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uskomista ja ei-uskomista. Tutkielma kytkeytyy laajempaan uushenkisyyden 
tutkimukseen ja tarkastelee uskomista perinteisen uskonnollisuuden ulkopuolisessa 
kontekstissa. Lisäksi tutkielma kytkeytyy viime vuosien (väitettyyn) astrologiatrendiin. 
 Aineistonani on aihetunnisteiden #horoskooppi ja #horoskoopit perusteella 
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julkaisujen mukauttamisesta kirjavalle, niin uskovista kuin ei-uskovistakin koostuvalle 
yleisölle. Kolmaneksi syyksi arvelen sitä, etteivät astrologiaan uskominen tai ei-
uskominen välttämättä ole olennaisia asioita astrologian harrastajille, ja 
mielekkäämpää voikin olla keskittyä käsitelemään oman elämän ymmärtämistä, 
taideharrastusta tai muuta itselle mielekästä asiaa astrologisesta näkökulmasta. 
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1. Johdanto 

1.1. Tausta, tutkimuskysymys ja uskontotieteellinen merkitys 

Olen viime vuosina törmännyt astrologiaan aiempaa enemmän niin esimerkiksi tuttavieni 

puheissa kuin myös kenties odottamattomissa yhteyksissä, kuten populaarimusiikissa tai jopa 

Ruskeat Tytöt-verkkosivuston vierailevien päätoimittajien esittelyissä (ks. Suinner & Trabelsi 

2021). En ole ainoa: Helsingin Sanomat on viime vuosina julkaissut useamman astrologian 

"nousua" käsittelevän kirjoituksen (Körkkö 2019, Harju 2021, Räsänen 2021), ja ilmiö on 

ollut esillä myös YLEn tv-ohjelmassa Mitä mietit, Ronja Salmi? (Mitä mietit... 2020) sen 

oheis-podcastissa Mitä vielä, Ronja Salmi? (Mitä vielä... 2020), Ylen nopeet ja syvät uutiset -

ohjelmassa (2021) ja jopa Helsingin Yliopiston teologian tiedekuntajärjestön Kyyhkynen-

lehdessä (Harakka 2021). Samansuuntaisia ajatuksia astrologiatrendistä näkyy myös  

yhdysvaltalaisessa mediassa (ks. esim. Beck 2018; Smallwood 2019). Vaikka mainituissa 

esimerkeissä on monia muitakin yhdistäviä ajatuksia ja teemoja (useampi esimerkiksi selittää 

astrologian suosiota nykyelämän epävarmuudella), niissä ja lukuisissa muissa mediateksteissä 

asrologiasta puhutaan erityisesti asiana, joka on varsin hiljattain noussut suureen suosioon 

erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. 

Lisäksi esimerkiksi yleensä muunlaisiin aiheisiin keskittyvät kustantamot Kosmos ja 

Like ovat viime vuosina julkaisseet astrologiaa esitteleviä yleistajuisia kirjoja (McCarthy 

2020, Brander 2022), minkä voi tulkita osoitukseksi havaitusta markkinaraosta. Tosin näistä 

Branderin kirja ei ole yksioikoisesti astrologia-opas, ja toki astrologiaa käsitteleviä kirjoja on 

julkaistu aiemminkin, vaikka niiden julkaisijat ovat nähdäkseni yleensä joko omanneet 

vähemmän selkeän brändin (esimerkiksi Docendo) tai julkaisseet muutenkin uushenkisyyteen 

linkittyvää kirjallisuutta (esimerkiksi Basam Books). Arvioisin silti, että Kosmoksen ja Liken 

julkaisut kertovat, että tällä hetkellä astrologia kiinnostaa lehtihoroskooppeja syvällisemmin 

muitakin kuin omistautuneita harrastajia tai tutkijoita. Toki näiden lisäksi lukuisia astrologiaa 

käsitteleviä kirjoja on julkaistu Suomen ulkopuolella. Kiehtovana esimerkkinä nostan esiin 

Alice Sparkly Katin teoksen Postcolonial Astrology: Reading the Planets Through Capital, 

Power and Labour (2021), jossa astrologiaa yhdistellään moderneihin feministisiin 

keskusteluihin esimerkiksi rasismista ja kapitalismista. 

Oman lukunsa muodostavat sosiaalisessa mediassa eri horoskooppimerkkien 

ominaisuuksia humoristisesti esittelevät meemitilit Instagramissa (esimerkiksi 

@thezodiacstea, n. 1,2 miljoonaa seuraajaa huhtikuussa 2022) sekä astrologien ammatilliset 
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tilit. Toki astrologia näkyy myös aiheelle omistautuneiden tilien ulkopuolella, esimerkkinä 

kuva 1: 

 

Kuva 1. @darravapaa 4.4.2021. Ylläoleva meemi kommentoi nähdäkseni kyseenalaistaen tai 

mahdollisesti itseironisesti taipumusta selittää elämän vastoinkäymisiä astrologialla. 

