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Identiteettipolitiikkaa 
 

Viime vuosisadan jälkipuoliskolla Yhdysvalloissa valtaväestön ja sen poliittisten 

johtajien syrjimät vähemmistöt alkoivat ajaa omia oikeuksiaan. Etenkin 1960-luvulta 

alkaen afroamerikkalaiset, feministiset ja seksuaalisten vähemmistöjen sekä 

Amerikan alkuperäiskansojen liikkeet ryhtyivät tekemään identiteettipolitiikkaa 

(identity politics) saadakseen äänensä kuuluviin ja parantaakseen oikeuksiaan 

ennakkoluulojen vallitsemassa yhteiskunnassa. Päämääränä heillä kaikilla oli 

samojen oikeuksien saavuttaminen kuin valtaväestöllä jo oli. Kysymys ei ollut 

pelkästään rahasta tai palkasta ja oikeudesta osallistua instituutioiden toimintaan vaan 

myös koskemattomuudesta kaikenlaista väkivaltaa vastaan, itsemääräämisoikeudesta 

sekä itsensä määrittelemisen oikeudesta. Vähemmistöön kuuluvan koko persoonan 

tuli saada tulla nähdyksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään ja sellaisena 

kuin on. Vasta erilaisten vähemmistöjen vuosikymmeniä jatkunut 

identiteettipoliittinen taistelu on tehnyt näkyväksi – ainakin periaatteessa tai edes 

kysymyksenä – myös enemmistöjen identiteetit: oma identiteettinsä on myös 

esimerkiksi valkoisella heteromiehellä, joka länsimaissa vähitellen lakkasi olemasta 

ihmisyyden määrittäjä tai sen normaalitapaus. 

 

Minusta ei ole liian mahtipontista sanoa, että jokainen yhteiskunta on yhtä vahva kuin 

sen heikoin lenkki. Vaikka suurin osa eurooppalaisista ja puolet amerikkalaisista 

pitää vähemmistöjen oikeuksien turvaamista – ainakin retoriikan tasolla – itsestään 

selvänä poliittisena arvona, positiiviseen identiteettipolitiikkaan on edelleen tarvetta. 

Viimeksi sen osoitti Yhdysvalloista alkanut ja maailmanlaajaksi levinnyt me too –



153 

 

kampanja. Positiivisen identiteettipolitiikan jäsentyminen osaksi useimpien 

eurooppalaisten poliittisten puolueiden ajattelua on sekä laimentanut 

identiteettipolitiikkaa että rajoittanut vastaavien yhden asian liikkeiden muuttumista 

poliittisiksi puolueiksi: esimerkiksi feministisille puolueille ei näytä olevan enää tilaa 

puoluekartalla. Perinteisten puolueiden solidaaristuminen vähemmistöjen asioille 

tuotti viimeisen taloudellisen taantuman vanavedessä eri puolilla Eurooppaa laajan 

vastareaktion, joka on tullut jäädäkseen. Elämme maailmassa, jossa jopa neljäsosa 

länsimaisen demokraattisen maan aikuisista saattaa antaa äänensä ennakkoluuloilla, 

viholliskuvilla ja peloilla itseään markkinoiville poliittisille liikkeille. 

 

Valtavirraksi kesytetyn positiivisen identiteettipolitiikan rinnalla kuitenkin olemassa 

myös negatiivista identiteettipolitiikka. Sen sisältönä ei ole oman asian edistäminen 

tasavertaisuuden saavuttamiseksi vaan oman asian ajaminen toisten asioita vastaan. 

Tällaisessa ajattelussa yhteinen hyvä on nollasummapeli, jossa jokaisen täytyy 

kamppailla häviämistä ja menetyksiä vastaan sekä siksi myös taistella kilpailijoiksi 

tai jopa vihollisiksi koettuja ihmisryhmiä vastaan. Negatiivinen identiteettipolitiikka 

syntyy usein reaktiona tasavertaisuutta ajavien ryhmien positiiviselle 

identiteettipolitiikalle, jonka nähdään menneen liian pitkälle tai menestyneen liian 

hyvin poliittisilla areenoilla. Donald Trumpista ei olisi tullut Yhdysvaltojen 

presidenttiä ilman negatiivista identiteettipolitiikkaa, joka sai vastakaikua erityisesti 

heikosti koulutettujen valkoisten miesäänestäjien parissa. Nietzscheläisittäin voisi 

sanoa, että kyse on orjamoraalista, orjan kaunaisesta katseesta isäntäänsä. Trump 

menestyi, koska hän osasi asemoida itsensä valtaväestön katkeroituneen osan puolelle 

poliittista eliittiä vastaan. 

 

Suomalaisessa keskustelussa identiteettipolitiikalla on terminä huono kaiku. Se 

tarkoittaa usein vähemmistön oman asian ajamista ääliömäisyyksiin asti – sitä, että 

loukkaannutaan kaikesta mahdollisesta epäasialliseksi koetusta kielenkäytöstä ynnä 

muusta symbolisesta ilkeilystä. Kun perätään oikeutta epäasialliseen kielenkäyttöön, 

minulle ainakin tulee mieleen kysyä, mihin sellaista oikeutta tarvitaan. Ehkä yksi 

keino katsoa peiliin ja testata itseään olisi kuvitella ihmisryhmä jonka syystä tai 
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toisesta kokee itselleen vastenmieliseksi ja miettiä, millä tavalla voisin kunnioittaa 

heidän oikeuttaan olla oma itsensä. 

 

Matti Myllykoski 
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Länsimainen paha olohuoneessani 

Merja Hermonen 
 

 

Tukholmassa automaattiaseen tappava luoti tavoitti häämatkaltaan palanneen nuoren 

naisen. Ruotsalainen kansanradio kysyi seuraavana viikonloppuna kansalaisilta: 

miten pysäyttää ihmisen mielettömältä tuntuva pahuus? 

 

 

Pahuuden mysteeri 

 

Paha on usein kulttuurisesti yhtä aikaa ilmiselvää ja samaa aikaan käsittämätöntä. 

Pahuutta itsessään ei ehkä saa purkitettua, mutta pahan kulttuurista ymmärtämistä voi 

hyvin tutkia. Tärkeintä kuitenkin olisi estää väkivaltaisten, alistavien, 

epäinhimillisten ja rasististen käytäntöjen pesiytyminen rakenteisiin. 

 

Tässä esseessä pohdin rakenteisiin pyrkivän pahan kulttuurista rakentumista. Väljänä 

ajatusteni teoreettisena kehyksenä käytän nuorisokulttuurin tutkimusta ja omia 

pohdintojani rakenteellisen pahan pirullisesta olemuksesta. 

 

 

Pahan näkyvä räikeys vastaan rakenteisiin hiipiminen 

 

Paha on normien tai hyväksi koetun rikkomista. Arkikäsitteenäkin se on kutenkin 

niljakas: pahoja tekoja on pinnalta katsoen ja varsinkin äärimmäisissä muodoissaan 

helppo havaita ja taivastella. Pahoina pidettyjen tekojen juurisyyt ovat kuitenkin 

moninaiset ja ilmenemismuotojen tulkinta kulttuuriin sidottua. Tekijän paha voi olla 

tahallista tai hyvässä uskossa tehtyä. Paha voi olla ohilaukaus. Paha voi olla pahaksi 

lukevan silmässä. Pahuus voidaan aina sekä objektiivisin että subjektiivisesti koetuin 
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syin suhteellistaa siinä missä kauneus ja hyvyyskin. Paholainen asuu tekstien ja rivien 

väleissä. 

 

Pahuus on länsimaisessa kulttuuriympäristössä perinteisesti ollut moraalikysymys. 

Juridisesti sen on ajateltu olevan kristillisiin ja humanistisiin arvoihin nojaava oikeus 

oikeuden takana. Yhteiskunnan rakenteissa pahuus voi haastaa, muuttaa ja 

nopeastikin kääntää oikeuden ja arvot päälaelleen. Jos halutaan päästä suurimittaisen 

pahuuden juuriin, on porauduttava yhteiskunnan rakenteisiin. 

 

Hyvä-paha -normien selkeille (lue: yksinkertaistetuillekin) määrittelijöille on 

mielestäni länsimaisessa, myös pohjoismaisessa arjessa ollut pitkään sosiaalista 

tilausta. Moni etsii ja tarjoaa eettisiin kysymyksiin jatkuvasti myös yksinkertaistettuja 

uskonnollisia vastauksia, ja niillekin näyttää olevan kaikupohjaa. Pelkistetyimmillään 

uskonnollinen vastaus voi olla Jeesus tai sananmukainen raamatuntulkinta yhdestä 

Vanhan testamentin Mooseksen kirjan jakeesta. Tällaiset mielipiteet eivät ole 

esittäjilleen selvästikään mikään vitsi. Kyse on yhdenlaisesta kristillislähtöisestä 

maailmankuvasta. Kristillisperäisiä automaattivastauksia tarjottiin yleislääkkeeksi 

myös nuorten naisten ampumistapauksiin liittyvässä ruotsalaisessa kansanradio-

ohjelmassa. Mikä saa ihmiset pahuuden ja väkivallan edessä turvautumaan 

yksinkertaisettuihin selityksiin ja ajattelumalleihin? 

 

 

Eurooppalainen taistelu yhteisten arvojen ja tavoitteiden määrittelemisestä: 

kansainvälisyys vastaan kansallisuus 

 

Kulttuurilla on aina rajansa, ja välillä rajoilla taistellaan. Euroopan moniarvoisissa 

demokratioissa kulttuurinen rajanveto on haastavaa: yhden pahaa ei voi sanoa toisen 

pahaksi. Esimerkiksi suvaitsevaisuuden voidaan pelätä olevan hyve, jonka helmoissa 

hiipii kaikkia rajoja polkeva moraalittomuus. Ylisuvaitsevaiset ”suvakit” syleilevät 

taivasta ja kasvattavat hyvässä uskossa ongelmia povillaan. Feminiiniset 

sananvalintani tässä ovat tahallisia. Raamatun alkulehdillä Eeva houkutteli Aadamin, 
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haukkaamaan Hyvän ja pahantiedon puusta. Vanhan testamentin maisemissa 

kerrottujen kansankertomusten mukaan Aadamilla oli myös ensimmäinen vaimo, 

Lilith nimeltään. Lilith ratsasti omapäisessä villeydessään Aadamin päällä. Nämä 

naiset edustavat vahvoja arkkityyppisiä kulttuurisen vastarinnan mielikuvia: osalle 

ihmisistä voivat yhtä haastavia hahmoja olla tasa-arvoa puolustavat kukkahattutädit, 

ympäristönsuojelijat ja kasvissyöjämiehet. Nämä nimittäin suvaitsevat liikaa. Mitä 

pelättävää tällaisissa ihmisissä muuten olisikaan?  

 

Moniarvoisessa yhteisössä yhteisistä arvoista ja käytännöistä päättäminen ei ole 

helppoa. Globaalimmaksi, ahtaammaksi ja kuumemmaksi käyvä maapallo tarvitsisi 

kuitenkin jo ilmastonsa pelastamiseen yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita ja lakeja. 

Demokratia voi neuvottelevuudessaan olla maailman pelastamiseksi jättimäiseltä 

ympäristökatastrofilta liian hidas. 

 

Ylipäätään vanhan maailman ympäriltä sortumisen pelko siirtää ihmisen huomion 

omaan napaan ja hengissä selviämiseen. Koko maailmaa koskevat tavoitteet 

korvataan mieluummin omaa lähipiiriä koskevilla tavoitteilla. Uhkan ajatellaan 

tulevan kaukaa ja vieraasta, turvan ajatellaan olevan lähellä ja tuttua, vaikka tilanne 

olisi päinvastoin. Uhkan kokemus kääntää ihmisen päälle ihmisen primäärit 

biologiset ja mentaaliset turvajärjestelmät, olipa niiden käytössä järkeä tai ei. Arvoja 

voidaan ikään kuin sovittaa vastaamaan uhkatilannetta, ei ratkaisemaan sitä. Siis kun 

oman alueen rajojen pelätään vuotavan vieraita maahanmuuttajia, perinteiset hyveet: 

myötätunto, vieraanvaraisuus, lähimmäisenrakkaus ja hädässä olevan pyyteetön 

auttaminen voivat korvautua sopeutumisella yksinkertaistettuihin ratkaisuihin. Entiset 

hyvät arvot ja ihanteet suunnataan koskemaan lähinnä omaa lähipiiriä. 

 

Paikallisen tai kansallisen uhan tunne voi heijastua monella tapaa kansainväliseen 

politiikkaan. Kansainvälisissä sopimuksissa pysymisen sijaan halutaankin muokata 

kansallisia lakien tulkintoja ja lähitodellisuutta. Hädässä olevan näkökulmasta 

kansallisia lakeja kiristetään ja/tai niitä tulkitaan tiukemmin. Näin kävi Euroopan ja 

Suomen maahanmuuttoaallossa vuonna 2015.  
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Rakenteellinen pahuus, esimerkiksi mielivaltainen lain tulkinta, voi olla joissain 

kulttuurin asioissa yhteisesti tiedostamatonta.  Monille riittää pitkälle periaate, että 

yhteisesti säädetty laki on, ja että asianomainen viranomainen sitä tulkitsee. 

Äärimmäisen väkivallan uhka voi kuitenkin kääntää tiukimmankin 

arvofundamentalistin arvot: sotatilassa tappaminenkin on sallittua. Siviilioloissa 

toisen ihmisen todennäköiseen kuolemanuhkaan lähettäminen ei pitäisi YK:n 

yleissopimusten mukaan olla sallittua. Käytännössä näin kuitenkin voi Suomessakin 

tapahtua. 

 

Jokaisella kulttuurisella kuplalla on omat uhkakuvansa. Uhkakuvia niin kuin 

kokonaisia aatteellisia järjestelmiäkin turvakäytäntöineen on syytä analysoida ja 

vertailla kriittisesti. Vertailu voi auttaa kriisitilanteissakin ylläpitämään hyviksi 

koettuja vapaus-arvoja: uskonnon, mielipiteen ja sananvapautta. Jokainen näistä on 

muuten yleisesti koetussa uhkatilanteessa myös itsessään uhattuna. 

 

 

Uhkan tunne ajaa muutosta vanhoista alakulttuureista uusiin heimoihin 

 

Tutkin itse aikoinaan nuorisokulttuurien vasta- ja vaihtoehtokulttuurisuutta. 

Vaihtoehtokulttuurit tarjoavat tutkijoiden mielestä yleisesti tapoja irrottautua 

totutuista turvarakenteista sekä mahdollistavat itseilmaisua ja identiteetin 

rakentamista. Uuden ajan vaihtoehtokulttuureissa on perinteisesti heimotuttu samoin 

ajattelevien kanssa sekä paikallisesti että yli kansallisten rajojen.  

 

Nuorisokulttuureista monet ovat nousseet työläistaustoista. Niissä on otettu 

kansanomaisesti kantaa taloudellisesti hyvin toimeen tuleviin ja vallan kahvassa 

oleviin eliitteihin ja vallitsevaan elämäntapaan. Vanhojen valtarakenteita ja 

hierarkioita on tietoisesti kyseenalaistettu. Suhtautuminen populaarikulttuuriin 

puolestaan on ollut vaihtelevaa. Vasta- ja vaihtoehtokulttuurit ovat kuitenkin 

tyypillisesti olleet kriittisiä myös yleistä populaarikulttuuria ja peruskulutuskulttuuria 

kohtaan.  



159 

 

Nuorison kulttuurinen kapina ei ole kuitenkaan ollut sellainen biologinen tai 

kulttuurinen välttämättömyys kuin nuorisokulttuurisen tutkimuksen alkuaikoina 

saatettiin epäillä. Esimerkiksi 2000-luvun alkuun tultaessa osa Yhdysvaltalaisista 

nuorista omaksui korostetusti suoraan kotinsa arvot ja perusporvarillisen 

elämäntavan. 

 

Valtakulttuurissa, sen alla tai rinnalla elää kaikissa kulttuureissa erilaisten 

identiteettiryhmien muodostamia alakulttuureja. Runsaalla ja monimuotoisella 

kulttuurisella kentällä on ollut tilaa ja mahdollisuuksia haastaa ja työstää 

valtakulttuurisia arvoja. Valtakulttuurinen paine on perinteisissä eurooppalaisissa 

kansallisvaltioissa hionut alakulttuurien rajuimpia vastakulttuurisia särmiä. Näin 

alakulttuurit ovat haastaneet valtakulttuurit ikään kuin sisältäpäin kehittymään 

eteenpäin. Elinkelpoisista vaihtoehtokulttuureista on tullut osakulttuureina osa uutta 

valtavirtaa.  

 

Yhteiskunnallisia rakenteita koskevissa muutospaineissa ja uhkatilanteissa syntyy 

luonnollinen tarve suojata status quo, valtakulttuurinen tasapainotila, olipa sitä ollut 

tai ei. Tällöin vähemmistökulttuurit ja ylipäätään monikulttuurisuus voivat joutua 

erityiseen mukautumispaineeseen. Samaan aikaan uhkaa kokevat yhdistyvät siihen 

reagoiviksi uusiksi alakulttuurisiksi identiteettiryhmiksi. Yhteiskunnat heimottuvat 

ikään kuin uudelta pohjalta. 

 

 

Hetkiäni ennen kulttuurisia vastakkainasetteluja  

 

Vuonna 2001 New Yorkin WTC-torneihin kohdistuneet Saudi-Arabiasta kotoisin 

olevan Bin Ladenin johtamat tuhoiskut eskaloivat aikanaan kansainvälisen 

vastakkainasettelun länsimaiden ja erityisesti islamilaisen arabimaailman välillä. 

Muistan itse katsoneeni suorana lähetyksenä lentokoneiden törmäyksiä korkeisiin 

torneihin ja toivoneeni hartaasti USA:n presidentille tilanteen rauhoittavaa 

neuvonantajaa. Neuvonantajaa ei tullut, George Bush julisti kansainvälisen 



160 

 

terrorismin vastaisen sodan alkaneeksi. Länsi ja itä joutuivat jälleen kerran näkyvällä 

tavalla heitetyksi eri leireihin. Islamista tuli moniarvoistuneessa eurooppalaisessakin 

mediassa kestouhka. Vihollinen oli nimetty: arabit ja islam. Kuten tunnettua Lähi-

idän ja Pohjois-Afrikan levottomuudet tuottivat vielä Pohjois-Afrikasta 

pakolaisvyöryn Eurooppaan. Kulttuurinen monimuotoisuus alkoi näyttää uhkalta 

olohuoneissa.    

 

Vuonna 2002 olin Tampereen Hervannan poliisioppilaitoksessa luennoimassa 

aatteellisesta ja ideologisesta rikollisuudesta. Toisen luennon aiheesta piti 

Perussuomalaisen puoluetta johtanut Timo Soini. Hän kuvasi hyvin populistisen 

vaihtoehtopolitiikan mentävän aukon suomalaisessa puoluekentässä, sen oikealla 

laidalla, nuorten, kansallismielisten miesten kohdalla. Seuraavissa vaaleissa 2003 

puolueen ääniharavana toimi nuori shownyrkkeilijä Toni Halme Helsingistä.  

 

2010-luvulla Euroopassa kansallis-populistiset liikkeet ja äärioikeisto ovat laajasti 

nousseet yhteiskuntapolitiikan valtavirtaan ja haastaneet niin entiset kansalliset kuin 

kansainvälisetkin kulttuuriset valtavirrat.  Ennen poliittisista ääriliikkeistä internetin 

vihasivustoilla tunnettu vihapuhe on muuttunut yhdeksi ikäväksi osaksi poliittisen 

retoriikan some-kuplien arkipäivää. Vuosikymmenten takaisen tasa-arvoa ja 

oikeuksia vaatineen teinikapinoinnin sijaan nyt kulttuurissa kapinoivat keski-ikäiset 

työläistaustaiset, maahanmuuttovastaisuuden kautta äärioikeistosuuntautuneet miehet. 

 

 

Paholainen heittää kulttuurit erilleen: poliittinen ja uskonnollinen diabolismi 

 

Diabolos, paholainen, heittää erilleen (kreik. diaballein). Maailman voi jakaa hyvä-

paha -vastakohtaparein kahtia: ”Ellet ole meidän kanssamme, olet meitä vastaan.” 

 

Mietin aina välillä, ovatko esimerkiksi kaksipuoluejärjestelmät olemukseltaan 

diabolisia. Asettavatko esimerkiksi osallistumista rajaavat ehdokas- ja äänikynnykset 

ihmisiä ja puolueita itsetarkoituksellisesti vastakkain? Suosiiko julkisuus 
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keskusteluissa viihdearvoltaan fakki-ihmisiä? Voisiko ja jos niin millä edellytyksillä 

tällaiset järjestelmät korjata jotenkin kulttuurisesti aikuismaisemmiksi? 

 

Ehkä oikeasti sillä, että järjestelmä ajaisi ihmiset vapaassa tilassa vastakkain 

testaamaan toistensa ajatuksia, voisi olla positiivisesti kehittäviä vaikutuksia. 

Poliittisena päätöksentekomallina kaksipuoluejärjestelmä näyttää joka tapauksessa 

tuottavan itsetarkoituksellista puolueiden välistä vastakkainasettelua, jossa 

vaalikaudet menevät pahimmillaan edellisten kausien päätösten kumoamiseen. 

Voisiko rakenteellisen pahan minimoimiseksi kehittää yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon malleja, joissa ihmisiä, tehtäviä ja tavoitteita voisi verrata ja niistä 

päättää ilman yksinkertaistettua rakenteellista mustavalkoista asetelmaa?  

 

Se, mikä on tuttua politiikassa, ei ole vierasta uskonnossakaan. Luther puhui 

maallisesta ja hengellisestä hallintovallasta eli regimentistä, joita ei voi oikein 

kokonaan erottaa, muttei väärin sekoittaakaan. Sillä, mitä maailmasta, ihmisestä ja 

näiden tarkoituksesta uskotaan ja tahdotaan, on suoraa poliittista vaikutusta.  

 

Mietin Raamatun niin kuin muidenkin pyhien tekstien diabolista lukutapaa: omat 

mustavalkoiset tulkinnat tönkötään ikuisesti tosiksi omalla ehdottoman totuuden 

kaipuulla. Silti usein juuri uskonnollisuus on peruste, jonka varjon alla sekä suvaitaan 

että kauhistellaan ajan myötä alistaviksi todettuja kulttuurisia käytänteitä.  

 

Viime vuosina evankelis-luterilaisen kirkon sisällä polarisoituneiksi käyneitä 

keskusteluja on koetettu parantaa kunnioittavan keskustelun metodilla. 

Lopputuloksena voivat silti olla koko ajan kauemmas toisistaan ajautuvat mielipiteet, 

mutta ääripäät voivat toisen ymmärryksen lisääntyessä myös maltillistua. Maailmalle 

maltillinen kristillisyys on yhtä tärkeää kuin maltillinen islam. Ihmisten arkiselle 

tapaamiselle, tutustumisellen ja yhteisen työn tekemiselle olisi raivattava kulttuurista 

matalan kynnyksen tilaa. 
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Dystopiat ja utopia 

 

Margaret Atwoodin romaani Handmaid’s tale (suom. Orjattaresi) ja siihen perustuva 

televisiosarja mallintavat hyytävällä tavalla vanhatestamentillisesti dystooppisen 

yhteiskuntarakenteen mahdollista syntyä ja rakennetta. Paholaismaisuus rakentuu 

äärimmäisestä uhan tunteesta ja yhteiskuntaluokkien erottelusta. Orjanaiset 

synnyttävät lapsia isännilleen, vaimot eivät käy töissä vaan huolehtivat kodeista. 

Järjestystä kaduilla partioidaan asein. Yhteiskunnan kieli ja rituaalit ovat 

uskonnollisia. Pakonomainen järjestykseen sopeutuminen otetaan vastaan ulkoisella 

Jumalan kiittämisellä. Rangaistukset ovat julmia ja usein kollektiivisia.  

 

Tyttäreni eivät katso tätä, koska sarjan pelottavuus tulee tässä ajassa iholle: USA:n 

presidentistä näytetään aiemmin kuvattua filmiä, jossa hän pröystäilee saavansa 

naisen kuin naisen. Me-too -ilmiö avaa näkyväksi seksuaalisen hyväksikäyttöilmiön 

laajuuden, natsit marssivat Turun kadulla. Itse itkin viimeksi tänään uutisia lukiessa: 

AfD, Vaihtoehto Saksalle -puolue vaatii julkisiksi tietoja Saksan valtion oopperan 

työntekijöiden etnisistä taustoista, jotta ”taide voidaan puhdistaa vieraasta verestä”. 

Lehdessä kerrotaan, että Puolassa ja Unkarissa kansallismieliseksi puhdistettu 

taidekenttä ruokkii jo aktiivisesti muukalaisvihaa. Serkku muutti brexitin alta 

Lontoosta Norjaan, kun naapurit alkoivat kysellä, miksette jo ole menneet. 

Rakenteellisen pahan ihmisiä erottelevat mustat siiveniskut Euroopan yllä tiivistävät 

tahtiaan ja ankeuttavat elämää. Ympäristöahdistus tiivistää otettaan. Ei siihen enää 

enempää dystopiaa kaivata.  

 

Samaan aikaan istun koneellani maailman tutkitusti onnellisimmassa ja 

koulutetuimmassa maassa. Olen palannut saaristossa, lampaat ovat mantereella ja 

kissa kehrää. Saan tehdä työtä organisaatiota, joka tuo ihmisiä yhteen ja auttaa heitä 

heidän arjessaan ja pyhässään. Meillä on mahdollisuus miettiä ja tehdä ympäristöä 

suojelevia ja monimuotoistavia tekoja, miettiä maailman hyvää ja pahaa. Minun 

maailmassani elävät rakenteelliset utopiat: Ellen elä osana hyviä rakenteita, minun on 

muutettava rakenteet. Ellet saa paratiisia, tee se. 
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Sateenkaaren päässä yksinäisyys  

Erik Hietava 
 

 

 

Johdanto 

 

Sateenkaari syntyy valonsäteen osuessa esimerkiksi vesipisaraan ja valo hajoaa 

värilliseksi muodostaen sateenkaaren. Yhdestä säteestä paljastuu moninaisuutta sen 

osuessa taittavaan pintaan. Sateenkaari on kristillinen symboli, joka kuvastaa 

Jumalan ja Nooan välistä liittoa, ettei vedenpaisumusta toteuteta uudelleen. Tämä on 

kerrottu vedenpaisumuskertomuksessa 1. Mooseksen kirjassa. Sateenkaaresta on 

tullut myös symboli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Sitä on käytetty 

kuvastamaan moninaisuutta liittyen sukupuoliin ja seksuaalisuuteen. Toisaalta 

sateenkaarilippu on liitetty laajempiin yhteiskunnallisiin teemoihin, joiden 

tunnusominaisuutena on moninaisuus.   

 

Yksinäisyys on sana, joka tuottaa erilaisia lohduttomia kuvia ihmisistä yhteiskunnan 

laidoilla. Vanhuksia, joita ei käy kukaan katsomassa. Nuoria, jotka jäävät koulussa 

erilaisten kaveriporukoiden ulkopuolelle. Kuitenkin yksinäisyyden kokemukset 

yhteiskunnassa ovat olleet laskussa jo pitkään. Yksinäisyyden suhteen menee 

yhteiskunnassa paremmin. Kuitenkin sitä esiintyy ja siitä näyttäisi tulleen sitkeämpää 

lajia. Yksinäisyyden syyt ovat moninaisempia, erilaiset toimet sitä vastaan tulee 

miettiä paremmin. Yksinäisyyden vaikutukset ovat isoja myös yhteiskunnallisesti 

mahdollisen syrjäytymisen ja pahoinvoinnin vuoksi. Yksinäisyys voidaan yleisesti 

ymmärtää jonkinlaisena puutteena ihmissuhteissa. Tässä kirjoituksessa yksinäisyyttä 

katsotaan toimijuuden näkökulmasta, yksinäisen ihmisen toimijuus on rajoittunutta 

tai jotenkin estynyttä. Yksinäisyyttä kokeva ihminen ei pysty olemaan täysin 

aktiivinen toimija, hänen mahdollisuutensa toimia ovat rajoittuneet.  

 



164 

 

Pahuuden ongelma on hyvin paljon mietitty teema historian saatossa. Kristinuskossa 

pahuus on moninaista, pahuus esitetään aktiivisena toimijana raamatussa (esim. 1. 

Piet. 5:8). Kristinopissa on ymmärretty tämän vastustajan olevan kolmiosainen. 

Syntiinlankeemuksessa, ja sen seurauksena, maailma ja ihminen muuttuivat 

olemuksellisesti kelpaamattomaksi. Pahuudesta on annettu erilaisia merkityssisältöjä 

aikojen saatossa, tässä kirjoituksessa pahuus ymmärretään hyvyyden puutteena, josta 

on jonkinlaisia negatiivisia seurauksia, kuten kärsimystä. Tässä haluan tuoda esiin 

sitä ongelmakenttää, joka liittyy kirkon ja vähemmistöjen väliseen suhteeseen. 

Kirkon suhtautuminen vähemmistöihin on sellaista, jossa hyvyys paistaa 

poissaolollaan. Tästä syystä vähemmistöjä käsitellään usein ongelmakeskeisesti.  

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, joista käytän kirjoituksessa 

myös termiä sateenkaari-ihmiset, ovat olleet kivenä kirkon kantapäässä 1900-luvulta 

tähän päivään. Kirkolla tässä kirjoituksessa tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaista 

kirkkoa. Kirkko on ollut erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia vastaan, joilla on lisätty 

sateenkaari-ihmisten yhteiskunnallisia oikeuksia. Kirkon vaatimuksesta 1970-luvulla 

lakiin jätettiin niin sanottu kehoituskielto, ettei homoseksuaalisuuteen, ja sen 

”toteuttamiseen”, saanut kehoittaa. Tämä on tietenkin toiseuttanut sateenkaari-

ihmisiä eri tavoilla kirkon piirissä.  

 

Tein maisteritutkielmassani aineiston pohjalta erilaisia kategorioita liittyen 

sateenkaari-ihmisten yksinäisyyteen, joita aion tässä kirjoituksessa käyttää hyväkseni. 

Käsittelen yksinäisyyttä, avaan sen moninaista merkityssisältöä. Tässä kirjoituksessa 

yksinäisyyttä ja pahuutta käsitellään pääsääntöisesti yksilön näkökulmasta, kuinka 

erilaiset toimijuudet, jotka aiheuttavat yksinäisyyttä pitää sisällään kärsimystä ja 

pahuutta. Kuitenkin tuon esille myös rakenteellisia kerrostumia, jotka lisäävät 

yksinäisyyttä ja kärsimystä. Kirjoitus perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen sekä 

tekemääni maisteritutkielmaan. Kirjallisuusluetteloa ja viittauksia en tässä 

kirjoituksessa käytä, vaan tämän kirjoituksen tavoitteena on pohtia yksinäisyyttä sekä 

siihen liittyviä pahuuden ja kärsimyksen ulottuvuuksia. 
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Yksinäisyys ja siihen liittyvä toimijuus  

 

Yksinäisyys on termi, jolla on moninainen merkitys. Sitä voidaan käyttää suomen 

kielessä oikeastaan kolmenlaisessa merkityksessä. Se voi viitata yksin olemiseen, 

jolloin sen merkityssisältö on melko neutraali tai positiivinen. Yksinäisyydellä 

tarkoitetaan useimmin kuitenkin joko objektiivista tai subjektiivista yksinäisyyttä. 

Objektiivinen yksinäisyys viittaa tilanteeseen, jossa ihmisellä ei ole määrällisesti 

suhteita toisiin ihmisiin. Subjektiivinen yksinäisyys viittaa ihmisen sisäiseen 

kokemukseen. Subjektiivinen yksinäisyys tarkoittaa tilaa, jossa erilaiset ihmissuhteet 

eivät ole laadultaan toivottuja. 

 

Yksinäisyyden yksi muoto on ostrakismi. Englannin sana ostracism voidaan kääntää 

sulkemisena yhteisön ulkopuolelle tai eristämisenä. Se on ihmiselle tuotettua henkistä 

kipua. Yleensä kipu tuotetaan tekemällä ihmiselle jotain pahaa. Ostrakismissa 

tuotettu kipu tulee tekemättömyydestä. Se tuottaa fyysisen tunteen kivusta ja tuskasta. 

Jos henkilö kokee, että hänet saatetaan sulkea ulos, ja hänellä on tarve kuulua 

joukkoon. Tällöin yleensä kuulumisen tarve kasvaa. Käyttäytyminen voi muuttua, ja 

henkilö yrittää sopeutua joukkoon ja olla mahdollisimman sopiva haluttuun ryhmään. 

Jos tällainen tilanne jatkuu hyvin pitkään ja muuttuneella käyttäytymisellä ei 

saavuteta haluttua päämäärää, alistuminen ja tilanteen hyväksyminen ottaa yksilöstä 

vallan. Tätä seuraa kokonaisvaltainen epätoivo sekä vieraantumisen, avuttomuuden, 

masennuksen ja arvottomuuden tunteet. Se muuttaa ihmistä paljon varovaisemmaksi 

sekä entistä sulkeutuneemmaksi.  

 

Yksinäisyyteen johtavia asioita on runsaasti, ja ne jaetaan yksilöllisiin tai 

ympäristöstä johtuviin syihin. Yksinäisyys on huono-osaisuuden tavoin osittain 

periytyvää. Yksinäisillä vanhemmilla voi olla vaikeuksia opettaa nuorta sanoittamaan 

tunteita ja ajatuksiaan. Toisaalta yksinäiset ihmiset personoivat yksinäisyyden 

luonteenpiirteeksi tai tekevät siitä lääketieteellisen diagnoosin. Tämä on toimijuuden 

valossa hyvin ymmärrettävää. Vaikea asia on helpompi selittää pois, ja kun 

yksinäisyyden näkee luonteenpiirteenä, on helpompi säilyttää tunne hallinnasta. 
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Yksinäisyys vaikuttaa ihmiseen myös fysiologisesti, vaikka syy-seuraussuhteita on 

vaikea määrittää terveyden ja yksinäisyyden moninaisuuden takia. Kuitenkin 

yksinäisyyteen liittyy fyysistä passiivisuutta, huonoja ruokailutottumuksia ja 

päihteiden väärinkäyttöä.  

 

Nuorena koetulla yksinäisyydellä on myös pitkittäisaikaisia seurauksia. Jos lapsena 

perhe on hyvin ankara ja epäyhtenäinen, lapset ovat yksinäisiä. Kun perhesuhteet 

ovat tiiviit, yksinäisyys on vähäistä. Vanhempien sosiaalisella tuella lapsesta ja 

nuoresta tulee itsenäinen ja joustava. Tuen puuttuessa yksinäisyys lisääntyy. Samoin 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla tällaisen tuen tarve kasvaa. Jos nuori 

kuuluu vähemmistöön ja saatu tuki on vähissä, yksinäisyys voi olla vahvaa. 

Uskonnon vaikutus on yksinäisyyteen voi olla vähentävä tai lisäävä. Monesti erilaiset 

nuorille suunnattavat toiminnat vähentävät yksinäisyyttä. Siten uskonnon sosiaalinen 

puoli on merkityksellinen taistelussa yksinäisyyttä vastaan. Myös jumalauskolla on 

yksilöä tukeva ja yksinäisyyttä vähentävä merkitys.  

 

Yksinäisyys rajoittaa ihmistä olemasta yhteiskunnan tai jonkin yhteisön 

täysivaltainen jäsen. Se myös on itseään vahvistava asia: yksinäisyyttä kokeva tulee 

varovaiseksi ja alkaa vältellä erilaisia sosiaalisia kontakteja, jotta ei tulisi torjutuksi. 

Näin kierre on valmis. Ihminen alkaa helposti uskoa olevansa erilainen ja 

ansaitsevansa yksinäisyyden. Tämänlaista ajatuskulkua on huomattavan haastava 

muuttaa.  

 

Toimijuus on hyvin moninainen termi, mutta pohjimmiltaan se viittaa yksinkertaisesti 

ihmisen toimintaan tietyssä kontekstissa. Toimijuustermiä on käytetty erityisesti 

feministisessä tutkimusperinteessä, ja tutkijat ovat kehittäneet erilaisia toimijuuksia 

moninaisten aineistojen pohjalta. Toimijuuden tarkastelun tarkoituksena on selvittää, 

kuinka yksittäinen henkilö löytää mahdollisuuksia toimia tietyssä ympäristössä. 

Toimijuus on aina jossain tietyssä kontekstissa, ja siihen liittyvät normit, odotukset ja 

käytännöt, jotka ovat yhteisöissä, instituutioissa sekä erilaisissa yhteiskunnallisissa 

rakenteissa. Toimijuus kehittyy vuorovaikutuksellisissa tilanteissa. Toimijuus on aina 
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toimijalla, ja nämä ovat sidoksissa toisiinsa. Toimijaa voidaan kutsua myös agentiksi 

tai subjektiksi. Toimijuus edellyttää myös jonkinlaista valintaa: se on mahdollista, 

kun on mahdollista tehdä, valita tai reflektoida toisin.  Toimijuus ei kuitenkaan kuvaa 

ihmisen erilaisia ominaisuuksia. Myös ihmisten omat elämänhistoriat tuottavat 

erilaisia ehtoja toimijuuden toteuttamiseen. Kyse on yhtäältä mahdollisuudesta 

tietyssä tilanteessa, toisaalta taas sosiaalisista rooleista ja kategorioista.  

 

Uskonnollinen toimijuus ei ole mitenkään irrallinen alue sekulaarin ulkopuolella, 

vaan se on sidoksissa sosiaaliseen ympäristöön. Erilaiset yhteisöt ja seurakunnat 

luovat erilaisia ehtoja sateenkaari-ihmiselle, jonka uskonnollinen identiteetti voi olla 

välitetty tai hankittu omilta vanhemmilta, uskonnolliselta ryhmältä tai vaikkapa 

opiskeluryhmältä. Sateenkaari-ihmisen toimijuus nähdään erilaisissa vaikeissa 

olosuhteissa yleensä hyvin pieneksi tai sitä ei nähdä olevan lainkaan. Kuitenkin 

toimijuuden avulla ja erilaisia toimijuuksia käyttäen hänelle on mahdollista rakentaa 

ehyt elämäntarina. Ihmisen puhuessa omista kokemuksistaan hän tarkastelee niitä 

nykyhetkestä ja nykyisestä sosiaalisesta todellisuudesta käsin. 

 

Tehdessäni omaa maisteritutkielmaani koostin aineistosta erilaisia toimijuuksia, joita 

tässä kirjoituksessa käytän hyväkseni. Nämä erilaiset toimijuudet auttavat 

ymmärtämään sateenkaari-ihmisen toimintaa tietynlaisissa – yleensä hyvin ahtaissa – 

sosiaalisissa todellisuuksissa. Toimijuudet, jotka tutkielmaani varten kehitin, liittyvät 

toisiinsa, mutta ne eivät ole vaiheita, joita käydään läpi tietyssä järjestyksessä. Tähän 

prosessiin liittyy neuvottelu, kuinka henkilöt ratkaisevat ristiriitaisia odotuksia tai 

intressejä itsen, uskon ja ryhmän välillä.  

 

Ihminen joutuu neuvottelemaan suhteessa omaan itseen, ympäristöön ja omiin 

arvoihin. Välillä neuvottelu päättyy niin, että ihminen on vain osittain itsensä. Hän 

saattaa hyvinkin myöntää kuuluvansa seksuaalivähemmistöön, mutta hän erottaa 

itsensä kyseisestä joukosta todistelemalla olevansa kuten muutkin ”tavalliset” ryhmän 

jäsenet. Tämä sinänsä ristiriitaiselta ulospäin näyttävä toimenpide voi olla yksi tapa 

selvitä vaikeassa tilanteessa. Toiminta ahtaassa sosiaalisessa positiossa saattaa 
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vaikuttaa jopa irrationaaliselta, mutta on toimijan näkökulmasta järkevä ja 

johdonmukainen.  

 

 

Stressaava yksinäisyys 

 

Omassa maisteritutkielmassani yksi yksinäisyyden aiheuttaja oli vähemmistöstressi. 

Se myös on yksi syy, miksi kirkko tuottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 

kuuluville jäsenilleen yksinäisyyttä. Vähemmistöstressi on stressiä, joka johtuu 

vähemmistöön kuulumisesta. Tämä ei siis liity yksistään seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin, vaan sitä voi esiintyä kaikilla mahdollisilla 

vähemmistöillä. Stressireaktio syntyy ympäristön tekemistä oletuksista. Se on 

sosiaalisesti tuotettua, stressitekijät ovat olemassa riippumatta yksilön 

ominaisuuksista tai toiminnasta. Tällöin ilmiö on melko paradoksaalinen pohdittaessa 

sen poistamista ja ainakin vähentämistä. 

 

Taustalla laukaisevana tekijänä on ennakkoluulot, erilaisuuden kokemus, 

leimautuminen, kiusaaminen sekä kokemukset fyysisestä, psyykkisestä tai 

hengellisestä väkivallasta. Vähemmistöstressi poikkeaa väliaikaisesta stressistä 

olemalla koko olemassaoloon liittyvä asia. Se on helposti kroonistuvaa stressiä. 

Vähemmistöstressissä, joka selittää ainakin osittain vähemmistössä olevien 

yksinäisyyttä, on ajatuksena potentiaalinen yksinäisyys sekä yksin jääminen. Se on 

yksinäisyyttä selittävä – mutta myös sitä lisäävä – tekijä. Tällöin ihminen yleensä 

rajoittaa omaa toimintaansa, jotta voisi kokea muilta hyväksyntää. Toisaalta 

uskonnollisissa ryhmissä, joissa sateenkaari-ihmisiin suhtauduttaan varauksella tai 

torjuvasti, ei keskustella avoimesti ja suoraan ilmiöstä ja hyväksyttävyydestä. 

Ihminen, joka kuuluu vähemmistöön, joutuu rivien välissä tekemään johtopäätöksiä 

halutusta käyttäytymisestä. Kuuluminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 

ymmärretään yleensä teini-iässä, jolloin muutenkin ihmiskeho ja mieli ovat 

myllerryksessä. Tällöin henkinen taakka voi olla kohtuuton nuoren kannettavaksi. 

Nuori ei halua tulla torjutuksi, jolloin hän on solidaarinen vanhemmilleen sekä muille 
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lähihenkilöille. Tästä seuraa vaikeuksia oman ehjän identiteetin muodostumisessa. 

Ihmisen kasvaessa tarve saada muilta tukea ja hyväksyntää ei häviä mihinkään. 

Kuitenkin lapsuuden ja nuoruuden kokemukset opettavat ihmistä reagoimaan asioihin 

tavalla, joka voi olla hänelle hyvinkin vahingollinen. Jos pienestä pitäen on saanut 

tukea, on kasvaessa helpompi kestää erilaisia vastoinkäymisiä sekä ikävää kohtelua.  

 

Stressistä johtuva yksinäisyys, joka johtuu osittaisesta piiloutumisesta, on 

vahingollista. Ihminen ei tule kohdatuksi kokonaisena. Tästä ja muista 

vähemmistöstressin muodoista aiheutuu kuormaa, eli henkistä kärsimystä, joka on 

seurausta muiden ihmisten toiminnasta. Kuorman ja kärsimyksen määrään vaikuttaa 

oma identiteetti, sen tasapainoisuus sekä kuinka vähemmistöidentiteetti on osa 

ihmisen koko identiteettiä. Syntyvää sisäistä ristiriitaa on mahdollista pienentää. 

Tämä vaatii sen, että on hyväksynyt itsensä kokonaan ja pystyy olemaan itsenäinen 

muista irrallaan. Yksinäinen ihminen kokee yksinäisyyttä, mutta kokee suurta tarvetta 

päästä ihmisten kanssa tekemisiin, yhteyteen heidän kanssaan.  

 

 

Pahaa tuottava yksinäisyys 

 

Pahaa tuottavaa yksinäisyys on muodoltaan sellaista, jossa ihminen joutuu 

ympäristön paineen, uskonnon tai jonkun muun syyn takia luopumaan kokonaan 

toiminnasta tai ei pysty omaa toimijuuttaan toteuttamaan edes rajoitetusti. Tällöin 

ihmisen voisi kuvata tahdottomaksi koneeksi, joka toteuttaa hänelle ulkoapäin tulevia 

neuvoja ja odotuksia. Tällöin yksinäisyys voi myös tuottaa erilaisia ajatusvääristymiä 

itsestä.  

 

On mahdollista myös, että ulkopuolelta tulevan vaikutuksen takia ihminen muuttaa 

omaa tapaansa ajatella. Kun on tullut negatiivinen kokemus, sitä on mahdollista 

neutraloida. Tällöin ajattelutavassa tapahtuu muutos. Aiemmin suotuisana 

näyttäytynyt tapa toimia tulkitaan virheeksi ja uusi, toisten toivoma tapa näyttäytyy 

mieluisana. Voi kokea olevansa erityinen, kun on joutunut muuttamaan 
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käyttäytymistään tai joutunut jäämään tietystä tehtävästä pois vähemmistöön 

kuulumisen takia. Yksilön selviytymisen kannalta tämä on psyykeä suojaava toimi. 