Huomionarvoista on, että meemin julkaisija @darravapaa käsittelee pääosin 

alkoholittomuutta, ja meemin voisikin osaltaan tulkita kertovan siitä, että astrologia on 

varsinaisten "harrastajapiirienkin" ulkopuolella tunnistettava, ajankohtainen ilmiö. 

 

Arkikokemukseni perusteella vaikuttaa, että ainakin joissain tapauksissa astrologiasta 

kiinnostuneet ihmiset eivät välttämättä ilmaise kovin selvästi, missä määrin he varsinaisesti 

uskovat planeettojen sijainnin vaikuttavan esimerkiksi ihmissuhteisiin. Esimerkiksi 

mainitussa Mitä mietit, Ronja Salmi –ohjelmassa (Mitä mietit... 2020) eräältä astrologiaa 

harrastavalta haastateltavalta kysytään, uskooko hän horoskooppeihin. Haastateltava on 

hetken hiljaa ja toteaa: "Mun mielestä se ei ehkä oo se kaikista kiinnostavin kysymys et 

uskonko mä astrologiaan vai enkö." Vaikka hän toteaa perään, että "jos pitää vastata [...], niin 
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sanon en", tulkitsen hänen ja hänen kanssaan haastateltavan ihmisen vastauksissa olevan 

vastahakoisuutta antaa asiaan selkeää kannanottoa. 

Toki kyseisen tai jonkin muun yksittäistapauksen pohjalta ei voi tehdä kovin 

laajamittaisia johtopäätöksiä, varsinkin kun havaitsemani vastahakoisuus tai ambivalenttius 

on vain omaa tulkintaani. Sitä suuremmalla syyllä haluankin tässä tutkielmassa pyrkiä 

selvittämään uskomisen ja ei-uskomisen ilmaisutapoja sekä niiden välistä harmaata aluetta. 

Apukysymyksenäni on, mitä diskursseja suomalaisissa astrologia-aiheisissa Instagram-

julkaisuissa esiintyy, ja päätutkimuskysymyksenäni millä tavoin nämä diskurssit 

ilmaisevat uskomista ja ei-uskomista. 

Astrologialla tarkoitan tässä tutkielmassa lähtökohtaisesti jokseenkin vakiintunutta 

"länsimaista" järjestelmää, jossa mm. taivaankappaleiden liikkeiden ja oman syntymäajan 

suhteuttamisen avulla pyritään ymmärtämään esimerkiksi omia ihmissuhteita ja kokemuksia. 

Astrologiaa käsittelen tarkemmin alaluvussa 2.2. Astrologilla tarkoitan ihmistä, joka tekee 

astrologisia tulkintoja ammattimaisesti tai puoliammattimaisesti. Käytän (paremman 

puutteessa) ilmaisua "astrologian harrastaja" kattamaan astrologiasta enemmän kuin vähän 

kiinnostuneet ja siihen vähintään hieman perehtyneet.  

Painotan kuitenkin samalla että rajanveto harrastajien ja muitten ihmisten välillä on 

hankalaa, sillä monet ei-harrastajatkin tietävät jotain omasta horoskooppimerkistään tai voivat 

lukea iltapäivälehden horoskooppisivun, ja toisaalta kaikki harrastajat eivät usko 

taivaankappaleiden ja ihmisten elämän välisiin syy-seuraussuhteisiin. Lisäksi painotan, etten 

harrastaja-sanan käytöllä halua väheksyä astrologian merkitystä monille ihmisille tai heidän 

perehtyneisyyttään siihen. Itse en ole astrologian harrastaja, ja suhtaudun henkilökohtaisesti 

ilmiöön jopa kielteisesti, vaikka siitä kiinnostunut olenkin.  

Sekaannusten välttämiseksi mainittakoon vielä, että kutsun Instagramin käyttäjiä 

tilanteesta riippuen useimmiten käyttäjiksi, kommentoijiksi, tilien omistajiksi tai kirjoittajiksi 

(en siis viittaa "kirjoittajalla" itseeni). 