 

Ajatusvääristymät ovat yksi pitkittynyt pahaa tuottava ilmiö. Erilaiset ikävät 

kokemukset, syrjintä, kokemus erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta saattavat muokata 

omakuvan hyvin pessimistiseksi. Nämä ovat isoja asioita, joita erilaiset uskomukset 

myös vahvistavat. Erilaiset ryhmät rakentavat ryhmäidentiteettiään eksklusiivisesti. 

Ryhmä tuottaa määritelmiä ryhmän jäsenyydestä ja siitä, mitkä ominaisuudet 

kuuluvat ryhmän ulkopuolelle. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on usein nähty 

ulkopuolisiksi. Tämä aiheuttaa heikossa asemassa olevalle ongelman, kuinka toimia 

tilanteessa. Ihminen yleensä joko taistelee, pakenee tai lamaantuu. Muutenkin 

heikossa asemassa oleva yleensä yrittää säilyttää oman paikkansa ryhmässä 

piilottamalla vähemmistöidentiteetin muilta. Toinen mahdollisuus on pakeneminen 

eli irrottautuminen ryhmästä. Tällainen lähteminen nuorella yleensä liittyy 

itsenäistymisvaiheeseen ja lähtemiseen opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, jolloin 

on mahdollista jättäytyä pois ryhmän toiminnasta. Tällainen poislähtö ei kuitenkaan 

muuta omaksuttuja ajattelumalleja, vaan ne saattavat vaikuttaa yksilössä vuosia tai 

vuosikymmeniä.  

 

Yhteiskunnassa ja kirkossa suhtautumisessa vähemmistöihin on tapahtunut 

muutoksia vuosikymmenten aikana. Ennen varsinkin maaseudulla suhtautuminen oli 

hyvin kielteistä ja vähemmistöön kuuluvia saatettiin ajatella olevan pelkästään 

kaupungeissa, jotka nähtiin rappion, pahuuden ja yleisemminkin moraalittomuuden 

kehtoina. Maalla asuvan vähemmistöön kuuluvan identiteetin kehitys on jäänyt 

kesken, ja se on päässyt kehittymään vasta sen jälkeen, kun hän on muuttanut pois tai 

muuten ottanut etäisyyttä tuttuihin piireihin. Kaupungin iso väkimäärä tarjoaa 

anonyymiyttä, ja siellä on mahdollista turvallisesti olla oma itsensä ja vapautua 

sosiaalisen kontrollin alaisuudesta. 

 

Pahaa tuottavaa yksinäisyyttä ilmenee yksilön halutessa olla hyvin vahvasti ryhmän 

jäsen. Tällöin hän saattaa toimia hyvin vahingollisesti itseään ja muita kohtaan. 
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Sateenkaari-ihminen saattaa alkaa seurustella henkilön kanssa, josta ei ole 

kiinnostunut, vakuuttaakseen itsensä ja ympäristönsä kelvollisuudestaan. Tähän 

ohjaavat helposti myös tietysti erilaiset hengelliset normit, odotukset ja uskomukset. 

Tällöin toiminta on pakotettua. Vaikka yksilö tässä vaiheessa toimii odotusten 

mukaisesti ja saa ympäristöstä hyväksyntää, se aiheuttaa voimakasta henkistä 

kuormitusta. Tilanteessa joutuu vahvasti kärsimään. Tällainen toimijuus on 

mukautettua; se on tyypillistä vahvassa uskonnollisessa ryhmässä eläville seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöön kuuluville ihmisille.   

 

Uusien ihmisten kohtaaminen on haastavaa, koska toisen suhtautumista ei voi tietää. 

Omien asioiden kertominen, jota uudet ihmissuhteet yleensä vaativat, ovat uhkana 

omalle hyvinvoinnille. Tämän vuoksi monet sateenkaari-ihmiset eivät halua solmia 

seurakunnan toiminnassa mukana olevien kanssa merkityksellisiä ihmissuhteita. 

Olemalla täysin avoin omasta seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistä joutuisi 

mahdollisesti kohtaamaan ennakkoluuloja ja avointa tai epäsuoraa syrjintää sekä 

epäasiallista kohtelua.  

 

Uskonnolliselta yhteisöltä tuleva paine toimia tietyllä tavalla saattaa aiheuttaa 

yksinäiselle sateenkaari-ihmiselle psyykkisiä oireita. Yhteisössä saatetaan 

esimerkiksi hengellistää asioita ja ajatella, että oikeanlainen hengellinen toiminta 

(rukoilu tms.) parantaa. Jos rukous ei paranna, syy on yksilössä. Yhteisö suojautuu 

torjumalla pahan ulkopuolelleen ja ulkoistaa asian heikomman harteille. Tällaisessa 

tilanteessa ammattiavun hakeminen sekä ryhmän ajattelutavan haastaminen 

näyttäytyvät ryhmän itsensä kannalta negatiivisina ja uhkaavat yksilön kuulumista 

ryhmään. 

 

Erityisen syvää yksinäisyyttä saattaa kokea, kun ei ole oikein mahdollisuuksia toimia 

mitenkään. Tällöin on kamppailua oman sisäisen itsen, toisten ihmisten ja 

uskonnollisten uskomusten välillä. Nämä yleensä muuttavat ihmisen tapaa tulkita 

maailmaa. Tulkintahorisontti koko todellisuudesta muuttuu negatiiviseksi. Tässä 

kohtaa saattaa itsemurha näyttää ainoalta mahdollisuudelta. Toisaalta uskonnollisesta 
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yhteisöstä tuleva viesti itsemurhan pahuudesta estää tällaisen ratkaisun tekemisen. 

Ajatus siitä, että on täysin ja läpeensä paha, vaikuttaa ihmiseen syvästi. Kuva itsestä 

vääristyy ja kaventuu. Jumala näyttäytyy tuomitsevana ja autoritäärisenä. Tällöin 

erilaiset eksistentiaaliset kysymykset, kuten tapahtumat kuoleman jälkeen ja oma 

syntisyys kaventavat mahdollisuutta minkäänlaisiin ratkaisuihin. Yksin jääminen ja 

yksinäisyyden tuntemiseen liittyvät vahvasti myös häpeä ja syyllisyys.  

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat kokevat usein suurta häpeää ja 

syyllisyyttä itsestään. Häpeän tunne liittyy omaan olemassaoloon. Syyllisyyttä 

koetaan, jos on tehnyt väärin. Kuitenkin syyllisyyden tunnetta on, vaikka ei olisi 

tehnyt mitään. Syyllisyys saattaa seurata ajatuksista, joita ei ole mahdollista 

kontrolloida. Tämä johtaa mukautumiseen, haluun olla edelleen ryhmässä, koska 

pelkona on paljastuminen. Tällöin toiminnan tarkoituksena on säilyttää nykyinen 

asiantila ja ryhmän jäsenyys.  

 

Ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi. Jos jää vaille huomiota, ihmisestä 

tulee näkymätön. Näkymättömyys liittyy siihen, että ihmiset eivät näe toisen 

”todellista” minää. Näkymättömyyden kokemukset ovat yleisiä erityisesti 

sukupuolivähemmistöille. Ihminen hahmottaa abstrakteja asioita kehollisesti, tämä 

kuva on hyvin vahva, ja aiheuttaa kärsimystä. Tässä tilanteessa pahuus liittyy 

erityisesti yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin, ja ihmisten tapa lokeroida 

aiheuttaa sukupuolivähemmistöön kuuluvissa kärsimystä. Näkymättömyyden 

kokemukset liittyvät sosiaalisiin tilanteisiin eivätkä liity yksinomaan uskonnolliseen 

kontekstiin. Transsukupuoliselle näkymättömyyden vaihe voi olla väliaikainen, kun 

lääketieteen tarjoamat mahdollisuudet sukupuolen korjaamiseen kehittyvät. 

Onnistuneen sukupuolen korjaamisen myötä transsukupuolinen tulee nähdyksi 

sellaisena kuin hän kokee olevansa. 

 

Toimiminen uskonnollisen ryhmän odotuksia ja ihanteita vastaan saattaa kääntää 

yhteisön muut jäsenet ”kapinoitsijaa” vastaan. Tällöin saatetaan käyttää myös 

hengellistä väkivaltaa. Hengellinen väkivalta on väkivallan muoto, jossa on mukana 
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jonkinlainen hengellinen aspekti. Hengellinen väkivalta voi olla muodoltaan fyysistä, 

henkistä tai taloudellista. Väkivalta – on sen muoto minkälaista tahansa – aiheuttaa 

kärsimystä. Pahuuteen, sen ilmenemiseen, liitetään yleensä väkivalta. Tällöin 

hengelliseen väkivaltaan sisältyy yleensä toisen ihmisen Jumalasuhteen estäminen tai 

ainakin sen häiritseminen. Yleensä vahvalla uskonnollisella yhteisöllä on ajatus 

totuuden ”omistamisesta”. Tätä kautta hengellinen väkivalta sisältää linkin 

jumalasuhteeseen. Yhteisön jäsenten hylätessä tai torjuessa syntyy ajatus siitä, että 

myös Jumala on hylännyt täysin. On hyvä muistaa, että pitkittynyt yksinäisyys ja 

asioiden peittely vaikuttavat ihmisen omakuvaan negatiivisesti ja että ihminen saattaa 

itsensä nähdä pahana ja syntisenä Hylkäämisen jälkeen voi kokea olevansa myös 

Jumalan silmissä täysin kelvoton. 

 

 

Pohdintaa yksinäisyyden ja pahuuden risteymistä 

 

Yksinäisyys on ihmiselle iso asia. Tällaisessa tilanteessa toimintamahdollisuudet ovat 

rajalliset, mutta on kuitenkin mahdollista saada yksinäisyyteensä muutos. Toimijuus 

on jokaisella ihmisellä erilainen johtuen elämänhistoriasta ja siitä, kuinka reagoi 

erilaisiin asioihin. Siksi on myös vaikea nimetä yksittäisiä ja yleispäteviä keinoja 

yksinäisyyden voittamiseen. Osallisuuden ja hyväksynnän lisääminen ovat metatason 

toimia, mutta toimet, joilla tämä saavutetaan ovat jokaisen kohdalla erilaisia. 

Ajoittain se onnistuu vain ammattiavun kautta. 

 

Yksinäisyyteen liittyy myös hyvin selkeästi pahaa eli hyvän poissaoloa. Koska 

yksinäisyys on hyvin subjektiivinen kokemus, siihen liittyvää pahuutta tulee 

tarkastella yksilötasolla. Kuitenkin yksilötason tarkastelu helposti ohittaa erilaiset 

rakenteelliset ongelmat ja siitä aiheutuvan pahan. Tai rakenteellinen pahuus ja 

ongelmat projisoidaan yksittäisen ihmisen harteille. Tällaisen henkilön on vaikea 

tehdä asialle juuri mitään. Ryhmän toimintamallit estävät yksinäisyyden poistamisen. 

Ryhmän koheesio tällaisessa tilanteessa saattaa olla uhattuna, jolloin on helpompi 

sysätä uhka yhdelle ihmisille. Tällainen toiminnan riski kasvaa uskonnollisessa 
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ryhmässä, jossa on kyse myös ihmisen hengellisestä ulottuvuudesta. Tämä tietysti 

aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisen hyvinvoinnille. Hänen yksinäisyytensä voi 

syventyä ja hänen minäkuvansa entisestään synkentyä.  

 

Yksinäisyyden tarkastelua toimijuuden kautta auttaa paremmin ymmärtämään 

yksinäisyyden erilaisia ilmenemismuotoja yksilön mielessä ja toiminnassa – 

varsinkin suhteessa kirkkoon, koska voidaan tarkastella mitä vaikutuksia on kirkon 

suhtautumisella yksilötasolla. Huolestuttavaa on se, että hyvin johdonmukaisesti 

sateenkaari-ihmiset rajaavat itseltään pois kirkosta saatavaa yhteisöllisyyttä. Tämä 

saattaa tietysti näyttää oudolta, ja on mahdollista sanoa, että ne nyt ovat sellaisia. 

Kuitenkin tällainen toiminta, joka näyttäytyy vapaaehtoisena ulosjääntinä, johtuu 

itsen suojaamisesta. Sateenkaari-ihmisen tulee suojata omaa itseään syrjinnältä ja 

epäasiallisilta kommenteilta. Kirkko, joka ainakin osittain viestittää olevansa 

armahdettujen yhteisö ja olevansa heikompien puolella, vaatii kuitenkin yhdeltä 

ryhmältä avoimuutta ja kritiikin kestämistä.  

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat saaneet kirkossa sekä yhteiskunnassa 

erityisen roolin. Roolina on toimia tietynlaisena merkitystihentymänä. 

Merkitystihentymä tarkoittaa asiaan liittyvän myös muita yhteiskunnallisia tai 

poliittisia teemoja. Tästä ilmeisin on jäsenten jakaminen konservatiiveiksi ja 

liberaaleiksi, jossa kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt luetaan automaattisesti 

liberaaleiksi. Tähän ryhmään liittyy paljon merkityksiä. Kirkossa puhuttaessa 

vihkimisen laajentamisesta samaa sukupuolta oleviin pareihin, keskustellaan myös 

isommista teemoista liittyen yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Kuitenkin ryhmän 

sisällä asioista ei juuri keskustella, ja usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat 

jättäneet ryhmän tai kieltäneet itseltään seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin.  

 

Kirkon roolia suhteessa yksinäisyyteen miettiessä on hyvä huomata, että sillä on osin 

ristiriitainen rooli. Se toisaalta lisää yksinäisyyttä, mutta myös vähentää sitä. Kirkko 

ihan fyysisenä rakennuksena liitetään Jumalan kohtaamiseen. Toisaalta se myös 

tarjoaa tapahtumia ja tiloja, jotka ovat kulkureittien varrella. Uusina erilaiset tilat ovat 
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esimerkiksi kauppakeskuksissa, perinteisestihän kirkko on sijainnut keskellä kylää. 

Kirkko tarjoaa myös vastauksia eksistentiaalisiin kysymyksiin. Kirkon sanoma 

Kristuksesta, kuinka tämä on sovittanut kaikkien ihmisten synnit, antaa sateenkaari-

ihmiselle mahdollisuuden kokea hyväksyntää. Tämä on erityisen tärkeää, jos 

itsetunto sekä kuva itsestä ovat vuosien aikana muuttuneet negatiiviseksi ja pahaksi. 

Tällöin eheytymisen välineenä voi olla esimerkiksi se, että vaikka itse ei kelpaa, niin 

Jumalan avulla se on mahdollista.  

 

Kirkko ei yksin siis kuitenkaan aiheuta yksinäisyyttä, vaan todellisuus on hyvin 

monisyinen. Kuitenkin kirkon tulee olla hyvin hereillä ja miettiä, kuinka se pystyy 

poistamaan sellaiset rakenteet ja asiat, jotka näyttävät aiheuttavan kohtuuttomasti 

henkistä kuormaa sen jäsenille. Yksi tärkeä ele on viestiä asiasta myös positiivisessa 

valossa eikä vain ongelmakeskeisesti. Erilaiset vähemmistöt kuuluvat kirkkoon ja 

kirkossa on tehty korjaavia askeleita esimerkiksi saamelaisten kanssa. Heiltä 

pyydettiin anteeksi historiassa tehtyjä vääryyksiä 2010-luvulla.  

 

Pahuus ja yksinäisyys linkittyvät toisiinsa yhteen kirkon kontekstissa. Toisaalta 

ev.lut. kirkossa osa hyvin konservatiivisista jäsenistä liittää pahuuden ja sateenkaari-

ihmiset yhteen. Tällöin pahuus nähdään olevan (kuvitteellisen) ryhmän ulkopuolella, 

joka on tulossa tietyn asian myötä ja kautta ryhmään. Toisaalta sateenkaari-ihmiset 

kokevat pahuutta kirkon takia. Kun kirkko käsittelee asiaa vain negatiivisessa 

valossa, he eivät myöskään pysty elämään vapaina seurakunnan jäseninä, vaan 

joutuvat olemaan varautuneita ja vain osittain avoimia. Tällöin seurakunnan tarjoama 

yhteisöllisyys jää heidän ulottumattomiinsa. Kun toisia ihmisiä jätetään passiivisesti 

ulkopuolelle, hyvyys loistaa poissaolollaan.  

 

Yksinäisyys on siis toimijuuden näkökulmasta sitä, että ihmisen mahdollisuudet 

toimia toisten ihmisten parissa on jotenkin rajoittuneet. Tässä siis yksinäisyydellä 

tarkoitetaan laadullista tai määrällistä puutetta ihmissuhteissa. Rajoittuminen voi olla 

osittaista ja tilanteeseen liittyvää, seurakunnan toimintaan osallistuva ei voi 

esimerkiksi kertoa huolistaan parisuhteessaan tai hän antaa ymmärtävänsä olevansa 
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sinkku. Hän joutuu peittämään omaa suhdettaan erilaisten vahingoittavien reaktioiden 

takia. Rajoittuminen voi siis myös tulla ulkoapäin. Seurakunnassa viestitetään, että 

jäsenet ovat tietynlaisia, joten kuuluakseen ryhmään henkilö ei ”toteuta” omaa 

seksuaalisuuttaan. Sinänsä tämä ajatus, että seksuaalisuus on vain tekoja, on 

ongelmallinen, koska tiedetään seksuaalisuuden olevan iso osa ihmisen identiteettiä. 

Seksuaalisuuden typistäminen tuomittaviksi – synnillisiksi – teoiksi tekee 

seksuaalisuudesta helposti likaista, rajoitettavaa ja kiellettyä toimintaa, jota tulisi 

hyvin voimakkaasti välttää.  

 

Pahuutta kuitenkin on jokaisessa ihmisessä, ja sitä on myös erilaisissa yhteisöllisissä 

rakenteissa sekä ihmisryhmissä. Jos erilaiset ihmisryhmät tai ominaisuudet 

demonisoidaan tai nähdään ei-toivottuna, on vaarana aiheuttaa kohtuutonta 

kärsimystä. Usein ulossulkemisella ja tarkoilla määritteillä on ollut tapana vahvistaa 

ryhmän sisäistä koheesiota. Olisi hyvä pohtia laajasti, onko se enää 2010-luvulla 

tarpeellista. Tarvitaanko kyseenalaisia keinoja pyrittäessä sinänsä tavoiteltaviin ja 

positiivisiin tavoitteisiin? Pyhittääkö tarkoitus keinot?  

 

Pahuutta voidaan tarkastella esimerkiksi triaksen kautta, joka kristinuskon piirissä on 

perkele, maailma ja ihmisen luonto. Kolmijako on hyvä myöskin miettiessä 

yksinäisyyden pahuutta ja siitä syntyvää kärsimystä. Vanhaa kolmijakoa mukaillen: 

yksi pahuuden ja kärsimyksen aiheuttajista on aktiivinen toimija, joka haluaa loukata 

ja synnyttää osattomuutta. Toinen on ihmisen sisäinen maailma, joka yksinäistää 

ihmisen. Yksinäistäminen tapahtuu erilaisten prosessien kautta. Tällainen prosessi 

ilmenee vaikkapa vähemmistöstressinä. Siinä ihminen eristää luottamuksen puutteen 

takia itseään toisista, koska toiset ihmiset näyttäytyvät uhkana ja mahdollisesti pahan 

tekijöinä. Olemalla yhteydessä toisiin joutuisi kärsimään tai vaikeuksiin. Kuitenkin 

tällainen ajattelumalli tuottaa itsessään kärsimystä. Ihminen sulkee itsensä jo 

etukäteen toisten ulottumattomiin. Tällä tietysti on maailman- ja omakuvaa 

negatiivisesti muokkaava vaikutus.  Kolmas aiheuttaja on erilaiset sosiaaliset 

rakenteet. Osa esimerkiksi seurakunnan toiminnasta on vahvasti sukupuolitettu, on 

miesten raamattupiiriä ja naisten lähetyspiiriä. Toisaalta kirkon sekä yhteiskunnan 
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tuottama vahva heteronormatiivisuus liittyy siihen, että kirkon piirissä ei juuri ole 

moninaisuutta ylipäätään. Tämä aiheuttaa on yksinäisyyttä. Erilaiset toimintamallit ja 

opetukset johtavat siihen, että sateenkaari-ihmiset eivät voi olla täysin vapaasti 

yhteydessä toisiin ihmisiin. Tästä seuraa yksinäisyyttä, ulkopuolisuuden tunnetta ja 

ulkopuolelle jäämistä.  

 

Pahuuden määrittelyä on mahdollista miettiä yksinäisyyden valossa. Voisiko 

pahuutta olla ihmisillä se, että heillä ei ole mahdollista saavuttaa yhteyttä toisiin 

ihmisiin? 

 

Syntiinlankeemuksessa ihmisen suhde luojaan katkesi, samoin yksinäisyys katkaisee 

suhteen toisiin ihmisiin – tai ainakin hyvin paljon haittaa sitä. Jos ihminen ei voi olla 

suhteessa toiseen, myös hänen suhteensa omaan itseensä katoaa. Kristillisessä 

katsomuksessa Kristuksen sovitustyö mahdollistaa suhteen ihmisen ja Jumalan 

välillä. Mikä voisi olla yksinäisyyden ja yhteyden välinen sovitustyö? Miten erilaiset 

yhteisöt – mukaan lukien kirkko ja seurakunnat - voivat postmodernissa 

todellisuudessa, jossa ei ole enää paluuta yhtenäiskulttuuriin, rakentaa yhteyttä 

yksinäisille? Toisaalta keskittyminen pitäisi suunnata yksinäisen ihmisen 

mahdollisuuteen muuttua. Tämä tietysti vaatii myös erilaisten yksinäisyyttä 

aiheuttavien rakenteiden purkamista ja muuttamista.  

 

Kärsimystä, joka juontuu yksinäisyydestä eli laadullisesta tai määrällisestä puutteesta 

merkityksellisissä ihmissuhteissa, voidaan eri tavoin vähentää, ja parhaimmassa 

tapauksessa se voidaan poistaa. Ihmisten sosiaaliset tarpeet ovat erilaisia: toinen 

tarvitsee useita intensiivisiä ihmissuhteita, toiselle yksi ystävä tyydyttää sosiaalisen 

tarpeen. Siksi tapojen, joilla yksinäisyyttä hoidetaan, tulee olla joustavia ja niitä pitää 

olla kosolti. Kärsimys, joka yksinäisyydestä seuraa on tietenkin yksilöllistä. 

Yksilöllisiä ovat myös tavat käsitellä – tai olla käsittelemättä – yksinäisyyttä ja tavat 

muuttaa vallitsevaa asiantilaa. Kirkon sanoma armosta ja rakkaudesta on yksi tapa 

vähentää yksinäisyyttä ja siitä juontavaa kärsimystä. Kuitenkin tiedämme, että kirkon 

suhtautuminen on sateenkaari-ihmisiin jakautunut. On pappeja, jotka vihkivät samaa 
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sukupuolta olevia pareja, mutta on myös viestintää, jossa kiistetään kirkon 

osallistuminen Helsingin Pride-tapahtumaan vedoten erilaisiin hallinnollisiin 

menettelyihin ja niihin liittyviin toimintavaltuuksiin. Tämä ei lisää kirkon kuvaa 

kaikkia hyväksyvänä paikkana. Kirkosta syntyvä kuva tulee hyvin byrokraattiseksi, 

joka painii hallinnollisten elinten välisessä vallankäytön suossa. Se saattaa vahvistaa 

yksinäisyyden aiheuttamia ajatuskulkuja siitä, että hyväksyminen on parhaimmassa 

tapauksessa vain osittaista. Kirkko näyttäisi menevän byrokratian taakse, syyttämällä 

omia rakenteitaan nykyisestä tilastaan. Vaihtoehto olisi tietysti ratkaista asia 

yksinäisyyden vähentämisen ja hyvinvoinnin lisäämisen nimissä.  

 

Yksinäiset voivat omaa tilannettaan helpottaakseen lähteä pois paikasta, jossa he 

kokevat yksinäisyyttä. Kirkko ja sen suhtautuminen seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöön on niin varautunut, että sitä kestävät vain kaikkein 

vahvimmat henkilöt. Tämä sotii sitä vastaan, että kirkon julistaa olevansa hyväksyvä 

yhteisö. Vaikka seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset suhtautuisivat 

kannustavasti sateenkaari-ihmiseen, kokemus voi olla kuitenkin ulkopuolinen tai 

sellainen, että muiden ja vähemmistöihmisen välissä on jonkinlainen raja. Tämä raja 

voi muodostua varautumisesta mahdolliseen konfliktiin, joka saattaa syntyä 

seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin paljastuessa. Toisaalta taustalla voi olla aiemmat 

ikävät kokemukset ja oman identiteetin mahdollinen epävarmuus. Identiteetti ei 

muodostu eheäksi, jollei saa muilta tukea. Kirkon käytäntöjä pitäisi tarkastella 

kriittisesti ja sateenkaari-ihmisten hyväksyvää kohtaamista ja turvallisen tilan 

rakentamista tulisi suunnitella ja toteuttaa. 

 

Sateenkaari-ihmisistä puhuttaessa on toisinaan vaadittu näitä eheytymään. Tämä 

tarkoittaa sitä, että vähemmistöön kuuluva ihminen saadaan jonkinlaisen 

puoskaroinnin tuloksena enemmistön edustaman mallin kaltaiseksi. Mietittäessä 

yksinäisyyden vähentämistä vähemmistöihmisten osalta kirkon sisällä olisi 

pikemminkin hyvä pohtia, kuinka kirkko ja sen enemmistö voisivat eheytyä. 

Kollektiivinen eheytyminen voisi toteutua hyväksymällä moninaisuus. 

Luterilaisuudessa on myös korostettu Galatalaiskirjeen ajatusta siitä, että kaikki ovat 
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yhtä Kristuksessa. Tämä ei nyt toteudu kirkossa, joten kirkon tulisi eheytyä olemalla 

uskollinen omalle sanomalleen. Kirkko voisi myös kriittisesti tarkastella omaa 

historiaansa ja mahdollisia virheitään kaikkia vähemmistöjä kohtaan ja kulkea siten 

eheytymisen suuntaan. 

 

Erityisesti uhat, jotka liittyvät mahdollisuuksiin toimia ja toimintamahdollisuuksien 

menettämiseen, viittaavat vahvaan yksinäisyyden kokemiseen – ostrakismiin. 

Ostrakismi on kohtaamattomuutta: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat 

eivät ole tulleet kohdatuksi omana itsenään, mikä on aiheuttanut näkymättömyyttä ja 

kohtaamattomuutta. Tämä liittyy vahvasti ihmisten nuoruuteen, mutta sen vaikutukset 

jatkuvat pitkälle aikuisuuteen. Kohtaamattomuus ja välinpitämättömyys ovat 

aktiivisia pahan muotoja, jotka aiheuttavat suurta kärsimystä.  

 

Kirkko vähentää yksinäisyyttä, koska se tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiselle, 

antamalla tiloja sekä mahdollistamalla kohtaamisia. Yksinäisyyden stigma tukee 

tällaista epäsuoraa työtä yksinäisyyden vähentämiseksi. Toisaalta kirkon sanoma 

armosta ja kaikkien ihmisten kelpaavuudesta auttaa yksinäisyyden lieventymisessä. 

Seurakunnan toimintaan mennään nuorena mukaan kavereiden takia ja sen takia, että 

seurakunta on paikka, missä ei nuoria kiusata. Seurakunnassa on mahdollisuuksia 

monenlaiseen toimintaan. Kirkko on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille 

hengellisten tarpeiden tyydyttämistä varten. Heiltä puuttuu uskonnosta yhteisöllinen 

puoli, mikä on ymmärrettävää negatiivisen suhtautumisen ja syrjinnän takia. 

Uskonnolta ei haluta yhteisöllisyyttä, koska ei nähdä yhteisöllisyyden olevan 

turvallista kirkon piirissä. Tämä ilmeisesti on osa laajempaa kansainvälistä trendiä, 

jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat muuttavat uskonnon 

harjoittamista enemmän yksilökeskeiseen suuntaan. Kirkko on oman hengellisyyden 

toteuttamisen paikka, eikä sieltä haettu yhteisöllisyyttä tai sosiaalisia kontakteja. 

Kuitenkin henkilökohtainen usko Jumalaan näytti oman tutkielman pohjalta 

vähentävän yksinäisyyttä.  
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Sateenkaari on valkoisen valon hajotessa syntyvä värikäs ilmiö, joka näkyy usein 

sateen jälkeen auringon paistaessa. Ihminen, Jumalan luomana ja Jumalan kuvana, 

heijastaa luojaansa jollakin tavoin. Tämä kuva on hajonnut, mutta tämä hajoaminen 

ei liity vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Kenenkään ei kuuluisi piilottaa 

itseään tai osia itsestä. Olisiko sateenkaarikaan sateenkaari, jos siinä olisi vain yksi 

väri? Kristinuskon perimäinen sanoma on hyväksyvä, ihmisten yhteyteen perustuva 

ilosanoma.  Tähän soisi kirkon pyrkivän, erityisesti yksinäisten ja marginalisoitujen 

henkilöiden ja ryhmien osalta. Tällöin myös yksinäisyys olisi mahdollista hävittää 

sekä iloita luomistyön moninaisuudesta toisen – erilaisen – ihmisen kautta ja kanssa.  
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Finit hic Deus - saatana saapuu 

valkokankaalle 

Ajatuksia uskonnosta ja kauhusta elokuvan 

historiassa 

Niilo Rantala 
 

 

I ”Ken tästä käy saa kaiken toivon heittää” – Johdanto 

 

Joskus 1980-luvulla kolme amerikkalaista elokuvakriitikkoa ajautui kiivaaseen 

väittelyyn siitä, kuka on versioiduin henkilö valkokankaalla, mikäli myös selvät 

allegoriat lasketaan mukaan. Yksi kriitikoista julisti itsevarmana, että ei ole Jeesus 

Nasaretilaisen voittanutta. Toinen kriitikko vastasi ynseästi, että väittämä ei pidä 

lainkaan paikkaansa. Oikea vastaus on ehdottomasti saatana. Kolmas, joka oli tähän 

asti seurannut väittelyä vaitonaisena, korjasi kumpaakin väittelijää ja kertoi, että on 

yksi ylitse näiden kahden, nimittäin Mikki Hiiri. Nyt Anno Domini 2019 on 

viimeistään varmaa, kuka näistä kolmesta on ollut suurimman filmin kulutuksen 

kohteena. Eniten ruutuaikaa on saanut osakseen saatana. 

 

Uskonto ja elokuva ovat kumpikin näytelleet keskeistä osaa elämässäni koko pienen 

ikäni ajan. Niiden roolit ovat luonnollisesti olleet hyvin erilaisia, mutta molemmat 

ovat vaikuttaneet minuun vahvasti ja tehneet minusta sellaisen ihmisen kuin olen nyt. 

Minun tapauksessani ne ovat myös rajusti vaikuttaneet toisiinsa. Ikävuosien neljä ja 

kuusi välillä, vuoden 1979 Jeesus-elokuvassa Jeesusta näytelleen Brian Deaconin 

kasvot tulivat mieleeni Jeesusta ajatellessani ja edelleenkin monet Raamattu-

filmatisoinnit värittävät mielikuviani Raamatun kertomuksista. Vastaavasti monet 

teologisesti haastavat käsitteet kuten ylösnousemus, armo tai synnintunto ovat 

löytäneet minun kohdallani selittäjän helpommin elokuvataiteen kuin katekismusten 

parista.  
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Transsendentteja teemoja on käsitelty elokuvassa elokuvan alkumetreiltä lähtien, ja 

uskontoa käsittelevien sekä uskonnollisten elokuvien historia on yhtä pitkä kuin 

elokuvan itsensä. Kun tarkastellaan elokuvan lajeja ja uskonnollisten teemojen 

esiintymistä niissä, päädytään kuitenkin yllättävän havainnon äärelle: kauhu dominoi. 

Toki draama- ja komediaelokuvissa, niin taiteellisemmissa (Wim Wenders: Berliinin 

taivaan alla, 1987) kuin viihteellisimmissäkin (Tom Shadyac: Bruce Taivaanlahja, 

1997) on käsitelty ja käsitellään tuonpuoleista säännöllisesti, mutta kauhuelokuvat 

vievät voiton. Harvassa elokuvagenressä törmää yhtä usein transsendentteihin 

aiheisiin, kuten kuolleista heräämiseen, riivauksiin, demoneihin, enkeleihin ja muihin 

henkimaailman ilmiöihin, kuin kauhun kentällä.  

 

On tietysti ehdottoman totta, että varsinkin taide-elokuvan piirissä transsendentteja 

aiheita käsitellään huomattavasti herkemmin, tarkkasilmäisemmin ja hengellisemmin. 

Niissä verhoa tuonpuoleiseen raotetaan kunnioittavasti, hiljaisesti, mysteeriä 

kunnioittaen. Kauhuelokuvissa puolestaan rynnätään usein ryminällä läpi.  

 

Koska kauhuelokuvissa esiintyvä uskonnollisuus on kuitenkin sen verran 

alleviivattua, yleistä ja silmille hyppäävää, ajattelin, että lyhyen suomenkielisen 

yleisesityksen laatiminen aiheesta olisi paikallaan. Jo parikymmentä vuotta sitten 

teologi ja elokuvatuntija Matti Paloheimo kirjoitti siitä, kuinka Hollywood-

elokuvissa kuvataan huomattavasti ”Jeesusta useammin hänen vastustajaansa, 

saatanaa”. Tarkastelen ennen kaikkea kauhuelokuvien ja kristinuskon suhdetta, 

erityisesti saatanan ja demonien roolia valkokankaalla. En aio käsitellä pahan 

ongelmaa tai saatanaa teologisessa mielessä vaan keskityn yksinomaan 

kauhuelokuviin, teologin näkökulmasta. Osioissa II ja III esittelen kauhuelokuvien 

katsomisen herättämiä ajatuksia ja vasta osiossa IV syvennyn itse uskonnon ja 

kauhuelokuvan yllättävän syvään suhteeseen.  
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II ”Pahan kiehtovuudesta” - Lähtökohtia 

 

Paha kiehtoo ihmistä. Se vaatii selitystä. Se puistattaa, mutta merkillisellä tavalla 

vetää myös puoleensa. Suomalainen sosiaalietiikan uranuurtaja Martti Lindqvist 

totesi aikanaan, että ”paha on viihteellistetty…(Paha) myy ja tuottaa elämyksiä”. 

Siksi on varmaankin varsin ymmärrettävää, miksi tuo elokuvagenreistä eniten 

shokkiarvolle rakentuva lajityyppi rakentaakin usein juonensa pahuudella mässäilyn 

ympärille.  

 

Opettaessani yhdeksäsluokkalaisille uskontoa Helsingin uudessa yhteiskoulussa 

kysyin luokalta, että missä elokuvissa he olivat törmänneet uskonnollisiin aiheisiin. 

Hyvin nopeasti sain huomata, että Robert Bressonin tai Ingmar Bergmanin 

uskonnonfilosofiset pohdiskelut tai Pier Paolo Pasolinin ”Matteuksen evankeliumi”, 

eivät kuuluneet tunnettuun uskontoa käsittelevien elokuvien kuvastoon, mutta 

”Manaaja” (1973), ”Nunna”(2018), ”Kirottu” (2013) ja ”Riivattu” (2011) kuuluivat. 

Havainto vahvisti aiempia ajatuksiani. Kauhuelokuvakulttuuri on ottanut kristillisen 

kuvaston omakseen. Oli kiinnostavaa huomata, että 2010-luvun nuorten 

elokuvakokemuksissa nunnat, ristit ja rukoukset assosioituivat kaikkein 

voimakkaimmin kauhuelokuvaan – ei esimerkiksi musikaaliin Sound of Music, joka 

olisi todennäköisesti ollut ilmeinen vastaus 1960-luvun alkupuolen nuorisolle.  

 

Kauhuelokuvista puhuttaessa nojaan elokuvatutkija Peter Schepelernin 

määritelmään, jonka mukaan kauhuelokuva on ”fiktioelokuva, joka pyrkii 

herättämään yleisössä kauhun ja pelon tunteita käyttäen sellaisia tapahtumakulkuja, 

jotka käsittelevät makaabereja (mielellään myös morbideja) asioita ja kerrontatapaa, 

joka painottaa jännitystä, yllätyksiä ja kauhutehosteita.” Kauhuelokuva voi toki olla 

hyvin monenlainen ja sen elementit yllättäviäkin, kuten vaikkapa englantilaisen 

kulttiklassikko Wicker Man (suom. Uhrijuhla). Kyseinen, pakanallisen yhteisön ja 

kristityn poliisin yhteentörmäyksestä kertova laatuelokuva rakentaa psykologisen 

jännityksensä kutkuttavan hienosäikeisesti. Säikäyttelyä tai pelottelua ei elokuvassa 

esiinny. Kauhistuttava todellisuus lävähtää katsojan verkkokalvoille ilman synkkiä ja 
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myrskyisiä öitä. Elokuvan avainkohtaukset tapahtuvat päiväsaikaan, harmonisessa ja 

kauniissa saaristomaisemassa. Samankaltaiseen kauhuelokuvan reformaatioon yhtyi 

myös tänä vuonna ensi-iltansa saanut kohuelokuva Midsommar, joka niin ikään 

kuvaa pakanallista kulttiyhteisöä.  

 

Kauhuelokuvien historian keskeisimmän juovan muodostaa yliluonnollinen pahuus. 

Ne kuvaavat ihmisen taistelua pahoja henkiä vastaan, demoneja, okkultismia tai 

vaihtoehtoisesti likimain yliluonnollisen pahuuden mittoihin nousevan yksilön 

häiriintyneisyyttä vastaan. Erityisesti paha henkimaailma tuntuu toimivan 

loputtomana inspiraation lähteenä kauhuelokuville. Monet kertomukset ja teemat on 

jäljitettävissä goottilaishenkisen kauhukirjallisuuden historiasta ja 

kummitustarinoiden perinteestä, mutta usein taustalla tuntuu olevan myös edes 

jonkinlainen käsitys perustavanlaatuisesta hyvän ja pahan välisestä taistelusta, joka 

juontaa elokuvissa usein juurensa Raamattuun. Raamattu Ilmestyskirjan näkyineen, 

makaabereine yksityiskohtineen, verisine perikooppeineen ja riivaajineen on 

lähtökohtana sangen ymmärrettävä. Raamatun itsensä lisäksi katolisen kirkon 

hyväksymä ja jopa osin tuottama kristillisen taiteen kaanon on toiminut ja toimii 

kauhuelokuvien innoittajana ja kuvastollisena esikuvana. Danten ”Helvetti” on 

karmeine yksityiskohtineen todellista kauhukirjallisuutta ja on vaikeaa kuvitella 

häiritsevämpiä näkyjä helvetistä kuin ne, jotka Hieronymos Bosch loihti 

ahdistuneiden katsojien silmien eteen jo viisi vuosisataa sitten.    

 

Elokuvatutkija Schepelern on ansiokkaasti tunnistanut uskontoaiheisten 

kauhuelokuvien paikan tämän perinteen jatkajana ja kertoo, kuinka ”kauhuelokuvien 

korostunut valaistus - vahvat varjot, pystysuoraan lankeava valo, pimeys hallitsevana 

tekijänä - on selvässä suhteessa chiaroscuro-valaistukseen”, jota muun muuassa 

Caravaggio ja Rembrandt käyttivät etenkin raamatullisia aiheita kuvatessaan.  

 

Tämä kuvastollinen yhdenmukaisuus ei rajoitu teemoihin tai valaistukseen vaan 

niinkin selkeisiin ja helposti nähtäviin yksityiskohtiin kuin lavastukseen, 

puvustukseen ja rekvisiittaan; missä muissa elokuvissa oltaisiin niin usein 
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hautaismailla, kirkoissa ja luostareissa? Ristit oikein- ja väärinpäin, pirunsarvet ja 

vihkivedet ja nunnien tummat koltut ovat yleisintä kuvastoa juuri kauhuelokuvissa.  

 

Enempää kuvaston uskonnollisuutta tuskin voidaan alleviivata. On kuitenkin 

aiheellista miettiä, mitä kauhuelokuvissa esiintyvässä pahuudessa ja kristinuskon 

piirissä yleisissä pahakäsityksissä on yhteistä? Ovatko kauhuelokuvat omineet vain 

kuvaston vai onko kauhuelokuvien demonisissa ja saatanallisissa kuvauksissa kyse 

toisinaan myös syvemmistä hyvän ja pahan taistelun kuvauksista? 

 

Saatana ja demonit ovat vaikeita aiheita, joista etenkin luterilaisen kirkon piirissä 

tunnutaan puhuttavan erittäin vähän. Kommentit, joita aihepiiristä annetaan, ovat 

helposti kiemurtelevia, ja monet vanhemmat teologituttavani ovat kuitanneet asian 

vain lyhyen korrektisti ohittaen. Ero katoliseen maailmaan on valtava; katolisen 

kirkon katekismus ja katolisen tiedotuskeskuksen eksorkismiopas eivät vastauksineen 

jätä asiasta juurikaan epäselvyyttä. Katolisen tiedotuskeskuksen julkaisema 

”Kysymyksiä eksorkistille”-teos kertoo ykskantaan, kuinka ”demonit ovat 

persoonallisia henkiolentoja, kuten on myös heidän johtajansa Saatana. Ne kristityt, 

jotka kieltävät demonien olemassaolon ja väittävät näiden olevan pelkkiä pahuuden 

symboleja, ovat hereetikkoja. Kristuksen, Raamatun ja kirkon opetus kumoavat 

tämän harhaopin” (ks. Katolisen kirkon katekismus, sivut 391-395).  

 

Voidaan jokseenkin varauksetta esittää väite, että kauhuelokuvien esittämä näkemys 

hyvän ja pahan aktiivisesta taistelusta, henkimaailmasta ja demoneista on lähimpänä 

katolista perinnettä. Kauhuelokuvamaailman pahuus on useimmiten metafyysistä 

pahuutta.  

 

Kaikesta tästä huolimatta kauhuelokuvista on puhuttu uskonnon yhteydessä sangen 

vähän. Uskoakseni suurimpana syynä on elokuvien keskinkertainen laatu. Kirjailija ja 

filosofi Torsti Lehtinen kiteyttääkin mainiosti, kuinka ”Saatanaa kassamagneettina 

käyttävät elokuvat ovat useimmiten hävyttömän naiiveja: joku schwartzeneggeri 

nujertaa sielunvihollisen pistoolia heilutellen tai parhaassa tapauksessa paljain 



186 

 

nyrkein”. Lehtinen osuu osin oikeaan, mutta mahtuu joukkoon paljon muutakin. 

Myös kirkkokuntien suhtautuminen on vaihdellut eri aikoina ja eri paikoissa rajusti.  

 

1910-luvun USA:ssa elokuva huolestutti kansankynttilöitä laajasti, jopa valtiollisella 

tasolla. Kohujen ja keskustelun seurauksena Yhdysvaltain korkein oikeus totesikin, 

kuinka kaikista esittävän taiteen muodoista juuri elokuva on ensisijaisesti 

kykeneväinen pahaan. Katolinen kirkko ei kuitenkaan tähän mielipiteeseen yhtynyt. 

Kirkko oli elokuvan alkumetreiltä lähtien ollut utelias elokuvaan liittyvistä 

mahdollisuuksista. Katolinen kirkko toivoi, ainakin jossain määrin, että elokuvat 

tulisivat olemaan 1900-luvun suuria moraalinäytelmiä, joiden välityksellä 

pyhimystarinat heräisivät uudestaan henkiin ja ihmisiin saataisiin iskostettua oikeita 

arvoja.  

 

Myöskään kauhuelokuvan kentällä katolisen kirkon vaikutus ei ole rajoittunut 

pelkästään sisältöihin. Ruotsalaisen elokuvatutkija Helen Anderssonin mukaan 

”Manaaja tehtiin katolisen kirkon siunauksella ja valvonnassa ja siinä näytteli oikeita 

jesuiittaveljiä. Yksi näistä näyttelevistä prelaateista, Thomas Bermingham, toimi 

elokuvassa myös uskonnollisten kysymysten neuvonantajana.”  

 

Oli miten oli, englantilainen elokuvakriitikko Mark Kermode ei ole ainakaan 

erityisen väärässä sanoessaan, että Manaaja-elokuva oli ”kaikkien aikojen parasta 

mainosta katolilaisuudelle”.  

 

 

III ”Tätähän te haluatte?!” - miksi näitä elokuvia katsotaan? 

 

Kohua herättäneen ja järkyttävän, laittomasta pornoteollisuudesta Serbiassa kertovan 

väkivaltaelokuvan A Serbian Film (2010) katsomisen jälkeen muistan miettineeni että 

miksi minä katsoin tämän? Miksi halusin kaikista ennakkoarvosteluista huolimatta 

järkyttyä, ahdistua, tutkiskella jotain näin pahaa ja pimeää? Muistan lohduttautuneeni 

tuolloin sillä ajatuksella, että vaikka en tietäisi selkeää vastausta, niin en ole tuon 
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kysymyksen äärellä ainoa.  