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Tom Sjöblom arvioi vuonna 2014, että kukaan ei ole järjestelmällisesti tutkinut astrologiaa 

nykysuomalaisessa kontekstissa (Sjöblom 2016, 98), ja omien havaintojeni mukaan tilanne on 

pysynyt pitkälti samana tuon jälkeen. Esimerkiksi Jussi Sohlberg tarkastelee Kirkon 

tutkimuksen ja koulutuksen yksikölle kirjoittamassaan tuoreessa artikkelissa kyllä 

nykysuomalaista uushenkisyyttä, mutta harmikseni artikkelissa ei käsitellä nimenomaisesti 

astrologiaa lainkaan (Sohlberg 2022). Suomalaisissa maisteritason opinnäytetöissäkin 
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astrologia on ollut esillä lähinnä joko historiallisessa kontekstissa (esim. Arvo 2017) tai 

sivuosassa jossain uushenkisyyttä laajemmin käsittelevässä tutkielmassa (esim. Hietanen 

2017), ja Helsingin yliopiston Helda-järjestelmästä ei ainakaan asiasanojen perusteella löydy 

lainkaan ensisijaisesti astrologiaa käsitteleviä kandidaatintutkielmiakaan.  

Kuitenkin joiltain muilta osin omaa tutkielmaani muistuttavia opinnäytteitä on tehty 

enemmän. Näistä mainittakoon Kaisa Inkisen tarot-korttien tulkintaa käsittelevä 

maisterintutkielma (Inkinen 2018), joka pohtii oman tutkielmani tapaan uskomista 

uushenkisessä, sekä viihdettä että vakavampia merkityksiä sisältävässä kontekstissa. Sonja 

Jurvakainen (2020), Ilona Lindén (2021) ja Jonni Karlsson (2021) käsittelevät 

maisterintutkielmissaan, kuten minäkin, diskursseja ja uushenkisyyttä, joskin Jurvakaisella 

markkinoinnin ja Lindénillä psykologian yhteydessä. Karlsson tuo esiin henkisen identiteetin 

diskursseja hahmotellessaan joitakin samoja asioita kuin minäkin tässä tutkielmassa, 

esimerkiksi tilanteen mukaan vaihtelevan avoimuuden omasta uushenkisyydestä kertomisessa 

(Karlsson 2021, 62). 

  Sosiaalista mediaa uskontotieteellisestä näkökulmasta on opinnäytetöissä käsitelty 

kohtalaisen paljon. Esimerkiksi Valter Hagfors (2021) tarkastelee @kirkko_suomessa -

Instagram-tilin julkaisuja brändi-identiteetin näkökulmasta. Juuri Instagram on monissa 

muissakin sosiaalista mediaa käsittelevissä uskontotieteen ja teologian opinnäytetöissä 

tarkastelun kohteena. On kuitenkin vaikea sanoa onko tämä sattumaa, tuntuuko Instagram 

uskontotieteellisesti erityisen hedelmälliseltä tutkimusalustalta vai onko kyse vain 

Instagramin tuttuudesta opiskelijoiden parissa. Instagramia tämän tutkimuksen kontekstissa 

käsittelen aineistoluvussa 3.2. 

  Ruotsalaisia astrologiaa nykykontekstissa käsitteleviä opinnäytetöitä löytyy enemmän. 

Sarah Palm Althén (2019) tutkii kandidaatintutkielmassaan, onko astrologian asema 

populaarikulttuurissa vahvistunut 2000-luvulla, miksi astrologiaan uskotaan, ja onko siihen 

uskominen erityisen yleistä joissain ihmisryhmissä. Kiinnostavana yksityiskohtana useat 

hänen haastateltavistaan mainitsevat sosiaalisen median paikkana, jossa kohtaavat astrologiaa. 

Kevin Efverman (2019) taas tutkii kandidaatintutkielmassaan, miten hänen haastateltavansa 

käyttävät astrogiaa sisäisen minuutensa löytämisessä, ja vertaa näiden vastauksia Petteri 

Pietikäisen malliin "sisäisen itsen" viidestä osa-alueesta, kuten autenttisuus ja oman elämän 

tarinallistaminen. Julia Fors puolestaan tarkastelee kandidaatintutkielmassaan (2021) 

sanomalehtihoroskooppien tuottamia normeja ja normaaliuden esityksiä sekä näiden 

muuttumista vuosikymmenten saatossa kriittisen diskurssianalyysin keinoin. 
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  Palm Althénin ja Efvermanin tutkielmat eroavat omastani mm. sikäli, että he käyttävät 

haastatteluaineistoa ja muuta menetelmää kuin diskurssianalyysiä, vaikka molemmat ovat 

kiinnostuneita osin ilmiön samoista puolista kuin minäkin. Forsin tutkielma sen sijaan 

muistuttaa omaani diskurssianalyysin ja luonnollisen aineiston käyttämisen osalta, vaikka hän 

ei tavallisten ihmisten ajatuksia tutkikaan.  