 

Ihminen on uskoakseni aina ollut pakonomaisen kiinnostunut pahasta, pahuudesta, 

varjopuolesta. Erityisen kiinnostunut hän on siitä silloin, kun hän saa tarkastella sitä 

turvallisen välimatkan päästä, etäältä, itse sen pyörteeseen joutumatta. Sama vietti 

vetää meidät katsomaan kauhuelokuvia. Suuresti arvostamani saksalainen 

ohjaajanero Fritz Lang määritteli ihmisen tarpeen katsoa elokuvia pahuudesta 

seuraavasti: ”Paha on meissä kaikissa, ja elokuvaohjaajan on näytettävä, ilmaistava 

tuo paha. Mikä meitä kiehtoo eniten? Se, että puhutaan koko ilta huorasta, vai se, että 

puhutaan rauhallisesti naisesta, joka makaa vain aviomiehensä kanssa. Huora 

tietysti….” Vaikka Langin lausunto onkin kärjistävä, on siinä vinha perä. 

Kulttuurihistorioissa kuvataan huomattavasti useammin Danten ”Helvettiä” kuin 

”Paratiisia”, Nero ja Caligula tunnetaan laajemmin kuin rauhaisat kollegansa sekä 

sotien historia saa enemmän tutkimusta osakseen kuin rauhan kaudet.  

 

Kaikesta tästä voidaan jo päätellä, että ilmiö ei ole uusi. Paha on vetänyt ihmistä 

puoleensa aina. Vaikka sille ei olisi antanut pikkusormeakaan, se on kiehtonut ja 

herättänyt kysymyksien lisäksi uteliaisuutta. Sitä on myös haluttu harrastaa; 

kummituskertomukset, uskonnolliset kauhukuvat ja makaaberit tarinat ovat varmasti 

yhtä vanhoja kuin ihminenkin.  

 

Jos mietitään uutisia, lööpit huutavat usein kuolemia, pedofiliaa ja skandaaleja. 

Harvemmin saadaan lukea kissankokoisin kirjaimin siitä, että jollain tunnetulla 

julkisuuden henkilöllä menee hyvin. Valitettavasti median diskurssi on likimain 

seuraava; mitä kamalampi tapaus, sen enemmän siitä puhutaan. Asian 

karnevalistisuus tai yksityiskohtien runsaus sen kun lietsoo ihmisiä entisestään. 

Humalainen puukkotappaja ei ole missään nimessä yhtä kiinnostava kuin erivärisiä 

hanskoja käyttävä ja ranskalaisperäisen etunimen omistava sarjakuristaja. Josef 

Fritzl, Anders Breivik ja Bodomin järven surmat innostavat elokuvantekijöitä ja 

kirjoittajia huomattavasti enemmän kuin avustustyöntekijät, vanhustenhoitajat tai 

Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivät. 
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Kulttuurihistorioitsija ja yleisnero Umberto Eco on todennut, että kaikkina aikoina 

ihminen on katsonut väkivaltaa vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti. Siinä missä 

aiemmin käytiin seuraamassa sirkushuveja tai julkisia teloituksia, nykyään katsotaan 

televisiota tai elokuvia. Tämän myöntäminen aiheuttaa usealle vaikeuksia. En ole 

väittämässä, että jokainen katsoja nauttisi väkivallan näkemisestä tai pyrkisi 

aktiivisesti sitä katsomaan, mutta ilmiön kiinnostavuutta ei voida poistaa. 

Itävaltalaisen ohjaaja Michael Haneken elokuva Funny Games kertoo kahdesta 

nuoresta sadistista, jotka saapuvat kiduttamaan pahaa-aavistamatonta, lomailevaa 

perhettä. Murrettuaan perheen isän polven ja nöyryytettyään perheen äitiä ja 

pikkupoikaa, toinen sadisteista kääntyy puhumaan kameran kautta suoraan katsojalle 

ja kysyy hymyillen: ”Tätähän te haluatte? Eikö vain?”  

 

Elokuva tulee nähdä kommentaarina väkivaltaviihteen meille tarjoamiin palkintoihin 

ja sen näennäiseen kepeyteen. Poliisisarjoissa viuhuvat luodit ja meille tarjoiltava 

malli on enemmän tai vähemmän usein Hammurabin lain kaltainen. Elokuvakatsojat 

on halki elokuvan historian totutettu ns. oikeutettuun väkivaltaan, jossa konnat 

sietävätkin saada köniinsä ja sankari saa lopulta astuttua kelmin varpaille. Tästä 

Hollywoodin suosimassa muotista on kristillinen näkemys toisen posken 

kääntämisestä niin kaukana kuin voi. Jokainen elokuvaharrastaja tunnistaa tämän 

moraalifilosofisen asetelman, jonka variaatioita elokuvahistoria on tulvillaan. 

Esimerkkinä toimikoot Ingmar Bergmanin Neidonlähteestä tehty 1970-luvun 

kauhuversio, Wes Cravenin ohjaama kulttiteos Last house on the left. Elokuva 

kertoo tytöstä, joka lähtee kotoaan kuuntelemaan rokkibändin keikkaa, ajautuu 

julman rikollisporukan seuraan ja päätyy lopulta rikollisten raiskaamaksi ja 

tappamaksi.  

 

Pahaa-aavistamattomat rikolliset anastavat tytön vaatteita ja omaisuutta ja jatkavat 

matkaansa, kunnes päätyvät sattumalta tytön vanhempien taloon, josta heille 

tarjoutuu majapaikka. Jossain vaiheessa elokuvan loppupuolella tytön vanhemmille 

alkaa valjeta heidän tyttärensä kohtalo ja lopulta murhaajista tuleekin tytön 



189 

 

vanhempien silmittömän ja julman kostoväkivallan uhreja.  

 

Tällaisissa elokuvissa katsojalle langetetaan epämiellyttävä ansa. Kosto tuntuu 

hyvältä, suloiselta ja odotetulta, usein jopa liiallisuuksiin mennessään. Tuon kaltaisen 

väkivallan lumo saattaa viedä voimakkaasti elokuvan narraatioon mukaan lähteneen 

katsojan mennessään. Roskan mestariksi tituleerattu kulttiohjaaja John Waters 

avoimesti kertoikin, kuinka juuri tuollainen väkivalta ”rentouttaa minua ja tuottaa 

minulle lohtua”.  

 

Elokuvaväkivallasta ja sen katsomisesta voi olla montaa mieltä, mutta miten on 

kauhuelokuvien laita? Miksi niitä katsotaan? Miksi ihminen haluaa kauhistua ja 

nähdä pahuutta? Aivokemiallisia syitä ovat varmasti ainakin elokuvien tarjoamat 

adrenaliiniryöpyt, mutta uskoakseni taustalla vaikuttavat syvemmätkin voimat. 

Kauhuelokuvat toimivat myös monessa tapauksessa ikkunoina pahuuteen ja auttavat 

käsittelemään sitä. Englantilainen valistusfilosofi Edmund Burke kirjoitti aikanaan, 

että ”kun vaara ja tuska tunkeutuvat liian lähelle, ne eivät enää anna aihetta 

ihastukselle, ne ovat yksinkertaisesti kauheita; mutta tietyistä etäisyyksistä ne voivat 

olla ihastusta herättäviä”. Samalle linjalle asettuu myös ruotsalaisen, pahuutta 

runsaasti tutkineen teologi Ann Heberleinin näkemys, jonka mukaan 

”kauhuelokuvien katseleminen on turvallinen tapa käsitellä ja kanavoida pelkoa … 

kohtaamalla uhan opimme hallitsemaan pelkomme pahan kohteeksi joutumisesta – 

turvallisesti omassa nojatuolissa”. 

 

Ovatko kauhuelokuvat siis automaattisesti pahasta tai pahoja? Mielestäni eivät 

missään nimessä. Kauhistuttaminen ja järkyttäminen on osa niiden taiteellista arvoa. 

Jos kysymme, onko tuo tai tämä kauheus todella tarpeen, voisimme yhtä hyvin 

pohtia, tarvitseeko Väinö Linnan ”Tuntemattomassa sotilaassa” niin monen sotilaan 

kuolla tai tarvitsisiko Dostojevskin ”Rikoksessa ja rangaistuksessa” kuvata 

Raskolnikovin hikoilua, tuskailua ja sängyssä makoilua niin monen kymmenen sivun 

verran? Pitäisikö kierroksen Auschwitzissa kestää lyhyemmän aikaa? 
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Maailmassa on myös kamalia asioita ja jotkut taiteilijat, myös elokuvantekijät 

haluavat kuvata rehellisyyden nimissä myös niitä. Kaikkein järkyttävimmät 

kauhuelokuvat tulisikin nähdä jonkinsorttisina romanttisten komedioiden 

vastakohtina; jos kaikki kerran voi sujua noin täydellisesti, kuplivan kepeästi ja 

ihanasti, tulee sen voida olla myös näin kammottavaa, pimeää ja näin sairasta.  

 

Osa kauhuelokuvista käsittelee niin rankkoja ja makaabereja aiheita, ettei niistä 

kauniin tai hillitymmän elokuvan tekeminen ole edes mahdollista. Mikäli elokuvan 

aiheena on rakkaus ja intohimo ruumiiden kanssa (Nekromantik 1987) tai 

vaihtoehtoisesti nunnien väkivaltainen kuulusteleminen inkvisition keinoin (The 

Devils 1971), harmonista ja hillittyä kerrontaa on varmaankin turha odottaa.  

 

Toki täysin laaduttomat tekeleet ovat asia erikseen. Valitettavan suuri osa näistä 

elokuvista ei pyri mitään muuta kuin viihdyttämään katsojamassoja ja silloin 

pahuuden käsitteleminenkin jää luonnollisesti ohueksi. Jostain pahan käsittelemisen 

tarpeesta näidenkin elokuvien suosio silti syntyy. Pahaa halutaan nähdä, koska sitä 

halutaan yrittää ymmärtää. Koska se halutaan voittaa ja nujertaa. Haluaisin uskoa 

venäläiseen filosofi Lev Sestoviin, joka on sanonut, että pahaa käsitellään taiteessa ja 

viihteessä niin paljon juuri siksi, että sen äärellä kohdataan kaikista suurimmat 

kysymykset. Pahan äärellä, ei hyvän.  

 

 

IV Kauhun vuosikymmenet & lajityypit 

 

Jo kauhuelokuvan ensimetreiltä alkaen niitä ovat hallinneet uskonnolliset teemat. 

Ensimmäisenä kauhuelokuvana pidetty, Stellan Ryen ohjaama ”Prahan ylioppilas” 

vuodelta 1913, on perinteinen muunnelma tunnetusta Faust-myytistä, josta myös 

valkokankaalla on nähty tähän päivään mennessä kymmeniä erilaisia variaatioita. 

Kirjailijoita, säveltäjiä, elokuvaohjaajia ja teatterintekijöitä aikakaudesta toiseen 

inspiroivan arkkityyppisen myytin taustalta löytyy 1400-luvulla Krakovassa 

vaikuttanut astrologi, lääkäri, okkultisti ja ennustaja Georg Faust, jota kunnioitettiin 
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ja pelättiin. Vaikka hänen elämästään tiedetään varmoja asioita sangen vähän, 

tiedetään, että jo hänen elinaikanaan arveltiin hänen kykyjensä olleen lähtöisin 

Saatanasta. Perimätietojen mukaan hän oli myynyt sielunsa Saatanalle ja saanut 

vastineeksi – variaatiosta riippuen – joko menestystä, rakkautta tai tietoa. Faust-

myytin renessanssi alkoi kuitenkin vasta parisataa vuotta myöhemmin Saksan 

kirjallisen ylipaavin Johann Wolfgang von Goethen runoelmasta Faust. Goethen 

Faustissa on kuitenkin kyse jostakin viattomammasta kuin varsinaisesta ahneudesta 

tai tietyn päämäärän tavoittelemisesta. Faust ei Goethen tulkinnassa ole ahne. Hän 

sattuu olemaan vain utelias. Juuri tämän henkisen Faust-myytin pohjalle rakentavat 

kymmenet, elleivät peräti sadat uskonnollista tematiikkaa hyödyntävät 

kauhuelokuvat. Jos väittäisin, että uskontoa käsittelevät kauhuelokuvat ovat useasti 

vain erilaisia Faust-myytin variaatioita, en olisi kovinkaan väärässä.  

 

Suuressa osassa kauhuelokuvia pahan keskelle joutuva henkilö ei nimittäin itsekään 

ole täysin viaton, vaikka vilpitön olisikin. Eräänlainen överiksi menevä ”jos annat 

pahalle pikkusormen niin se vie koko käden” -logiikka vallitsee kauhuelokuvien 

maailmaa. Monet kauhuelokuvat lähtevätkin infernaalisille kierroksilleen juuri siitä 

syystä, että päähenkilö joko pelaa spiritismiä (Veronica (2017), Evil Dead (1981)) tai 

sotkeentuvat henkimaailmaan ymmärtämättä sen vaarallisuutta (Hereditary (2018) tai 

Ouija (2014), Paranormal Activity (2009), Kirottu 2 (2016), White Noise (2005) tai 

Witchboard (1986)). Toki Faust-myytistä on myös suorempia tulkintoja, kuten 

Rosemaryn painajainen (1968) ja Paholaisen asianajaja (1997), mutta niihin, etenkin 

Roman Polanskin 1960-luvun klassikkoon palaan vielä myöhemmin. Varsinaisista 

eponyymeistä Faust-versioinneista kannattaa ehdottomasti ohittaa Brian Yuznan 

tekele vuodelta 2000, jonka katsominen tuntui yhtä mielekkäältä kuin parranajo 

raastimella. F.W. Murnaun klassikkoteos vuodelta 1926 on omassa lajissaan 

kuriositeetti, mutta omaksi suosikikseni nousee ehdottomasti kuvauksellisesti 

ansioitunut ja vaikuttava, venäläisen mestariohjaaja Aleksandr Sokurovin Faust 

vuodelta 2011.  

 

Monet elokuvat myös teroittavat katsojalleen selkeästi sitä, että pimeillä voimilla ei 
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tule leikkiä, vaikka niihin ei uskoisikaan. Tästä jakavat meille muistutuksiaan mm. 

Roman Polanskin Ninth Gate vuodelta 1999 sekä jo kahteen kertaan filmatisoitu 

Uinu, uinu lemmikkini (1989 & 2019).  

 

Teologisessa mielessä tällainen jatkuvien koettelemusten uhka ei ole järin kaukana 

siitä, mitä Katolisen kirkon katekismus aiheesta opettaa. Jos mietitään, miksi Jumala 

sallii Paholaisen tehdä sopimuksiaan viattomien kanssa, miksi nuoret joutuvat 

demonien alistamiksi leikittyään Ouija-laudalla, miksi pikkusormea tarjotaan 

kauhuelokuvien päähenkilöille usein ja toistuvasti ja miksi koettelemukset vaanivat 

pahaa-aavistamattomia, vastausta ei tarvitse etsiä Raamattua kauempaa. Jaakobin 

kirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 2-4. selitetään selkeästi kuinka meidän tulee pitää 

ilona ”kaikkia niitä koettelemuksia mihin te joudutte. Tehän tiedätte, että kun 

uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtaa 

täydelliseen tulokseen”. Samaa selitystä tukee Katolisen kirkon katekismus, joka 

lausuu kuinka ”ilman kiusauksia ei olisi mahdollisuutta kasvaa hyveissä”. Isä Jose 

Antonio Fortean Summa Daemoniaca kertoo kuinka Jumala sallii demonienkin 

toimet, koska ne antava meille kasvun ja valinnan mahdollisuuden.  

 

Kauhuelokuvien teologia rakentaa siis pintapuoliset perusteensa pitkälti katolisten 

käsitysten varalle, mutta luonnollisesti niitä typistäen ja kärjistäen. Tuntuu kuin 

kauhuelokuvien käsikirjoittajatiimit tuntisivat Fortean Summa Daemoniacan eli 

katolisen demoniopin tiivistelmän kuin omat taskunsa. Summa Daemoniacan mukaan 

nimittäin demonien, riivauksien tai itse Paholaisen kanssa voi joutua tekemisiin 

neljästä erilaisesta syystä, jotka ovat  

1) sopimus Saatanan tai demonien kanssa (mm. Rosemaryn painajainen 1968); 

2) osallistuminen spiritistisiin istuntoihin, saatanallisiin kultteihin tai esoteerisiin 

rituaaleihin (satoja, muutamia lueteltu jo aiemmin); 

3) oman lapsen uhraaminen Saatanalle (mm. Rosemaryn painajainen (1968) tai The 

VVitch (2015)) sekä 

4) joutuminen noituuden tai kirouksen kohteeksi (Drag me to the hell (2009) tai It 

follows (2014)). 



193 

 

Faust-myytin lisäksi myös Prometheus-myytin modernia variaatioita on nähty jo 

riittämiin. Moderneissa Prometheus-toisinnoissa havainnollistetaan usein raa`asti ja 

kantapään kautta, miten ihmiselle käy hänen ryhdyttyään leikkimään Jumalaa. 

Parhaimpina esimerkkeinä tästä voidaan pitää Frankenstein-klassikoiden lisäksi ”The 

Fly”-elokuvia, joista parhaimmaksi nousee David Cronenbergin inhottavuudessaan 

uskomaton elokuva vuodelta 1986.  

 

Kanadalaisen trilleristi Cronenbergin julistuksellisista elokuvista useat voidaan nähdä 

tähän joukkoon kuuluvina. Hän suhtautuu moderniin teknologiaan intohimoisesti, 

mutta kuvaa elokuvissaan toistuvasti sitä, kuinka ihminen menee teknologisessa 

kokeilemisessaan liian pitkälle. Cronenbergin painajaismaisista teoksista tätä teemaa 

käsittelee selkeimmin vuonna 1983 päivänvalon nähnyt Videodrome.  

 

Vaikka kauhuelokuvia on tehtykin lähes yhtä pitkään kuin elokuvan historia suinkin 

muistaa, olivat 20-, 30-, 40- ja vielä 50-luvunkin teokset useimmiten goottilaisia 

kummitustarinoita, murhamysteerejä tai fantasiallisia kertomuksia, joissa muumiot, 

ihmissudet ja vampyyrit säikäyttelivät yleisöä. Toki elokuvat sisälsivät runsaasti 

uskonnollisia elementtejä ja käsittelivätkin useimmiten transsendentteja ilmiöitä, 

mutta varsinainen hyvä-paha-akselin taistelusta kertova demonikauhu loisti vielä 

poissaolollaan. Pappeja ja poppamiehiä toki nähtiin, ennen kaikkea noitaelokuvissa, 

joita Suomessakin edustivat vuonna 1952 ensi-iltansa saaneet Valkoinen peura sekä 

Noita palaa elämään. Kuoleman mysteeriä käsitteli omalla tavallaan myös b-

elokuvien kuningas Roger Corman sekä kuolemaan pakkomielteisesti suhtautunut 

Ingmar Bergman, joka esitteli meille valkokankaalla kiinnostavan, shakkia pelaavan 

ja alati kintereillämme kulkevan Kuoleman elokuvassaan Seitsemäs sinetti (1957).  

 

Saatanallisesti virittyneen kauhuelokuvan kultakausi alkoi selkeästi vasta 1960-

luvulla ja sen airuena toimi ylitse kaikkien muiden yksi elokuva - Roman Polanskin 

Rosemaryn painajainen.  
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Vuonna 1968 Hollywoodissa kuohui. Pieni ja nuori puolalainen ohjaajanero oli juuri 

siirtynyt svengaavasta Lontoosta helteiseen Los Angelesiin ja toi valkokankaalle 

jotain sellaista, mitä siellä ei vielä oltu nähty – naisen, joka on raskaana Saatanalle. Jo 

ilmestyessään elokuva herätti vihaa ja ihastusta, mutta oli sen kauhistuttavasta 

tarinasta sitten mitä mieltä tahansa, ei sen taiteellisia ansioita voida kiistää. Ira 

Levinin romaanin pohjalta tehty elokuvasovitus on tyrmäävän tyylikäs. Mia 

Farrowin ja John Cassavetesin tähdittämä elokuva rikkoi soveliaisuuden rajoja, 

mutta johti myös saatanalliseen tapahtumaketjuun, joka vetää vertojaan itse elokuvan 

kauheudelle.  

 

Polanski oli saanut elokuvallaan myös kyseenalaisia ihailijoita ja Hollywoodin 

varjopuolella vaikuttava lahkojohtaja Charles Manson oli niin vakuuttunut 

Polanskin saatana-aiheisesta teoksesta, että päätti murhata ohjaajan. Kahdeksas 

elokuuta 1969 Mansonit seuraajat ilmestyivätkin Polanskin ja hänen vaimonsa, 

näyttelijätär Sharon Taten kotiovelle, mutta Polanski sattui olemaan tuolloin 

työmatkalla Euroopassa. Murhaajia se ei kuitenkaan estänyt. Mansonin seuraajat 

murhasivat väkivaltaisesti yhdeksännellä kuulla raskaana olevan Taten sekä hänen 

neljä ystäväänsä. Viimeistään nämä tapahtumat ovat tehneet Rosemaryn painajaisesta 

kauhuelokuvan, jonka kauhistavuudelle ei löydy vertoja. Sekä elokuva, että sitä 

seuranneet tapahtumat ovat todellista kauhua, syvää pimeyttä.  

 

Rosemaryn painajaisen vanavedessä seurasi monta samankaltaista elokuvaa, jotka 

enemmän tai vähemmän keskittyivät demoneihin, noitapiireihin tai saatanan 

maallisiin ilmentymiin. 1970-luvulla vastaavia elokuvia ilmestyi lähes vuosittain; 

Manaaja, Omen, Suspiria…  

 

1970-luvun loppupuolella saatana sai kuitenkin väistyä parrasvaloista kirveen kanssa 

riehuvien mielipuolisarjamurhaajien viedessä häneltä runsaasti ruutuaikaa. 

Hitchcockin elokuvassa Psyko vuonna 1960 tulevaa sarhamurhaajaelokuvagenreä jo 

esiteltiinkin, mutta 1970-luvun lopulla se ilmaantui kauhuelokuvia dominoivaksi 

alalajiksi. Halloween (1978) ja Perjantai 13. (1980) toimivat viitoittajina tälle 2000-
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luvullakin käsittämätöntä suosiota etenkin teinien keskuudessa nauttineelle 

suuntaukselle.  

 

Kiinnostavaa on se, että vaikka kauhuelokuvia alkoikin ilmestyä kiihtyvässä määrin, 

saatana ja suorempi raamatullisuus katosi. Paholainen ja demonit vaihtuivat 

kummituksiksi ja hengiksi ja riivattujen talojen ja paikkojen suosio nousi. Tämän 

lajityypin kuuluisimmiksi edustajiksi 1970- ja 1980-lukujen taitteessa nousi mm. 

Amityville Horror (1979) sekä Poltergeist (1982). 

 

Kiinnostavan teorian paholaisen hetkellisestä katoamisesta esittävät kauhukulttuurin 

asiantuntijat Harto Hänninen ja Marko Latvanen, joiden kirjan Verikekkerit 

mukaan suurin syy näkökulman vaihdokselle oli amerikkalaisen uuskonservatismin 

nousu, jonka myötä aihe muuttui entistäkin arkaluontoisemmaksi.  

 

Kiinnostava ristiriitatilanne syntyykin siitä, että juuri konservatiivipiireissä 

kauhuelokuvia on tunnuttu paheksuttavan, mutta siinä samassa kauhuelokuvat 

jakavat teologisessa mielessä hyvin pitkälti saman moraalikoodiston. Ne varoittavat 

leikkimästä pahojen asioiden kanssa ja juonten keskiöön nousee yleensä ihminen 

taistelemassa saatanaa ja demoneja vastaan.  

 

Oman lukunsa muodostavat lisäksi puhtaan moralistiset kauhuelokuvat, joissa 

demoni alkaa riivaamaan sinua harrastettuasi yhden illan juttuja (It follows (2014)). 

Moralistinen on myös Wes Cravenin elokuva Last house on the left, jossa tytöt 

joutuvat ongelmiin juhlittuaan ja käytettyään huumeita. Näissä tapauksissa herää 

lähes epäilys siitä, ovatko elokuvat konservatiivipiirien rahoittamia 

”valistuselokuvia”… 

 

Pysyvästi paholainen ei ole kuitenkaan pysynyt poissa. Vaikka 1980-luvun alkupuoli 

olisikin ollut maltillisempaa aikaa, on koko demonielokuvien genre lähtenyt uusille, 

entistäkin kovemmille kierroksille viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.  
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Tuntuu, että joka vuosi elokuvateatteriin, dvd-hyllyihin ja suoratoistopalveluihin 

ilmestyy likimain parikymmentä elokuvaa, joiden juonikuvio on kutakuinkin sama. 

Nuori tyttö tai poika ajautuu pelaamaan spiritismiä, koskemaan riivattuun esineeseen 

tai jotenkin sattuman kautta altistumaan demonin vallalle. Seuraavaksi päähenkilöä ja 

tämän perhettä koetellaan, kunnes pappi/manaaja/ulkopuolinen auttaja ilmaantuu 

avuksi. Monen mutkan ja infernaalisten koettelemusten jälkeen perhe joko tuhoutuu 

tai selviää. Persoonallinen demonikäsitys tuntuu suoraan katolisesta teologiasta 

imetyltä. Summa Daemoniaca määrittelee demonit ”enkeleiksi, jotka ovat valinneet 

pahuuden”. Kun Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vieraili manaaja 

keväällä 2018, joku utelias opiskelija esitti hänelle kysymyksen, kuinka realistinen 

elokuva Manaaja on? Manaaja katsoi kysyjää suoraan silmiin ja vastasi, että joinakin 

hänen työpäivinään se on täysin kuvaava ja realistinen.  

 

Myös demonien kuvaaminen kammottaviksi hirviöiksi myötäilee katolisen 

käsityksen oppia, jota Summa Daemoniaca tähdentää. Sen mukaan ”demonit 

kuvataan luonnottomiksi ja rumiksi, joka on perusteltua, sillä demonit ovat valinneet 

kohtalokseen pysyä kaukana Jumalasta”.  

 

 

V Uskonto synnyttää kauhua, kauhu synnyttää uskoa 

 

Mikäli jäsennellään ja jaotellaan uskontoa käsitteleviä kauhuelokuvia, näen jaon 

kahteen pääryhmään varsin mielekkäänä. Ensimmäiseen ja yleisimpään ryhmään 

kuuluvat elokuvat, joissa käsitellään metafyysisen todellisuuden pahaa, 

transsendenttia pahaa. Tässä tapauksessa kauhu synnyttää uskoa – oikeastaan kauhun 

äärellä elokuvien päähenkilöt eivät voi olla uskomatta demoneihin, jotka heitä 

piinaavat.  

 

Toisen pääryhmän synnyttävät elokuvat, joissa uskonto synnyttää kauhua. Ne eivät 

ota välttämättä missään muodossa kantaa uskonnollisiin ilmiöihin muutoin kuin 

sosiologisesta näkökulmasta. Tämän lajityypin elokuvat kuvaavat uskonnollisia 
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yhteisöjä, jotka pitävät sisällään kauhistuttavia salaisuuksia tai joissa päädytään 

hirvittäviin tekoihin. Tällaisten kauhuelokuvien inspiraation lähteenä toimivat 

surullisen usein jokin todellinen hengellistä (ja fyysistä) väkivaltaa käyttänyt 

uskonnollinen yhteisö (esim. Sacrament (2013), Jonestownin verilöyly). Tämän 

genren taiteellisiksi huipuiksi nousee kaksi 1970-luvulla ensi-iltansa saanutta 

kohuelokuvaa; The Devils sekä Wicker Man.  

 

Malliesimerkkinä uskonnon synnyttämästä kauhusta toimii Ken Russelin 

häiriintynyt The Devils vuodelta 1973. Teos läväyttää katsojan silmille tukahdutetun 

seksuaalisuuden, salassa tapahtuvan haureuden, uskonnollisen vallankäytön, 

hengellisen väkivallan ja katolisen kirkon korruptoituneisuuden koko kirjon mitään 

säästämättä. Elokuva aiheutti ilmestyessään valtavan kohun; monessa maassa se 

kiellettiin täysin ja niissä, joissa se ei joutunut täyskieltoon siitä leikattiin kymmeniä 

minuutteja. Suomessa elokuva kiellettiin kokonaan ja se laitettiin ehdottomaan esitys- 

ja, levitys- ja julkaisukieltoon. Valtion elokuvatarkastamo perusteli ratkaisua sillä, 

että ”elokuva on raaistava ja omiaan vaikuttamaan mielenterveyteen 

vahingoittavasti”. Ensimmäinen dvd-julkaisu teoksesta saatiin harrastajien käsiin 

vasta vuonna 2017.  

 

Miksi 1600-luvun Ranskaan sijoittuva englantilainen pukudraama luostarimaailmasta 

on joutunut moisen ryöpytyksen kohteeksi? Mikä ”Paholaisissa” on niin järkyttävää?  

 

Vuonna 1634 Ranskan Loudunissa sai alkunsa merkillinen tapahtumaketju. 

Vapaamielinen pastori Urbain Grandier oli jo muutaman vuoden ajan herättänyt 

kaupungissa hämmennystä. Hänellä kerrottiin olevan salavaimo, hänen kerrottiin 

olevan piiloprotestantti ja hänen juoruttiin olevan selibaattirikkomusten ymmärtäjä 

sekä kielletyn kirjallisuuden kätkijä. Toisaalta häntä pidettiin samaan aikaan 

oppineena ja ihmisiä vilpittömästi tukevana pastorina, joka oli ainakin 

räväkkyydessään rehellinen.  
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Toistaiseksi tuntemattomasta syystä osa Louduinin luostarin nunnista alkoi vuonna 

1634 oireilla merkillisellä tavalla. Heidän unensa muuttuivat painajaismaisiksi, 

heidän puheensa perversseiksi ja liikkeensä kontrolloimattomiksi. Eräs nunnista alkoi 

nähdä eroottisia unia kaupungin kohupastori Grandierista ja soppa oli valmis. Levisi 

sana, että nunnat oltiin manattu Grandierin toimesta ja nyt kaupunkia riivaisivat 

demonit. Kaupunkiin saapui välittömästi kardinaalin lähettiläs, manaajia ja 

poliisivoimia, jotka kuulustelivat inkvisitiohenkisen kovakouraisesti sekä isä 

Grandieria että luostarin nunnia. Lopulta todettiin, että uudistusmielinen, kansan 

arvostama Grandier on syypää kaikkeen ja joutaa tulla poltetuksi roviolla. Kansan ja 

Grandierin itsensä vastuksesta huolimatta näin tapahtui ja pastori, teologi ja 

kirkkopoliitikko Urban Grandier poltettiin Loudunissa roviolla kahdeksastoista 

kahdeksatta 1634.  

 

Vielä tänäkään päivänä ei tiedetä varmaksi mitä Louduinissa tuolloin tapahtui. 

Teorioita ja spekulaatioita tapahtumien syistä ja kulusta on esitetty useita. Eräs 

kiinnostavimpia uusia teorioita aiheesta, on epäilys siitä, kuinka nunnien merkillisen 

käytöksen olisi saanut aikaan homehtunut leipä, joka aiheutti ns. kollektiivisen 

psykedeelitilan luostarin asukkaille.  

 

Suuresti arvostamani toisinajattelija ja eksistentialistikirjailija Aldous Huxley oli 

erittäin kiinnostunut Loudunin tapauksesta ja piti sitä malliesimerkkinä kirkollisesta 

vallan väärinkäytöstä. Huxley kirjoitti tapahtumien innoittamana teoksen Loudunin 

paholaiset, jonka pohjalta kovassa nousussa oleva brittiohjaaja Ken Russel intoutui 

ohjaamaan elokuvansa parikymmentä vuotta myöhemmin.  

 

The Devilsin perusasetelmassa kirkon järkähtämättömyys ja ego näytetään 

lukitsevana ja yksilöitä tuhoavana voimana, joka julistaa armoa, mutta ei tunne sitä. 

Kirkko ei instituutiona kykene taipumaan poikkeustilanteiden tai -yksilöiden edessä 

eikä kykene antamaan heille anteeksi, paitsi omilla ehdoillaan. Russelin elokuva on 

usein haluttu nähdä kritiikkinä uskontoa kohtaan, mutta sitä se ei missään nimessä 

mielestäni ole. Se on kritiikkiä niitä kohtaan, jotka julistavat olevansa varmoja ja 
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tietävänsä kaikesta kaiken. Se kapinoi niitä vastaan, joilla on ”totuuden” monopoli. 

Se on syyttävän sormen heristämistä niiden suuntaan, jotka ohjailevat, painostavat ja 

syyllistävät muita ja vetoavat saaneensa valtansa Jumalalta. ”The Devils” on elokuva, 

joka nousee armottomasti vastustamaan uskonnon nimissä tapahtuvaa vallankäyttöä. 

Visuaalisuuden ja roolisuoritusten sarallakin elokuva on loistelias. Myöhemmällä 

urallaan lähinnä juomasuorituksistaan tunnettu Oliver Reed tekee elämänsä roolin 

isä Grandierina ja aktivistinakin tunnettu Vanessa Redgrave loistaa roolissaan 

henkisesti järkkyneenä nunnana.  

 

The Devils oli ensimmäinen, röyhkeän rohkea kuvaus uskonnollisten yhteisöjen 

mahdollisesta väkivallasta. Sittemmin elokuva on saanut lukuisia seuraajia ja 

tuntuukin siltä, että aihe kiinnostaa elokuvantekijöitä yhä enenevissä määrin. Muita 

suljettujen yhteisöjen painajaismaisten valtarakennelmien varaan rakentuvia 

kauhistuttavia elokuvia ovat olleet mm. Deadly Blessings (1981), Population 436 

(2006), Sacrament (2013), Apostle (2018), Midsommar (2019).  

 

Myös yksittäiset uskonnolliset syyt keppihevosenaan murhaavat tai  

kiduttavat pahan apostolit ovat inspiroineet elokuvantekijöitä. Kiinnostavimmaksi 

tämän lajityypin edustajaksi nousee ehdottomasti David Fincherin vuonna 1999 

valmistunut hittielokuva Se7en, jossa mielipuolinen murhaaja haluaa hävittää 

maailmasta synnin ja aloittaa sen murhaamalla ympäriltään seitsemään 

kuolemansyntiin syyllistyneitä ihmisiä suureellisin keinoin.  

 

On myös liuta elokuvia, jotka putoavat näiden kahden pääluokan välille. Elokuvia, 

joissa uskonto kyllä synnyttää kauhua ja uskovat ovat kauheita, mutta heidän 

uskossaan tai väkivaltaisessa uhraamishalussaan on järjellinen alkuperä, kuten 

havaitsemme vaikkapa elokuvissa The Ritual (2018) tai jo moneen kertaan mainitussa 

Rosemaryn painajaisessa.  

 

Oman lukunsa muodostavat luonnollisesti myös erilaiset maailmanloppuelokuvat, 

joista osa pitää sisällään suuren määrän raamatullisia yksityiskohtia, kuten vaikkapa 
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Book of Eli (2010), jossa päähenkilö saa supervoimia vain siksi, että muistaa 

Raamatun ulkoa. Suurin osa ns. katastrofielokuvista kuuluu kuitenkin ennen kaikkea 

toimintaelokuvien lajiin, joten niihin en tällä kertaa mene sen syvemmälle.  

  

 

VI Lyhyt summa 

  

Kuten olemme huomanneet, paholainen ja demonit ovat elokuvamaailman 

käytetyimpiä kauhistuttajia. Teologisesta näkökulmasta on kuitenkin todettava, että 

niiden teologia ja uskonnollisuus on lähes kauttaaltaan äärimmäisen ohutta. 

Kuvallisestikin kauhuelokuva hyödyntää valitettavan vähän symboliikkaa tai jättää 

tulkinnoille tilaa; ruumiit, kuolleista heräämiset ja helvettiin joutumiset kuvataan 

kirjaimellisesti ja yksityiskohtaisesti. Myös demonit ja saatana näytetään usein 

konkreettisina hahmoina ja lopputulokset ovat useimmin latteaa campia.  

 

Kauhuelokuvia tuntuu yhdistävän lapsellinen logiikka, jossa uskonto näyttäytyy 

pelinä. Jos astut ruutuun A, saatana saa sinut valtaasi, mutta astuessasi ruutuun B ja 

hyppäämällä ruutuun C, sinä ja perheesi olette taas vapaita ja pelastettuja! Käsitys 

Jumalasta ja saatanasta, demoneista ja enkeleistä on tiukan propositionaalista, ja 

saatana talttuu tietystä napista painamalla. Mystiikalle jätetään kauhuelokuvien 

maailmassa tilaa valitettavan vähän. Jopa kiehtovimpien esimerkkien usvainen 

tunnelma latistetaan usein selittämällä kaikki auki liiankin kanssa. Papit ovat usein 

actiontähtien kaltaisia demonien kesyttäjiä, jotka voittavat, jos vain tarpeeksi hyvin 

taistelevat. 

 

Elokuvien demonologia on myös usein sangen yksiselitteistä, vaikka demonologian 

teologia on mielestäni sangen vaikea pala purtavaksi. Esimerkiksi lukuisia manauksia 

tehneen katolisen kirkon veteraanieksorkisti isä Jose Antonio Fortean mukaan 

demoneja ei voi voittaa vihalla tai kikoilla, ne tulee voittaa ainoastaan ristin 

rakkaudella.  

 



201 

 

Yhden yleistyksen voimme kuitenkin tehdä. Elokuvien teologinen perusta piilee 

ainakin jossain määrin katolisessa teologiassa. Itse paavi Ratzinger puhui aikanaan 

siitä, kuinka me voimme tunnistaa ja nähdä maailmassa saatanan vallan ja taistella 

sitä vastaan. Useimmat katoliset ajattelijat, Avilan Teresaa myöten, ovat kirjoittaneet 

runsaasti demoneista, joista luterilainen kirkko on puolestaan pitkälti vaiennut.  

 

Kaikki kauheudet eivät kauhuelokuvissa kuitenkaan ole edes katolisen kirkon oppien 

mukaisia. Kauhuelokuvissa usein toistuva myytti paholaisen maan päälle syntyvästä 

ihmislapsesta ei pidä paikkaansa, vaikka elokuvatoisintoja aiheesta onkin tehty 

loputtomiin. Katolisen tiedotuskeskuksen eksorkismioppaan mukaan ”Saatanan 

siittämä lapsi on metafyysinen mahdottomuus”. Olkaamme siis rauhassa. Ja 

muistakaamme mitä kauhuelokuvat ovat opettaneet; demonit pelkäävät ristiä, 

rukousta ja rakkautta.  

 

 

VII Teemaan sopivia elokuvasuosituksia 

 

Benjamin Christensen: Häxan (1922) 

Erik Blomberg: Valkoinen peura (1952) 

Leslie Stevens: Incubus (1966) 

Roman Polanski: Rosemary’s baby (1967) 

Ken Russel: The Devils (1971) 

Robin Hardy: The Wicker Man (1973) 

William Friedkin: The Exorcist (1973) 

Richard Donner: Omen (1976) 

Andrzej Zulawski: Possession (1981) 

Adrian Lyne: Jacob`s ladder (1990) 

David Fincher: Se7en (1999) 

Roman Polanski: The Ninth Gate (1999) 

Pascal Laugier: Martyrs (2008) 

Lars von Trier: Antichrist (2009) 
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Aleksandr Sokurov: Faust (2011) 

Darren Aronofsky: Mother! (2017) 

 

 

VIII Kirjallisuutta 

 

Bacon, Henry: Väkivallan lumo (Like, 2010) 

von Bagh, Peter: Elokuvan ilokirja (Otava, 1990) 

Fortea, Jose Antonio: Kysymyksiä eksorkistille (Katolinen tiedotuskeskus, 2014) (KE) 

Heberlein, Ann: Pieni kirja pahuudesta (Otava, 2010) 

Hokkanen Jouni & Virolainen, Nalle: Roskaelokuvat (Johnny Kniga, 2011) 

Hänninen, Harto & Latvanen, Marko: Verikekkerit - kauhun käsikirja (Otava, 1996) 

Kinisjärvi, Raimo & Lukkarila, Matti: Kun hirviöt heräävät - kauhu ja taide (Kaleva, 

1986) 

Kuula, Kari: Paholaisen bibliografia (Kirjapaja, 2010) 

Lehtinen, Torsti: Saatana (Kirjapaja, 2004) 

Lindqvist, Martti: Hyvä, paha ja pyhä (Otava, 2002) 

Lovecraft, H.P.: Yliluonnollinen kauhu kirjallisuudessa (Savukeidas, 2013) 

Oldridge, Darren: Devil - the very short introduction (Oxford University Press, 2012) 

Paloheimo, Matti: Uskonto elokuvassa (Kirjapaja, 1979) 

Schneider, Steven Jay: 101 Horror Movies (ApplePress, 2016) 

Waters, John: Shokkiarvo (Like, 2012) 

Werner, Paul: Roman Polanski (Minerva, 2014) 
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Trump  –  nietzcheläinen yli-ihminen vai ovela 

kujeilija? 

Matti Taneli 
  

 

Presidentti Donald Trump vähät välittää poliittisesta korrektiudesta. Hän väittää, että 

poliittinen korrektius ja arvonihilistinen ”ei-totuuksia” -kannattavan liberaalin 

etulinjan toiminta aikaansaivat Amerikan surkean tilanteen. Liberaali, vihreäksi 

kutsuttu, linja ja ”ei töitä” -kehityssuunta synnyttivät hitaasti kytevän, mutta 

voimakkaan, kansalaisten katkeroitumisen. Tilanteessa, jossa puolet kansasta vihasi 

toista puolta kansaa, ilmestyi pelastajaksi Trump, supermies, joka lupasi palauttaa 

Amerikan suureksi ja yhtenäiseksi kansakunnaksi. 

  

Amerikkalainen filosofi ja psykologi Ken Wilber (1949–) esittää kirjassaan Trump ja 

totuuden jälkeinen maailma (2018), että yhtä aikaa monien amerikkalaisten 

katkeroitumisen kanssa vaikutti valheellinen ”tasa-arvoisuuden” uskomuksen eetos. 

Friedrich Nietzschen (1844–1900) mukaan ressentimentin eli katkeroitumisen 

aiheuttaa esimerkiksi se, että kielletään eroavuudet, vaikka tosiasiassa aina on 

”suurempia ja ”pienempiä” asioita ja ihmisiä. 

  

Ressentimentin käsite kuvaa hyvin sitä elämänkaunaisuutta, joka syntyi Amerikassa 

liberaalien tasa-arvopuheista ja siitä hokemasta, että tasavertaiset kansalaiset 

ansaitsevat välittömän ja täydellisen voimaantumisen. Samanaikaisesti monilta vietiin 

mahdollisuus työhön ja itsensä toteuttamiseen. Se aikaansai kärsimystä, joka 

puolestaan synnytti kansalaisten katkeruuden ja vihan vallanpitäviä kohtaan. Samalla 

tavoin kuin Nietzsche piti suurta osaa eurooppalaista kulttuuriperintöä huijauksena, 

Trump sanoo liberaalien perinnön olevan niin vaarallista, että se on tuhottava. 

  

Trumpin toiminta on varsin provokatiivista. Nietzschen keskinkertaisuutta 

halveksivaa yli-ihmisoppia seuraten hän väittää liberaalien laumaeläinmoraalin 
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olevan Amerikan menestyksen esteenä. Trump vaatii näennäissuvaitsevaisen 

moraalin hylkäämistä, koska se johtaa kansalaiset katkeruuteen, vihaan ja lopulta 

apatiaan.   

  

Trump vaatii ”oikeudenmukaisen” vallantahtonsa mukaista ylivertaista asemaa ja 

yhteiskunnallisten toimintatapojen muutosta. Nietzschen yli-ihmisen tavoin hän 

julistaa, hyökkää ja säätää lakejaan. Trump ei neuvottele, vaan twiittaa ylimielisesti 

”totuutensa” maailmalle. "Muurit rajoille!", torvi toitottaa. 

  

Toisaalta Trump näyttää olevan kuin Amerikan mytologian pirullinen 

kujeilijahahmo, trickster, joka rikkoo sääntöjä, kerskailee ja metkuilee. Trickster on 

hyvän ja pahan tuolla puolen eikä tunnusta yhteiskunnan sääntöjä. Hän on usein 

lapsellinen, ahne, himokas ja ilkeä, mutta myös ystävällinen, avulias, nokkela ja 

viisas. Trickster on toisinaan pellemäinen, kömpelö ja hassu, mutta taitavana pelurina 

hän omaa yleensä hämmästyttävät selviytymiskyvyt. 

  

Onko Trump yli-ihminen vai ovela trickster? Tuskin ihan kumpaakaan, mutta 

taitavasti hän on neuvonantajineen kutonut juonensa. Trump näyttää pelottavan hyvin 

tietävän, miten hallitaan ja pidetään kurissa miljoonien ihmisten mielet. Siinä on 

maailmanjohtajille, meille kaikille, haastetta kerrakseen. 
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Sisälsivätkö varhaiskirkon tulkinnat Jeesuksen 

inkarnaatiosta hippokraattisen oletuksen? 