Opinnäytetöitä korkeammalla tasolla uushenkisyyttä sosiaalisessa mediassa että 

astrologiaa on tietysti tutkittu lukuisista näkökulmista. Esimerkiksi Misha Hoo (2020) 

tarkastelee Facebookin australialisia New Age -ryhmiä verraten havaintojaan esimerkiksi 

Steve Brucen sekä Stef Aupersin ja Dick Houtmanin tulkintoihin uushenkisyydestä. Vaikka 

Hoon ja itseni kiinnostuksen kohteet ja käytetyt teoriat ovatkin erilaisia (hän pohtii mm. 

yhteisöllisyyttä ja vastakulttuurisuutta), kyseinen artikkeli muistuttaa tätä tutkielmaa 

tavassaan käsitellä rajattua internetissä tapahtumaa toimintaa suhteessa laajempiin 

uushenkisiin ilmiöihin ja teorioihin. 

Uushenkisyyden ulkopuolella Rose Rowson (2019) on tutkinut maagista ajattelua 

Instagram-käyttäjien pyrkimyksissä suojautua yliluonnollisilta uhilta Safety Kitty -hahmon 

avulla. Ross Downingin artikkeli (2019) puolestaan pohjautuu uuspakanoiden haastatteluihin, 

eli eroaa sikäli tutkielmastani, mutta Downing on valinnut haastateltavansa ihmisiä, jotka 

käyttävät Instagram-tileillään tiettyjä uuspakanallisuuteen viittaavia aihetunnisteita ja joilla on 

verrattain paljon seuraajia.  

Downingin haastattelemien ihmisten kertomat motiivit julkaista kuvia ovat moninaisia: 

rahan ansaitseminen, markkinointi, seuraajien miellyttäminen, eskapismi, taiteellinen tai 

uskonnollinen itseilmaisu sekä seuraajien uskonnollinen opettaminen ja kannustaminen. Yksi 

haastateltavista jopa kertoo, ettei hänellä oikeastaan ole vahvaa uuspakanallista vakaumusta. 

Tilien seuraajissa vakaumukseltaan löyhempien mutta aiheesta vähintään visuaalisesti 

kiinnostuneiden ihmisten (joita Downing luonnehtii ilmaisulla "heathenish") osuus on 

suurempi, joskin Downing ja useampi hänen haastateltavistaan arvioivat, että osa näistä 

ihmisistä saattaa olla parhaillaan kääntymässä tai kääntyy tulevaisuudessa uuspakanuuteen 

(Downing 2019, 195–205). Astrologia ja uuspakanuus toki eroavat toisistaan lukuisin tavoin, 

mutta huomionarvoista mielestäni on Downingin kiinnittäneen huomiota ihmisiin, jotka 

sijoittuvat jonnekin uskomisen ja ei-uskomisen väliin tai eivät ole uuspakanoita, mutta ovat 

kiinnostuneita aiheesta. 

Downingin mukaan erityisesti germaanista uuspakanuutta värittävät opilliset ja 

poliittiset kiistat, sillä suuntauksen edustajien suhde esimerkiksi natsismiin vaihtelee 

lämpimästä hyvin kriittiseen. Kuitenkin Downingin aineiston tileillä kiistat ja 
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äärioikeistolaisuus eivät näy, mitä hän selittää ainakin Instagramin painottumisella kuviin 

tekstien sijaan (Downing 2019, 189–190).Vaikka astrologiassa ei tietääkseni samanlaisia 

jakolinjoja olekaan, tunnistan havainnon Instagramin kuvallisuudesta: julkaisuissa on oman 

tutkimuskysymykseni näkökulmasta usein varsin vähän pureksittavaa, sillä monessa 

tapauksessa kuvan ja lyhyen tekstin perusteella voi sanoa lähinnä, että julkaisijalla on 

jonkinlaista kiinnostusta astrologiaa kohtaan (tästä lisää analyysiluvussa 4).  

Lisäksi Downing nostaa esiin tilien omistajien painottumisen naisiin. Vaikka 

germaanista pakanuutta on usein luonnehdittu miesvaltaiseksi ja jopa "machoksi", Instagram 

tarjoaa tilan ilmaista feminiinistä germaanista pakanakuvastoa ja -identiteettiä (Downing 

2019, 190). Nämä kaksi seikkaa (naisenemmistö sekä eksplisiittisen polittisuuden poissaolo) 

toimivat myös tutkielmani kannalta muistutuksena siitä, että tutkittava asia voi ilmentyä 

hieman eri tavalla sosiaalisessa mediassa tai internetissä ja sen ulkopuolella. 