Markku Kailaheimo 
 

 

 

Eräs varhaiskirkon polttavimmista kysymyksistä, josta kiisteltiin yli viiden 

vuosisadan ajan, koski soteriologiaan – pelastussuunnitelmaan, liittyvää Jeesuksen 

inkarnaatiota. Kysymys, kuinka yhdessä persoonassa oli samanaikaisesti kaksi 

luontoa, siten etteivät ne yhtyneet eivätkä sekoittuneet keskenään, jäi loppujen 

lopuksi paradoksina vastausta vaille. Ortodoksinen ja siis kirkon virallinen kanta oli, 

että inkarnaation – lihaksi tulemisen, tuli olla täydellinen, että myös pelastuminen 

olisi sitä. Kun esimerkiksi areiolaisten mukaan Logos laskeutui vain 

ihmisruumiiseen, sitä pidettiin harhaoppina koska siinä pelastui vain puolet 

ihmisestä, hänen ruumiinsa. 

 

Tarkastelen seuraavassa joitakin varhaiskirkossa esitettyjä näkemyksiä Jeesuksen 

inkarnaatiosta ja peilaan niitä esitykseni lopussa erääseen hippokraattiseen 

hoitomenetelmään. Aluksi kuitenkin pohjustan esitystäni Raamatun 

heprealaiskirjeellä. 

 

 

Heprealaiskirje 2: 14–18 

 

Varhaiskirkon teologien tarve selittää Jeesuksen inkarnaation välttämättömyyttä 

perustui tietystikin Raamatun sanaan. Loppujen lopuksi Raamatussa puhutaan 

inkarnaatiosta melko vähän. Selkeimmin siitä mielestäni kirjoitetaan 

heprealaiskirjeessä. Heprealaiskirje on viimeisenä Paavalin kirjeiden joukossa, 

mutta tutkijat eivät pidä sitä hänen kirjoittamanaan. Vahvin ehdokas sen kirjoittajaksi 

on Paavalin työtoveri Barnabas, joka tunnettiin myös nimellä Josef ja Apostolien 
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teoissa Justus, jossa kerrotaan Paavalin ja Barnabaan lähetystyöstä. Eräs arvio 

kirjoitusajankohdaksi on n. 65. Kirjeestä käy ilmi, että kirjoittaja on toisen 

sukupolven kristittyjä – kenties juutalaiskristitty ja se poikkeaa Paavalin 

kirjoitustyylistä ja siinä ei ole esimerkiksi tämän käyttämää alkutervehdystä. 

Barnabaasta kerrotaan, että hänet olisi kivitetty kuoliaaksi Salamiissa 75. Barnabaan 

ehdokkuuden puolesta puhuisi, että kirkkoisä Tertullianus (n. 160 – 220) kutsuu 

heprealaiskirjettä  De pudicitia -teoksessaan nimellä Barnabae titulus ad Hebraeos. 

 

Heprealaiskirjeen kohdassa 2:14–18 sanotaan näin: 

 

”Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi, heidän 

kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtiaalta, 

Saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä 

olleet orjina. Hän ei siis ota suojelukseensa enkeleitä – hän ottaa suojelukseensa 

Abrahamin suvun. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta 

hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa 

kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän 

kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.” 

 

Kirjeessä korostuu inkarnaation perusajatus, että ihmiskunta voitiin pelastaa 

kuolemalta vain kuolemalla, mikä edellytti, että Jeesuksenkin piti olla ”lihaa ja verta” 

ja siis kuolevainen. Hänen oli ”itse käytävä läpi kärsimykset ja kiusaukset” jotta ”hän 

kykeni auttamaan niitä, joita koetellaan”. Jeesuksen täytyi ikään kuin tutustua 

ihmisen tilanteeseen omakohtaisesti. Entäpä jos hän ei ”tulisi joka suhteessa veljiensä 

kaltaiseksi”, eikö hänestä silloin ”tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi” ja 

eikö ”hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa syntejä”?  Tällä tavoin kysyttynä, 

näyttää ettei Jeesuksella ollut vaihtoehtoja. 
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Inkarnaation eri asteista 

 

Vaikka inkarnaatio sopiikin Jeesuksen maanpäällisen opetustehtävän kokokuvaan, 

sen pääasiallinen tarkoitus oli siis pelastussuunnitelman toteuttaminen 

ristinkuolemassa, jossa sovitettiin ihmisten synnit. Koska kahden täysin erilaisen 

luonnon, jumalallisen ja inhimillisen, yhdistyminen Jeesuksen persoonassa, oli 

vaikeasti ymmärrettävissä, tehtiin siitä mitä erilaisimpia tulkintoja, joista sitten 

muotoiltiin lopullinen ja oikeaoppinen kanta.  Tässä esittelemäni tekstinäytteet ovat 

Juha Pihkalan teoksesta Yksi kahdessa: Kristus-uskon historia varhaisen 

kristikunnan aikana. Koska antiikin teologien tekstit ovat monisanaisia ja -mutkaisia,  

rajaan näytteet vain  inkarnaation täydellisyyttä korostaviin mainintoihin. Niin ikään 

ne toimivat vain taustoittavina esimerkkeinä, joten en myöskään analysoi niitä 

kaikkia sen pidemmin. 

 

Kuten todettu, ortodoksinen kanta oli, että Jeesus oli samanlainen psykofyysinen 

ihminen kuin kaikki muutkin. Ehkä jyrkimmin tästä poikkesivat gnostikot dualistisine 

maailmankuvineen. Eräs heidän harhaoppinsa vastustajista oli Irenaeus Lyonlainen 

(n. 140 – 200). Selvimmin inkarnaation täydellisyysvaade käy ilmi seuraavasta 

Irenaeuksen muotoilusta: 

 

”Hän (Kristus) on siis (itsessään) yhdistänyt ihmisen Jumalaan. Jos näet ihmisen 

vihollista ei olisi voittanut ihminen, vihollinen ei olisi tullut voitetuksi vanhurskaalla 

tavalla. Jos taas pelastusta ei olisi lahjoittanut Jumala, me emme voisi olla siitä 

koskaan varmoja. Ja ellei ihminen olisi lujasti yhdistynyt Jumalaan, ihminen ei olisi 

voinut tulla osalliseksi katoamattomuudesta.” 

- Harhaoppeja vastaan III. 18:7, suom. Juha Pihkala 

 

Puhuessaan ”ihmisestä” Irenaeus tarkoittaa nimenomaan kokonaista ihmistä, koska 

gnostikot eivät kantaneet huolta muusta kuin sielusta. Pihkalan mukaan on epäselvää, 

miten Irenaeus ymmärsi ihmistä koskevan antropologisen kolmijaon sieluun, henkeen 

ja ruumiiseen. Joka tapauksessa tuo kolmijako oli hänelle tuttu. 
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Platonismista ammentaneen Origeneen (185 – 253) muotoilu on lyhyt ja ytimekäs: 

 

”Ihminen ei olisi tullut kokonaan pelastetuksi, ellei hän (Kristus) olisi omaksunut 

koko ihmistä.” 

- Dialogi 7, suom. Juha Pihkala 

 

”Koko ihminen” on Origeneellekin pelastumisen edellytys. Eräs syy, miksi 

Origenesta pidettiin harhaoppisena, liittyy kuitenkin juuri Jeesuksen inkarnaatioon. 

Lopulliseen ja samalla viralliseen keisari Justinianuksen (483 – 565) julistamaan 

ediktiin Origeneen saama kirous on kirjattu vuonna 543 näin (suom. Juha 

Pihkala): ”Jos joku sanoo tai on sitä mieltä, että autuaan Neitsyen kohdussa olisi 

ensin muodostunut Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja että siihen olisi 

myöhemmin yhdistynyt edeltä käsin olemassa olleet Sana ja sielu, hän olkoon 

kirottu.”    

 

Origeneen näkemys edusti adoptianistista tulkintaa, jonka mukaan jumallinen luonto 

olisikin vain adoptoinut Jeesuksen ihmisruumiin. Areiolaisen Eunomios 

Kyzikuslaisen (k. 394 ) keisarille esittämää uskontunnustusta on yksi 

kappadokialaisista isistä, Gregorios Nyssalainen (n. 331 – 396), referoinut tähän 

tapaan (suom. Juha Pihkala):  

 

”Sanottuun on vielä lisättävä, mikä heidän (eunomioslaisten) opissaan pelastuksen 

toteuttamisesta on perusjumalattomuutta; he selittävät nimittäin, ettei (Kristus) 

pelastanut koko ihmistä vaan puolet ihmisestä, toisin sanoen heidän ruumiinsa.” 

 

Pihkalan teoksessa on paljon muitakin samanlaisia lausumia, mutta otan tähän 

lopuksi näytteen Augustinuksen (354 – 430) Jumalan valtio -teoksessa (De civitate 

Dei) esittämistä vastineista uusplatonikko Porfyriokselle (233 – 305; suom. Heikki 

Koskenniemi): ”Tämä tie puhdistaa koko ihmisen ja valmistaa kuolevaisen 

kuolemattomuuteen kaikin osin, joista hän koostuu. Ei ole etsittävä eri puhdistusta 

sille osalle, jota Porfyrios nimittää järjelliseksi, toista taas sille, jota hän sanoo 
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henkiseksi, ja vielä eri puhdistusta itse ruumiille. Juuri siitä syystä onkin meidän 

totuudellinen ja mahtava puhdistajamme ja pelastajamme ottanut hahmokseen koko 

ihmisluonnon.” Augustinuskin korostaa ”koko ihmisen” pelastamista. Hän esittelee 

tutulla kolmijaolla ihmisen koostumuksen, jonka kautta käy ymmärrettäväksi 

puhua ”koko ihmisestä”. 

 

Tuo näkökantojen erilaisuus ja samalla myös niiden puhdas- ja harhaoppisuus 

näyttäisi syntyvän ihminen pilkkomisesta osiin. Sitä, mihin osaan pelastus noissa eri 

opeissa aina kohdistuu, voitaisiin kuvata näin. Kun ihminen tekee väkivalta- tai 

omaisuusrikoksen, sitä eivät tee kädet omin neuvoin. Ne eivät itsestään vahingoita 

toista ihmistä, eivätkä tartu toisen omaisuuteen. Pahantahtoinen ja rikollinen mieli 

antaa niille käskyn toimia. Niinpä tuntuisikin nyt oikeamieliseltä, että areiolaisten 

tapaan pelastettaisiinkin viaton ruumis. Mutta, koska soteriologian tarkoituksena on 

ihmisen syntien sovitus, on ruumis tässä tapauksessa synnitön, sehän on vain 

toiminut pahojen tekojen työkaluna. Kun siis vääryyteen käskijä onkin ihmisen sielu, 

olisikin nyt gnostikkojen näkemys oikea, hehän halusivat juuri sielun pelastuvan. 

Mutta kun ihmisen toiminta on kokonaisvaltaista eri osien yhteispeliä, on luontevaa 

puhua ”koko ihmisestä”, vaikka se kuulostaakin kompromissilta ja jää 

epämääräiseksi jo siksikin, että kun pelastus tai tuomio julistetaan viimeisenä 

päivänä, herää kysymys, mitä ihminen tarvitsee mukaansa, minne sitten 

matkanneekin. 

 

Mikä sai kiinnittämään huomioni juuri Jeesuksen inkarnaation konkretiaan? Pihkalan 

teoksessa nousee varhaiskirkon historiassa esille kaksi toisiinsa kytkeytyvää 

kysymystä, joista toiseen ei pystytty tyhjentävästi vastaamaan, toiseen taas annettiin 

vain osavastaus, koska itse inkarnaatio näyttää olleen itsestäänselvyys, jota ei 

tarvinnut perustella. Kahden luonnon sisältyminen yhteen persoonaan jäi 

paradoksiksi, sen sijaan Jeesuksen inkarnaation tarpeellisuus ”koko ihmiseksi” oli 

jopa maalaisjärjellä ymmärrettävissä. Oikeastaan juuri tuo tekee siitä jotenkin 

mekanistisen ajattelumallin. Ei niin, että siihen pakonomaisesti takerrutaan, vaan 

pikemminkin rakennetaan sen päälle. Ovathan kirkonmiesten uskontunnustukseen 
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sorvaamat muotoilut aina Khalkedonin konsiiliin 451 asti koskeneet nimenomaan 

Jeesuksen inhimillistä luontoa. Käyttämieni sitaattien välittömästä tekstiyhteydestä ei 

näyttäisi löytyvän perusteluja, miksi Jeesuksen inkarnaatiolla tuli olla yksi yhteen 

vastaavuus muiden ihmisten kanssa. Täyttä vastaavuuttahan ei loppujen lopuksi edes 

ole, koska Jeesuksella oli ihmisistä poiketen myös jumalallinen luonto. Eikö 

ihmiskunnan pelastaminen olisi voitu hoitaa muullakin tavalla? Tällaisia kysymyksiä 

tietenkin esitettiin, mutta ne leimattiin harhaoppisiksi.  Muutaman kerran on 

kysymykseen yritetty myös vastata ja eräs sellainen lyötyy Athanasios 

Aleksandrialaisen (292 –373) areiolaisia vastaan käymästä keskustelusta: 

 

”Mutta paino on pantava siihen, mikä hyödyttää ihmistä, eikä kaikessa ajateltava, 

mikä Jumalalle on mahdollista... Jos hän, mikä tietysti olisi ollut mahdollista, olisi 

lausunut sanan ja kirous olisi sillä tavoin kumottu, niin olisi käskijän valta tosin tullut 

näkyviin, mutta ihminen olisi tullut sellaiseksi, jollainen Aadam oli ennen 

lankeemustaan: hän olisi toisin sanoen ottanut armon vastaan ulkopuolelta, eikä 

hänellä olisi ollut sitä itsessään omaan ruumiiseensa yhdistyneenä – sillä sellaisena 

hänet oli aikanaan asetettu paratiisiin – mutta ehkä hän olisi tullut jopa huonommaksi 

(kuin Aadam), koska hän oli sen jälkeen oppinut tekemään syntiä. Jos siis hän, koska 

hän oli tuollainen, joutuisi (jälleen) käärmeen viettelemäksi, silloin tulisi taas 

välttämättömäksi, että Jumala käskyllään kumoaisi kirouksen, ja näin jatkuisi tämä 

välttämättömyys loputtomiin...” 

- Puheita areiolaisia vastaan 2:68-69, suom. Juha Pihkala 

 

Keskiplatonilaisuuteen nojaavalle Areiokselle (256 – 336) Jumala oli ainoa 

transsendentti ja kaikki hänen alapuolellaan oli luotua, myös Poika. Kun Jumalan 

ominaisuuksiin kuului muun muassa muuttumattomuus ja kaikkivaltius, niin ehkä 

juuri tätä Athanasios halusi kritisoida sanoessaan, ettei ole ajateltava vain sitä, 

mikä ”Jumalalle on mahdollista.” Pelastusopin kannalta Athanasioksen mukaan 

Jeesuksen täytyi inkarnoitua nimenomaan siihen tilaan, joka ihmisellä oli 

syntiinlankeemuksen jälkeen, koska Aadamille ”ulkopuolelta” tullut ”armo” ei olisi 

sisäistettyä ja ei aikaansaisi pysyvää muutosta ihmisessä. Tästä selittyy, 
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miksi ”lausuttu sana” ei riittänyt ihmisen pelastamiseksi. ”Armosta” puhuttaessa 

kuitenkin ihmetyttää, voiko se ylipäätään tulla muualta kuin ulkoapäin. Ja vaikka 

sisäistämisen merkitys on ymmärrettävää, tekee se ihmisestä nyt ikään kuin 

kanssatoimijan, mikä taas sopii huonosti ”yksin armosta” -opin kanssa, jota 

Augustinus erityisesti tähdensi. Jos ihmisen muuttuminen sellaiseksi ”jollainen 

Aadam oli ennen lankeemustaan”,  ei poistaisikaan ”kirousta” lopullisesti, näyttää 

siltä, että pelastumiseen tarvittiin myös hänen omaa myötävaikutustaan.   

 

Se, että pelastumisen täytyy olla kokonaisvaltainen tapahtuma, korostuu vielä 

Aleksandriassa 362 pidetyn synodin loppuasiakirjasta, jonka tekstiä pidetään 

Athanasioksen kirjoittamana: 

 

”He tunnustivat myös sen, että Lunastajan ruumis ei ollut vailla sielua, vailla tunteita 

ja vailla järkeä. Eihän ollut mahdollista, että meidän Herrallamme, joka tuli ihmiseksi 

meidän tähtemme, olisi ollut ruumis ilman järkeä, eikä itse Logoksessa ole tapahtunut 

yksinomaan ruumiin pelastuminen vaan myös sielun pelastuminen.” 

- Tomus ad Antiokhenes, suom. Juha Pihkala 

 

Saattaa näyttää alleviivaavalta, mutta on mielenkiintoista miten noissa kahdessa 

sitaatissa jokin on ja jokin ei ole ”mahdollista”. Tämä kuitenkin havainnollistaa, 

miten ”koko ihmisenä” olemisella on tietyt lainalaisuutensa.  Ehkä tässä on myös 

selitys, miksi ajattelumalli näyttää mekanistiselta. 

 

Jeesuksen inkarnaation eri asteita voidaan vielä tarkastella Boëthiuksen (n. 480 – 

524) – hän on jäänyt Pihkalan teoksen ulkopuolelle – Eutykhosta ja Nestoriusta 

vastaan laatiman kirjoituksen kautta.  Tässäkin tekstissä käsitellään pääasiassa 

persoonan ja kahden luonnon dynamiikkaa, mutta aivan lopussa Boëthius tarttuu 

kysymykseen Jeesuksen lihallisuudesta. Lyhyesti sanottuna, kysymys nousee 

Eutykhoksen (n. 380 – 456) pohdinnoista, millaisesta lihasta Jeesus syntyi, jos hän 

syntyi neitsyt Mariasta: ”Jos nimittäin Kristuksen ruumis on otettu ihmisen lihasta, 

voidaan epäillä, mitähän lihaa näyttäisi olevan se, joka otettiin.”  Boëthiuksen 
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hienojakoiset erittelyt muistuttavat paljon Athanasioksen tarkasteluja: 

”Hän tosiaan pelasti, sen johon hän liittyi. Mutta jos hän liittyi sellaiseen ihmiseen, 

jollainen Aadam oli ennen syntiä, hän näyttää kyllä liittyneen eheään ihmisluontoon, 

mutta sellaiseen, joka ei kaivannut sisäistä lääkettä. Mutta miten voisi tapahtua, että 

hän olisi liittynyt sellaiseen ihmiseen, jollainen Aadam oli, kun Aadamissa saattoi 

olla halu syntiin ja syntisiä tuntemuksia, joiden vuoksi tapahtui niin, että vielä hänen 

rikottuaan jumalallisia määräyksiä hän pysyi sidottuna tottelemattomuuden rikkeisiin. 

Kristuksessa taas ei uskota olleen edes mitään halua syntiin, vaikkei hänen olisi 

tarvinnut olla kuolevainen, etenkään jos hän liittyi sellaiseen ihmisruumiiseen kuin 

Aadamilla oli ennen syntiä. Aadamillahan ei olisi ollut mitään syytä kokea kuolemaa, 

ellei hän olisi langennut. Kun siis Kristus ei langennut, on kysyttävä, miksi hän koki 

kuoleman, jos hän liittyi Aadamin ruumiiseen ennen hänen lankeemustaan. Mutta jos 

hän siis otti omakseen sellaisen ihmisen aseman, jollainen Aadam oli lankeemuksen 

jälkeen, näyttää myös Kristukselle kuuluvan välttämättömyys alistua rikkeisiin ja olla 

tunteiden sumentama, niin ettei hän sääntöjen arvostelukyvyn hämärryttyä täysin 

eheästi erota hyvää pahasta, sillä nämä kaikki rangaistukset Aadam sai itselleen 

lankeemuksensa rikkomuksella.” (Suom. Mikko Yrjönsuuri) 

 

Boëthiuksen tarkastelussa Jeesuksen inkarnaatio on paljon Athanasiosta 

problemaattisempi. Hänen selityksensä, jota lyhysti yritän referoida, on myös 

perusteellinen. Ihmisellä on kolme asemaa, joista ensimmäisessä hän on Aadamin 

lankeamista edeltävässä tilassa eli synnitön, kuolematon, mutta hänellä ”voi olla halu 

syntiin”. Toinen tila on sellainen, jollaiseksi ihminen olisi voinut muuttua, jos hän 

olisi noudattanut Jumalan käskyjä ja tällöin hänellä ei olisi ollut edes halua syntiin.  

Kolmas tila on syntiinlankeemuksen jälkeinen, jossa hän rangaistuksena muuttuu 

kuolevaiseksi. Boëthiuksen mukaan Jeesus oli syntyessään neitsyt Mariasta kaikissa 

noissa tiloissa. Tämä selittää, miksi Jeesus oli synnitön vaikka olikin syntynyt 

syntisestä lihasta.  Boëthiuksen erittely myös selventää, miksi Athanasioksen mukaan 

ihmistä ei tullut palauttaa syntiinlankeemusta edeltävään tilaan: hän saattoi 

halutessaan rikkoa Jumalan käskyt ja lopullinen pelastuminen siirtyisi aina 

tuonnemmas. Boëthius jakaa nuo tilansa hieman erikoisesti. Ääripäitä ovatkin toinen 
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ja kolmas, pidättäytyminen synnistä ja siihen lankeaminen. Ensimmäinen tila oli 

näiden välissä. Vaikka Boëthius ei tätä kerro, näyttäisi siltä, että tila, johon ihmiset 

Jeesuksen ristinkuoleman kautta pääsisivät, olisi tuo toinen. Mutta mikä ensimmäisen 

ja toisen tilan ero on? Ensimmäisessä ihmisellä ”voi olla halu syntiin”, toisessa hän 

saattoi ”lujasti tahtomalla pysyä Jumalan käskyissä”. Toisessakin siis oli kuitenkin 

edelleen syntiin lankeamisen vaara. Vapauttaako siis tämäkään ihmistä kierteestä? 

 

Athanasioksen ja Boëthiuksen tarkastelut kylläkin sivuavat, mutta myös sivuuttavat 

kysymyksen Jeesuksen ”koko ihmisenä” olemisen välttämättömyydestä, siis siitä, 

miksi vain tällainen täydellinen samankaltaisuus pelastaisi ihmiset. Näyttääkin, että 

tulkittaessa Jeesuksen kahta luontoa, eniten selittämistä vaatikin hänen 

ihmisluontonsa. Oli tärkeää vakuuttaa, että Jeesus oli psykofyysisenä olentona täysin 

samanlainen kuin muutkin ihmiset. Boëthiuskin korostaa Jeesuksen lihaksi tulemisen 

konkreettisuutta: ”Hän söi ja joi, ja ihmisen ruumiin toiminnot kulkivat.” 

Athanasioksen ja Boëthiuksen esityksestä kuitenkin selviää ainoastaan, että Jeesus 

inkarnoitui sellaiseen ihmisruumiiseen, jollainen se oli Aadamin syntiinlankeemuksen 

jälkeen. Sitä, miksi näin täytyi olla, ei kerrota.    

 

Palaan vielä Pihkalan teokseen ja samalla rikon esitykseni hyppelehtivän 

kronologian, koska jatkossa puhun pääasiassa Tertullianuksesta, kirkkoisästä jota 

myös pidettiin harhaoppisena. Hän kirjoittaa teoksessaan Kristuksen lihasta näin: 

 

”Sen vuoksi me väitämme myös, että Kristuksessa oli juuri se liha, jonka luonto 

ihmisessä on syntinen. (---) Mitä suurta olisi siinä ollut, jos hän olisi voittanut jossain 

toisessa, paremmassa lihassa, toisin sanoen ei-syntisessä luonnossa? (---) Kun hän 

pukeutui meidän lihaamme, hän teki sen omakseen; kun hän teki sen omakseen, hän 

teki sen synnittömäksi.” (Suom. Juha Pihkala) 

 

Tertullianuskin edelleen jatkaa keskustelua persoonan eri luontojen dynamiikasta, 

mutta huomiota kiinnittää hänen ”mitä suurta”-kysymyksensä. Tuntuu hieman 

nurinkuriselta, ettei Jeesuksen jumalallisessa luonnossa olisi mitään niin ihmeellistä, 
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että sellainen pelastustarina ei olisi kertomisen arvoinen. Tertullianuksen kysymys on 

tietenkin retorinen tehostus, mutta se näyttäisi kielivän, että keinovalikoima 

pelastusoperaatiossa olisi pelastettavien suunnasta määräytynyt ja siten rajallinen. 

 

Toisen vuosisadan puolivälissä esiintynyt gnostilaisuudesta vaikutteita ottanut 

Markion oli eräs Tertullianuksen vastakirjoitusten maalitauluista. Markion piti 

Jeesuksen inkarnaatiota näennäisenä: 

 

”Mutta hän (Markion), joka on esittänyt, että Kristuksella on ihmisyys (liha) vain 

näennäisesti, voi tietenkin ajatella myös syntymän pelkästään näennäiseksi 

(phantasma), niin että sikiämistä, raskautta ja syntymää neitsyestä ja sen jälkeen 

seurannutta lapsen elämää pidetään pelkästään näennäisenä...” 

- Kristuksen lihasta, suom. Juha Pihkala 

 

Vaikka Tertullianus nouseekin vastustamaan Markionin oppia inkarnaation 

näennäisyydestä, jotain hänen omasta häilyvyydestään kertoo aiemmassa sitaatissani 

esiintyvä ilmaisu ”pukeutui meidän lihaamme”, joka näyttäisi erottavan Jeesuksen 

persoonan luonnot toisistaan. Pihkala sanookin, että Tertullianus joutui turvautumaan 

ongelmaa selittäessään ”paradoksaalisiin lausumiin”. Hyvin monimutkaista on myös 

hänen selvittelynsä, mikä ero on todellisella ja näennäisellä. Tämä ei ole Pihkalan 

teoksesta: 

 

”Jos Isä lähetti[kin] hänet lihan synnin samankaltaisuuteen, älköön hänessä nähtyä 

lihaa [kuitenkaan] sen takia nimitettäkö harhaksi (phantasma). Hänhän [apostoli 

Paavali: Room. 8-14] kirjoitti yllä lihan synnistä ja määritteli sen ruumiinsa jäsenissä 

asuvaksi synnin laiksi, joka vastustaa järjen lakia. Poika siis lähetettiin lihan synnin 

samankaltaisuuteen sen vuoksi, että hän lunastaisi lihan synnin samankaltaisella 

substanssilla, eli lihallisella, joka vastaisi synnintekijän lihaa, vaikka hän itse ei 

ollutkaan synnintekijä. Sillä Jumalan hyve on sekin, että hän suorittaa pelastuksen 

loppuun yhtäläisessä substanssissa. (---) Henkeä ei sanottu ”lihan 

samankaltaisuudeksi”, koska lihakaan ei käsitä hengen samankaltaisuutta; mutta sitä 
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olisi sanottu ”harhaksi (phantasma)”, jos se olisi näyttänyt joltakin, mitä se ei ollut. 

Sitä siis sanotaan ”samankaltaisuudeksi”, koska se on sitä, miltä se näyttää. Ja se on 

sitä, kunhan se on yhtäläistä toisen kanssa. Harha (phantasma) sen sijaan, ollessaan 

vain tätä [harhaa], ei ole samankaltaisuutta.” 

- Adversus Marcionem, V, 14: 1, 3, suom. Antti T. Oikarinen 

 

Joskin Tertullianuksen ajatuksenjuoksu on jotenkin tavoitettavissa, aiheuttaa 

samankaltaisuuden käsite epäselvyyttä. Kaltainenhan muistuttaa kohdettaan, mutta ei 

välttämättä ole samanlainen.  Myös se, että pelastuksen suorittaminen ”yhtäläisessä 

substanssissa”, on ”sekin Jumalan hyve”, on ilmaisuna hyvin mielenkiintoinen. 

Syntyy vaikutelma, että pelastamisen tekeekin hyveelliseksi tapa, jolla se tehdään. 

Tertullianuksen käyttämiä ilmaisuja voisi kuitenkin selittää näin. On väistämätön 

tosiasia, että pelastustapahtumasta puhutaan jälkikäteisesti, jo tapahtuneena asiana.  

Tertullianuksen osalta myös se, että hän oli saanut juristin koulutuksen, saattoi johtaa 

hänet arvioimaan tekoa sen lopputuloksesta käsin. Jos jatketaan juridisin käsittein, 

niin Jumalan ”hyvehän” oli ennen kaikkea hänen motiivissaan pelastaa ihmiskunta. 

Hänen tarkoituksenaan ei ollut tehdä ”mitään suurta” ja näyttävää spektaakkelia. Tätä 

se oli vain jälkikäteen tarkasteltuna Raamatun ennusteiden käydessä toteen. Se, että 

Tertullianus sanoo tekotavankin olevan ”Jumalan hyve”, ei tosin rajaa ”hyvettä” vain 

siihen, mutta siirtää kylläkin huomion Jeesuksen inkarnaation toteutustapaan, yhtyen 

siihen vakiintuneeseen  käsitykseen, joka asiasta oli jo vuosisatojen ajan vallinnut ja 

josta tuli kirkon virallinen kanta. 

 

 

Konsultoiko Jumala Hippokratesta? 

 

Kaikki edellä kerrottu Jeesuksen inkarnaatiosta ”koko ihmiseksi” voitaisiin kiteyttää 

seuraavaan kielikuvaan: Jeesuksen vuodattaman veren oli oltava samaa veriryhmää 

kuin ihmiskunnankin että täydellinen pelastuminen onnistuisi. Siirryn nyt 

ehdotukseeni, mitä ehkä olisi tämän ajattelumallin taustalla. 
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Kosin saarelta kotoisin ollut lääkäri Hippokrates (460 – 377 eaa.) tunnetaan ennen 

kaikkea valastaan, mutta myös humoraaliopistaan. Sen mukaan ihmisen terveys oli 

neljän ruumiinnesteen – veren, liman, keltaisen ja mustan sapen – tasapainotila ja 

sairaudet johtuivat niiden epätasapainosta. Lyhyesti sanottuna epätasapaino tarkoitti, 

että ihmisruumiissa oli jotakin joko liiallisesti tai liian vähän ja väärissä paikoissa. 

Tämä epätasapaino pyrittiin palauttamaan normaaliksi ensisijaisesti ns. 

vastakkaisuusperiaatteella (contraria contraris curantur): kuumaa viilennettiin, 

kuivaa kostutettiin jne. Mutta koska ihmiset reagoivat hoitoihin yksilöllisesti ja 

kestivät niitä eri tavoin, käytettiin myös samankaltaisuusperiaatetta (similia similibus 

curantur), jonka mukaan samanlaisella parannettiin samanlaista. Corpus 

Hippocraticum -kokoelmaan sisältyvissä teksteissä, joista vain osaa pidetään 

varmuudella Hippokrateen itsensä kirjoittamina, samankaltaisuusperiaate mainitaan 

siellä täällä toisena hoitokeinona, mutta ei ole varsinaisesti minkään teoksen pääaihe. 

Esimerkiksi De locis in homine -teoksessa (Kohdista ihmisessä) kerrotaan 

samanlaisella parantamisen perustuvan potilaan luontaisten fysikaalisten reaktioiden 

käyttöön parantamisen välineenä: niinpä hikoilevaa potilasta hikoilutetaan ja 

oksentelevaa oksennutetaan kehon puhdistamiseksi (suom. Antti Lampinen): ”Tällä 

tavoin se pysäytetään sillä, mikä sen aiheuttaa, ja se aiheutuu siitä, mikä sen 

pysäyttää.” Usein onkin niin, että molemmat periaatteet tehoavat samaan vaivaan, 

joten jos pitäisi muodostaa yleinen periaate, olisi vain todettava, että välillä 

vastakohdat parantavat, välillä taas samanlaiset. 

 

Hippokrates on soveltanut samankaltaisuusperiaatetta myös ruokavalioon. Peri 

diaites -teoksessa (Ruokavaliosta) se kytketään vuodenaikojen vaihteluun. 

Hippokrates puhuu ensin vastakkaisuus-, vastaanpano- tai korvausperiaatteesta, jossa 

esimerkiksi kylminä vuodenaikoina tulisi nauttia lämpimiä ruokia. Mutta lisäksi tuli 

kuitenkin noudattaa myös  jäljittely-  ja vastaavuusperiaatetta, jossa leudon ja tasaisen 

sään vallitessa oli ruoankin oltava kevyttä ja tasaista. Keväällä luonnon herätessä 

kasvuvaiheeseen oli ihmistenkin tehtävä samoin. Kun hän oli tällä tavoin kerännyt 

voimia talven varalle, hän ei pakenisi kylmyyttä vaan totuttautuisi siihen.    
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Samankaltaisuusperiaate on löydettävissä myös vähän Hippokratesta nuoremman 

aikalaisen Platonin (427 – 347 eaa.)  Timaios-dialogista. Hän ei kuitenkaan saanut 

vaikutteita Hippokrateelta vaan 4. vuosisadan eaa. alussa eläneeltä sisilialaiselta 

lääketieteilijä Filistion Lokroilaiselta, kuten dialogin selityksissä kerrotaan. 

Oikeastaan Hippokrateen ja Platon teoriat perustavat Empedokleen (483 – 423 eaa.) 

neljän alkuaineen oppiin, mutta en mene siihen nyt tarkemmin. Holger Thesleff on 

luetellut tarkoin ne Timaios -dialogin kohdat, joissa viitataan 

samankaltaisuusperiaatteeseen ja ”homeopaattiseen” lääketieteelliseen teoriaan. 

Selvimmin tämä käy ilmi kohdassa 81a – b: 

 

”Täyttyminen ja tyhjentyminen tapahtuu ruumiissa samalla tavalla kuin liike yleensä 

maailmankaikkeudessa, nimittäin siten, että samansyntyinen pyrkii samansyntyisen 

luo. Sillä aineet, jotka ulkopuolelta ympäröivät meitä, sulattavat jatkuvasti 

ruumistamme, erottavat siitä osia ja lähettävät samansukuiset samansukuisten 

joukkoon. (---) Jokainen hiukkanen täyttää näin ollen meidän sisällämme jonkin 

tyhjän paikan. Jos hiukkasia virtaa ulos enemmän kuin sisään, elävä olento kuihtuu, 

jos taas vähemmän, se kasvaa.” (Suom. A.M. Anttila) 

                                                                                                              

Sitaatin loppuosa ja mitä Hippokrates sanoo ruumiinnesteiden epätasapainosta De 

natura hominis -teoksessa (Ihmisen luonnosta), ovat hyvin samanlaisia: 

 

”Liiallinen ruumiinnesteiden hukka johtaa huonovointisuuteen; mutta jos menetys on 

sisäinen, niin yhden nesteen erottuminen muista aiheuttaa toista vertaa enemmän 

kärsimystä, sillä tuskaa tuntuu siellä, mistä nesteet ovat tulleet ja myös siellä, minne 

ne ovat kerääntyneet.” (Suom. Irma Rostedt) 

 

Jos häiriöt alkuaineiden tasapainossa aiheuttavatkin lääketieteellisesti 

ymmärrettynä ”kärsimystä”, ovat filosofit usein myös kuvailleet ”samansukuisten” 

pyrkimystä ”samansukuisten” luo ystävyyden edellytyksenä, näin esimerkiksi 

stoalaiset ja Cicero (106 – 43 eaa.) Ystävyydestä -teoksessaan (De amicitia). 

Lääketieteen puolelta hieman hupaisampi yhtymäkohta on Plinius vanhemman (23  
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–  79) Naturalis historia -teoksesta, jossa neuvotaan päästäisen puremaa hoitamaan 

halkaisemalla päästäinen – mielellään se joka on purrut – ja painamalla sitä 

puremakohtaan. Päästäisistä vielä sen verran, että hevoslääketieteellisiä tekstejä 

sisältävässä Hippiatrika -kokoelmassa 400–500-luvuilta hevoslääkäri Apsyrtos (n. 

300–400-luku) sanoo päästäisen pureman olleen jopa kuolettava tiineelle 

aasitammalle mikäli päästäinenkin sattui olemaan tiine. Ja kuinka ollakaan, myös 

similia similibus curantur -periaate löytyy hänen kirjoituksistaan: hevosen saatua 

ripulin juotuaan kaukalosta lintujen ulosteillaan saastuttamaa vettä, lääkesekoitukseen 

rasvan, ohran ja viinin lisäksi kuului myös linnun uloste. 

 

Miten Hippokrateen samankaltaisuusperiaate liittyy Tertullianukseen? 

Tertullianuksen kirjoitusten joukossa on teksti, jolle hän on antanut nimeksi Adversus 

gnosticos scorpiace. Teoksen arvellaan kirjoitetun vuosina 203 – 204. Sen erikoinen 

nimi selittyy sillä, että Tertullianus kuvailee teoksen alussa hyvin yksityiskohtaisesti 

skorpionin anatomiaa ja sen pistoa myrkyllisellä hännällään. Hän kertoo runoilija 

Nikandroksen (100-luku eaa.) kirjoittaneen näistä asioista. Kysymyksessä oli tämän 

Theriaca -opetusrunoelma, jonka aiheena olivat myrkylliset eläimet ja luonnon 

vastalääkkeet niiden puremien parantamiseksi. Tertullianuksen kirjoitus rakentuu 

analogialle skorpionin ja harhaoppisten pistojen myrkyllisyydestä ja hänen nyt 

tarjoamastaan vastalääkkeestä näille. Tässä teoksessaan hän sitten sanoo näin: 

 

”Mutta lääketiedekin on siinä [mielessä] ihmeellinen, että se miltei aina käyttää 

yhtäläisiä/samanlaisia parannuskeinolaatuja [eri] sairauslaatuja vastaan. (---) Jumalan 

ja vieläpä erittäin rakastavan [Jumalan] kuitenkin katsot tekevän väärin, jos hän on 

tahtonut kamppailla syyn kanssa ja hyödyttää matkimalla vääryyttä, tehdä kuoleman 

tyhjäksi kuolemalla, korjata murhan murhalla, hävittää tuskat tuskilla, haihduttaa 

kidutukset kidutuksilla, antaa elämän viemällä sen pois, auttaa vahingoittamalla lihaa, 

säästää hengen riistämällä sen.” 

- Adversus gnosticos scorpiace, V, 8 – 9, suom. Antti T. Oikarinen 

 

On selvää, että Tertullianus puhuu tässä hippokraattisesta 
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samankaltaisuusperiaatteesta, vaikka ei mainitsekaan lääketieteen isää nimeltä. Tämä 

lienee ainoita puheenvuoroja varhaiskirkon käymässä pitkässä keskustelussa 

Jeesuksen inkarnaatiosta ”koko ihmiseksi”, jossa sen pätevyyttä perustellaan edes 

jotenkin.  Kun ”Jumalan hyve on sekin, että hän suorittaa pelastuksen loppuun 

yhtäläisessä substanssissa”, hän ei Tertullianuksen mukaan siis ylenkatsonut noita 

Hippokrateen ”ihmeellisiä” ”parannuskeinolaatuja” vaan päin vastoin valitsi ne. 

Tertullianus siis käyttää lääketieteellistä argumenttia perustellessaan Jumalan 

pelastussuunnitelmaa. Vaikka samankaltaisuusperiaate ei Hippokrateella ollutkaan 

ensisijainen hoitomuoto, Tertullianus nostaa sen sellaiseksi, koska ”miltei aina” on 

kuitenkin aivan muuta kuin ”joskus” tai ”silloin tällöin”. Näinhän Tertullianuksen 

tietysti pitääkin tehdä argumentoidessaan inkarnaation täydellisyydestä. Tässä kohden 

nouseekin taas esille kysymys, jota olen pitkin esseetäni toistellut: miksi inkarnaation 

piti olla täydellinen? Jos näet kuviteltaisiin Jumalan harkinneen noita Hippokrateen 

hoitomenetelmiä, niin vastakkaisuusperiaate olisi ollut käytetympi ja siis 

tehokkaampi. 

 

Sitaatti on mielenkiintoisella tavalla kaksijakoinen. Sen alussa Tertullianus vetoaa 

maalliseen oppiin, joita muuten eskatologisissa tunnelmissaan vieroksui ja 

loppuosassa jo käyttääkin tuosta alun loogiselta näyttäneestä päättelystään 

paradoksaalisia ilmauksia sen lopputuloksesta: ”…antaa elämän viemällä sen pois, 

auttaa vahingoittamalla lihaa, säästää hengen riistämällä sen.” Tässä vertailun vuoksi 

paradokseja Kristuksen lihasta -teoksessa: 

 

”Jumalan Poika on ristiinnaulittu, siinä ei ole hävettävää, koska sitä täytyy hävetä. Ja 

Jumalan Poika on kuollut, se on täysin uskottavaa, koska se on silkkaa hupsuutta. Ja 

hautaan laskettu on noussut ylös, se on varmaa, koska se on mahdotonta.” (Suom. 

Juha Pihkala) 

 

Vaikka Tertullianuksen esitystapa muuttuu miltei kesken lauseen, ei liene epäselvää, 

vahvistavatko vai heikentävätkö nuo hänen paradoksaaliset ilmaisunsa Hippokrateen 

similia similibus curantur -hoitomuodon tehoa: Tertullianushan piti 
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niitä ”ihmeellisinä”. Oikeastaan tuo periaate tulee vielä paremmin esille jo edellisen 

luvun sitaateissa, joissa ei viitata ”lääketieteeseen”: ”Poika siis lähetettiin lihan 

synnin samankaltaisuuteen sen vuoksi, että hän lunastaisi lihan synnin 

samankaltaisella substanssilla, eli lihallisella, joka vastaisi synnintekijän lihaa, vaikka 

hän itse ei ollutkaan synnintekijä.”  

  

Olisi mielenkiintoista tietää, oliko samankaltaisuusperiaate siis osoittanut 

tehokkuutensa juuri aikana, jolloin Tertullianus kirjoitti Adversus gnosticos scorpiace 

-teoksensa. Koska tämä menee sivuun aiheestani, tässä riittää todeta, että tuon 

hoitomuodon on täytynyt olla ainakin tuttu, koska Tertullianus, mitään nimiä 

mainitsematta, siihen selvin sanoin viittaa. Jo tämän perusteella voisi ajatella 

Tertullianuksen esityksen tuoneen Jeesuksen inkarnaation mysteerin hänen 

lukijoilleen hieman lähemmäksi ja konkreettisuudessaan myös ymmärrettävämmäksi. 

Tässä tulee kuitenkin huomioida, että antiikissa oli yleistä verrata esimerkiksi 

filosofeja lääkäreihin – he olivat moraalisina opettajina sielun lääkäreitä, joten 

Tertullianuksen lääketieteelliset vertaukset ja termit eivät sinänsä olleet harvinaisia. 

Poikkeuksellista Adversus gnosticos scorpiace -teoksessa näyttäisi sen sijaan olevan 

niiden käyttö argumentteina, vaikkakin Tertullianukselle tyypillisin retorisin 

kuorrutuksin. Eräs retorinen tehokeino oli puhuttelumuoto, vaikka gnostilaisjohtajat 

Markion ja Valentinos (n.100 – n. 160), olivat olleet jo vuosikymmeniä kuolleina.  

Arvellaan, ettei Tertullianus itse tuntenut hippokraattisia tekstejä vaan olisi saanut 

tietonsa lääkäri Soranokselta (98 –138 ), johon hän De anima -teoksessaan 

viittaakin. Nikandroksen lähteenä taas sanotaan olleen egyptiläisen lääkäri 

Apollodoroksen (300-luku eaa.), mutta hänen arvellaan varioineen Theriacassa 

myös Hippokrateen Prognostica -teosta. Tertullianuksen lähteiden käytön 

summittaisuudesta ja myös provosoivasta yllätyksellisyydestä kertoo, että 

Nikandroksen Theriaca oli mitä vaikeaselkoisinta runoutta ja sen lääketieteellisyys 

toisarvoinen asia. Näin ollen Tertullianuksen ja Hippokrateen yhteys näyttäisi olleen 

hyvin ohut ja välittynyt, mikä ei kuitenkaan mitätöi sitä, että hän käyttää 

samankaisuusperiaatetta yhtenä argumenttinaan Jeesuksen inkarnaation 

täydellisyydestä. 
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Tertullianuksen teksti ei kerro enempää eikä vähempää kuin sen, että Hippokrateen 

käyttämä samankaltaisuusperiaate soveltuu kuvaamaan Jeesuksen inkarnaatiota. 

Mikäli, kuten Tertullianus olettaa, se oli ihmisille tuttu heidän omasta arjestaan – 

kenties omakohtaisesti koettukin, sillä saattoi olla enemmän selitysvoimaa, kuin 

aiemmin käydyllä keskustelulla. Tuo keskustelu kuitenkin jatkui vielä Tertullianuksen 

jälkeen reilut parisataa vuotta. Siihen, oliko samankaltaisuusperiaate ikään kuin 

tiedostamattomasti ohjannut keskustelijoiden tulkintoja Jeesuksen inkarnoitumisen 

välttämättömyydestä ”koko ihmiseksi”, ei kai löydy vastausta. Tertullianuksen, ehkä 

vain retorisena tehokeinona käyttämä viittaus, sai kuitenkin kiinnittämään tähän 

huomioni. 

 

Kiitokset dos. Marke Ahoselle, homeopaatti Camilla Holmströmille, FT Antti 

Lampiselle, dos. Outi Lehtipuulle  ja FM Antti T. Oikariselle! 
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