Esimerkkeinä kirjamittaisesta internetin ja sosiaalisen median uskontotieteellisestä 

tutkimuksesta mainittakoon vielä artikkelikokoelmat Digital Religion, Social Media, and 

Culture: Perspectives, Practices, and Futures (Cheong et al. 2012), Believing in Bits: Digital 

Media and the Supernatural (Natale & Pasulka 2019) ja Digital Religion: Understanding 

Religious Practice in New Media Worlds (Campbell & Tsuria 2021).  

Mitä tulee internetin erityispiirteisiin uskonnollisena alustana, tutkijat ovat vuosien 

varrella olleet erimielisiä siitä, missä määrin internet ja sosiaalinen media eroavat ympäristönä 

"reaalimaailmasta". Vaikka monet tutkijat olivat internetin ensimmäisinä vuosikymmeninä 

kiinnostuneita alustan mahdollistamista identiteettileikeistä, internetin käyttäjät eivät yleensä 

moisia toteuttaneet (Lövheim & Lundmark 2021, 57-58).  

McKennan ja Barghin puolestaan ovat esittäneet, että internetin anonyymit tilat 

mahdollistavat muuta maailmaa suuremman rehellisyyden omista asioista kertomisessa, ja 

Berger, Ezzy, Cowan, Schmidt ja myöhemmin Sisler, Evolvi ja Lundmark ovat nostaneet 

esiin internetin mahdollisuudet mm. verkostoitua, ilmaista itseään ja neuvotella omaa 

uskonnollista identiteettiä esimerkiksi noidille, uuspakanoille, muslimivähemmistöisten 

maiden muslimeille sekä ateisteille. Sen sijaan esimerkiksi Slevin ja Karapanagiotis ovat 

nähneet internetin tavallisen arkielämän tai uskonharjoituksen jatkeena, ja toisaalta useat 

tutkijat ovat myöhemmin esittäneet esimerkiksi älypuhelinten ja sosiaalisen median kasvun 

hämärtäneen rajaa internetin ja muun elämän välillä tai tuottavan samanaikaisesti aiempaa 

aidompia ja muokatumpia esityksiä itsestä (Lövheim & Lundmark 2021, 58-62).  

Itse arvioisin useimpien näistä näkökulmista esittävän päteviä huomioita, mutta monet 

niistä sopivat huonosti astrologiaan, sillä kyseessä ei sinänsä ole uskonto tai välttämättä edes 
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keskeinen osa ihmisen identiteettiä. Muutenkin perinteisen uskonnollisuuden tutkimus 

internetissä ja sosiaalisessa mediassa on arvioni mukaan usein huonosti sovellettavissa 

uushenkiseen kontekstiin. Näkisinkin tämän tutkielman yhtenä merkityksenä täydentää 

nimenomaan uushenkisyyteen internetissä ja sosiaalisessa mediassa kohdistuvaa rajallista 

tutkimusta. Asian huomionarvoisuutta lisää se, ettei uushenkisyydellä ole samanlaisia 

internetin ulkopuolisia rakenteita kuin vaikkapa evankelisluterilaisella kirkolla, vaikka toki 

asiassa on myös vaihtelua uushenkisyyden eri muotojen välillä.  

Tämä saattaakin joissain tapauksissa korostaa mm. Instagramia astrologian 

harrastamisen areenana, mihin voi vaikuttaa myös taloudelliset syyt: Teemu Mantsisen 

mukaan varakkaammilla ihmisillä on enemmän uskonnollista valinnanvaraa (Mantsinen 2018, 

187), mikä astrologian kontekstissa näkyy vaikkapa yksilökohtaisesti vaihtelevina 

mahdollisuuksina esimerkiksi käydä astrologin vastaanotolla. Instagram sen sijaan on 

ilmainen palvelu, jota ainakin periaatteessa voi käyttää, kunhan omaa joitain tietoteknisiä 

taitoja sekä pääsyn vaikkapa kunnallisen kirjaston tietokoneelle. Monet harrastajat kuitenkin 

kaivannevat muunkinlaista astrologista sisältöä kuin mitä Instagramissa on saatavilla, kuten 

astrologin vastaanotolla tai kurssilla käymistä, väheksymättä esimerkiksi meemejä 

harrastuneisuuden muotona. Instagramin merkitys astrologian harrastajalle riippuneekin 

paljon ihmisestä. 

Käsittelen luvussa 2 tutkielman viitekehyksenä toimivia uushenkisyyttä sekä uskomisen 

ja ei-uskomisen välistä harmaata aluetta koskevia teoretisointeja. Esittelen myös lyhyesti 

astrologiaa. Luvussa kolme kerron käyttämästäni menetelmästä sekä aineistosta ja pohdin 

aineistooni vaikuttavia tekijöitä ja tutkimuksen rajoituksia. Luvussa 4 analysoin aineistoani 

diskurssi kerrallaan, ja luvussa 5 teen yhteenvedon tutkielman tuloksista, luotettavuudesta 

sekä ehdotan jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. 

 

2. Tutkielman viitekehys ja astrologia 

2.1. Uushenkisyys sekä uskomisen harmaa alue 

Käytän tässä tutkielmassa viitekehystä asettaessani pitkälti erilaisia uushenkisiä ilmiöitä 

käsitteleviä tutkimuksia. Tosin tarkemmin sanottuna tutkimuskirjallisuudessa esiintyvät osin 

rinnakkain käsitteet uushenkisyys, henkisyys, new age ja spirituality. Näillä on myös paikoin 

eri käyttötarkoituksia: esimerkiksi henkisyys ja spirituality voivat havaintojeni mukaan viitata 

uushenkisyyden ohella perinteisessä uskonnollisuudessa läsnäoleviin ulottuvuuksiin, kuten 

hiljentymiseen, kun taas new agella viitataan usein erityisesti selkeämpiä yliluonnollia 
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ulottuvuuksia sisältäviin uushenkisyyden muotoihin. Käytän kuitenkin itse käsitettä 

uushenkisyys, yhtäältä koska se ilmentää eroa perinteiseen uskonnollisuuteen, ja toisaalta 

koska se sisältää nähdäkseni laajasti erilaisia hyvinvointiin, uskonnollisuuteen ynnä muuhun 

liittyviä ilmiöitä, joita voidaan hyödyntää matalalla kynnyksellä ilman että asiaan tarvitsisi 

liittyä uskoa tai vakavamielisyyttä. 

Astrologiaa käsitellään yleensä uushenkisyyden osana tai ainakin sen yhteydessä (ks. 

esim. Heelas & Woodhead 2005), ja käsite new age jopa viittaa astrologiseen "vesimiehen 

aikaan" (Sohlberg & Kokkinen 2020).  

Terhi Utriaisen luonnehdinnan mukaan uushenkisyydessä ei välttämättä ole ainakaan 

suoraan läsnä yliluonnollista ulottuvuutta, ja toisaalta siihen liittyy usein kaupallista toimintaa 

(Utriainen 2018, 121). David Voas ja Steve Bruce puolestaan esittävät, että monet 

uushenkisyyteen luettavat asiat edustavat usein ennemminkin maallista hyvinvointipuhetta tai 

pseudotiedettä kuin uskonnollisuutta (Voas & Bruce 2007, 50). Toisaalta monet tutkijat, kuten 

Boaz Huss (2014) ja (mm. Ursula Kingin pohjalta) Johanna Ahonen (Ahonen 2015, 84) ovat 

esittäneet uushenkisyyden istuvan huonosti uskonnollinen-maallinen-erotteluun tai 

hämärtävän näiden kahden luokan eroa. Myös Gilhus ja Sutcliff esittävät, että uushenkisyys ei 

sovi perinteiseen tapaan nähdä uskonnollisuus (Gilhus & Sutcliffe 2013).  

Mielestäni näkemykset uushenkisyydestä mainittujen perinteisten kategorioiden 

välisenä tai ulkopuolisena ilmiönä pätevät myös astrologiaan, sillä harva astrologiaan 

uskovakaan harrastaja väittää astrologian toimivan luonnontieteellisten selitysmallien 

kehyksessä (vrt. Heelas 2007, 76), ja samalla moni astrologiaan ainakin enimmäkseen 

uskomaton harrastaja saattaa "leikitellä" aiheen yliluonnollisemman puolen kanssa.  

Esimerkiksi Rudolf Otton ja Mircea Eliaden näkemyksissä uskonnosta korostuu 

kokemus pyhyyden tai pyhän läsnäolosta, ja uskonto on aidompaa niiden näytellessä roolia 

siinä. Mary Douglasin ajattelussa puolestaan uskonto on maalliselle vastakohtainen ja 

erillinen kategoria (Gilhus & Sutcliffe 2013, 11–12). Sen sijaan esimerkiksi astrologia ei 

useinkaan muodosta arkielämästä irrallista tai sen yläpuolella olevaa tasoa. Toisaalta Gilhusin 

ja Sutcliffen mukaan perinteinenkin uskonnollisuus muodostaa kulttuurin kanssa sekoituksen, 

josta jonkinlaisen "puhtaan" uskonnon eristäminen on keinotekoista (Gilhus & Sutcliffe 2013, 

12). Mahdollisena empiirisenä esimerkkinä uushenkisyyden tai astrologian ja perinteisen 

uskonnollisuuden eroista toimii Detlef Pollackin havainto siitä, että alhaisemman jumaluskon 

ja uskonnollisen aktiivisuuden kanssa korreloivat korkea koulutus ja tulotaso eivät samalla 

tavalla korreloi astrologian ja spiritualismin kanssa (Pollack 2008, 179–180). 
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Selkeä enemmistö tutkimieni julkaisujen ja kommenttien julkaisijoista on naisoletettuja, 

vaikken osaakaan sanoa eroaako määrä Instagramin ulkopuolisesta. Ylipäänsä uushenkisyyttä 

luonnehditaan usein naisenemmistöiseksi ilmiöksi. Tälle on annettu monipuolisesti selityksiä, 

joista monia on ehdottanut useampikin alla käsitellyistä tutkijoista. 

Mitä tulee yleisemmin uskonnollisuuteen, Edward Thompson, Kathryn Remmes ja 

Sergej Flere ovat esittäneet feminiiniksi luokittelemiensa piirteiden (kuten herkkyyden ja 

myötätunnon) sukupuolesta riippumatta korreloivan positiivisesti uskonnollisuuden ja 

yliluonnollisten kokemusten kanssa (Alasuutari 2015, 319–320). 

Marta Trzebiatowska ja Steve Bruce antavat yhdeksi selitykseksi uushenkisyyden 

naisvaltaisuudelle yksinkertaisesti sen, että uushenkisyys tarjoaa naisille perinteistä 

uskonnollisuutta enemmän toimijuuden mahdollisuuksia (Trzebiatowska & Bruce 2012, 77). 

Kristine Munk puolestaan esittää, että naiset pohtivat miehiä enemmän muitten ihmisten 

mielenliikkeitä (Munk 2012, 4), ja astrologian voi ajatella antavan tähän työkaluja. 

Uushenkisyyden sukupuolittuneisuutta on selitetty myös sukupuolirooleilla. Leea 

Virtanen ja Anongah Saide esittävät, että miehillä yliluonnollista kokemuksista kertomista 

voidaan pitää naismaisena tai järkevän miehen roolin vastaisena (joskin molempien mukaan 

sukupuolittuneisuus on läsnä nimenomaan kynnyksessä ilmaista omia kokemuksia, ei 

välttämättä kokemuksissa sinänsä) (Alasuutari 2015, 318–319). Trzebiatowska ja Bruce 

esittävät, että uushenkisyydessä usein keskeinen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista 

huolehtiminen ei ole perinteisesti sopinut miehen rooliin, ja samansuuntaisesti Tom Sjöblom 

selittää astrologien asiakkaiden painottumista naisiin sillä, etteivät suomalaiset miehet ole 

välttämättä hakeneet apua ongelmiinsa (Trzebiatowska & Bruce 2012, 178; Sjöblom 2016, 

102). Kiinnostavaa kyllä, Sjöblom huomauttaa, ettei erään Kirkon tutkimuskeskuksen tilaston 

mukaan naisten ja miesten välillä ole merkittävää eroa uskossa astrologian toimivuudesta 

(Sjöblom 2016, 102). Valitettavasti Sjöblom ei mainitse, mihin tilastoon hän viittaa, joten en 

ole omakohtaisesti voinut tutustua asiaan.  

Joka tapauksessa Gallup Ecclesiastican tilastoissa miesten uushenkiset uskomukset 

ovat viime vuosina lisääntyneet (Sohlberg 2022, 280–281). Tämän voikin tulkita olevan 

linjassa Trzebiatowskan ja Brucen kanssa. Heidän mukaansa sukupuolierot 

uskonnollisuudessa johtuvat sosiaalisista tekijöistä biologisten sijaan, minkä vuoksi he 

esittävät sukupuolierojen uskonnollisuudessa pienenevän miesten ja naisten sukupuoliroolien 

lähentyessä ja naisten työssäkäynnin lisääntyessä (Trzebiatowska & Bruce 2012, 178; 

Palmisano & Todesco 2019).  
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Vaikka väitteelle sukupuolierojen kaventumisesta uskonnon osalta on monilta osin 

löydettävissä tukea (ks. esim. Palmisano & Todesco 2019), alle 20-vuotiailla tytöillä ja 

naisilla usko Jumalaan laski 2010-luvulla, kun taas alle 20-vuotiailla pojilla ja miehillä se 

nousi. Ylipäänsä nuorilla ja nuorehkoilla naisilla jumalusko laski 2010-luvulla miehiä 

nopeammin (Salomäki 2022, 233, 239, 249). En kuitenkaan tunne esimerkiksi erilaisia 

maallistumista koskevia keskusteluja juurikaan, joten en osaa sanoa, voiko tämä vaikuttaa 

astrologian suosioon. Marta Trzebiatowska ja Steve Bruce ovat kyllä esittäneet, että 

maallistuminen mahdollisti uushenkisyyden nousun, kun kristinuskon valta tuomita 

kilpailevia ilmiöitä väheni (Trzebiatowska & Bruce 2012, 38), mutta nähdäkseni kristinuskon 

asemassa ei ole nimenomaan viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut aiemmasta 

kehityskulusta poikkeavaa heikentymistä. Sitä paitsi Bruce ja hänen kirjoittajakumppaninsa 

ovat itsekin kritisoineet ajatusta uushenkisyydestä perinteisen uskonnollisuuden korvaajana 

(ks. Voas & Bruce 2007, 56–57; Trzebiatowska & Bruce 2012, 38).  

Yhteyttä jumaluskon vähenemisen ja astrologiaan kohdistuvan kiinnostuksen välillä 

vastaan voisi puhua myös Detlef Pollackin käyttämä tilasto, jonka mukaan usko Jumalaan ja 

astrologiaan korreloivat positiivisesti keskenään (Pollack 2008, 177). Toisaalta kiinnostus 

astrologiaa kohtaan ei kuitenkaan edellytä siihen uskomista, ja astrologiaan uskominen ja 

perinteinen uskonnonharjoitus eivät sulje toisiaan pois (jälkimmäisestä ks. esim. Pew 

Research Center 2018, 10). Joka tapauksessa uskomisen ja ei-uskomisen muutokset 

väestötasolla sekä varsinkin niiden selitykset ovat hyvin laaja aihe, johon syventyminen 

tarkemmin ei ole mahdollista tämän tutkielman puitteissa.  

Näitten pohdintojen kiinnostavuudesta huolimatta mietin myös, otetaanko 

sukupuolinäkökulma esiin useammin erityisesti naisten elämää tarkasteltaessa, siinä missä 

miesvaltaisten uskonnollisten ilmiöitten, kuten vaikkapa satanismin, tutkimuksessa sukupuoli 

vaikuttaa olevan harvemmin eksplisiittisesti läsnä. Lisäksi monet muut uushenkisyyteen usein 

liitettävät tekijät, kuten valkoisuus ja keskiluokkaisuus, ovat kenties jääneet 

sukupuolinäkökulman varjoon. Esimerkiksi käydessäni läpi astrologiaa käsittelevää 

tukimuskirjallisuutta kohtasin paljon (nais)sukupuolen mutta hyvin vähän esimerkiksi 

etnisyyden pohdintaa.  

 

Tarkastelen uskomista perinteisen uskonnollisuuden ulkopuolisessa kontekstissa, mutta myös 

perinteistä uskonnollisuutta koskeva tutkimus antaa työkaluja tähän. David Voas on käyttänyt 

termiä "fuzzy fidelity" (vapaasti käännettynä löyhä uskollisuus) kuvaamaan monien 

eurooppalaisten ihmisten suhdetta uskontoon: he eivät identifioidu uskonnottomiksi ja he 



   
 

  11 

 

kenties käyvät esimerkiksi kirkossa jouluna ja omien häidensä yhteydessä, mutta toisaalta he 

eivät usko ainakaan kovin intohimoisesti jumalaan ja uskonnolla ei ole suurtakaan merkitystä 

heidän elämässään (Voas 2009). Vaikka monet astrologian harrastajat sijoittuvatkin jonnekin 

uskomisen ja ei-uskomisen välimaastoon, "löyhä uskollisuus" kuvaa heitä mielestäni varsin 

huonosti. Astrologia nimittäin voi kiinnostaa keskimääräistä astrologian harrastajaa paljonkin, 

näkyä hänen elämässään ja olla hänelle merkityksellistä. Lisäksi Voasin tulkinnassa löyhä 

uskollisuus johtuu joissain tapauksissa esimerkiksi etnisestä identiteetistä (Voas 2009, 162), 

kun taas astrologiassa en ole kohdannut vastaavaa. 

Tavallaan käänteistä ilmiötä on käsitellyt esimerkiksi Teemu Taira. Hän nostaa esiin 

ihmiset jotka ovat kiinnostuneita uushenkisistä palveluista oman hyvinvointinsa kannalta, 

mutteivat välttämättä varsinaisesti (ainakaan kysyttäessä) usko uushenkisiin väittämiin. 

Ilmiölle mahdolliseksi selitykseksi hän antaa tunteiden ja tuntemusten korostumisen 

uskontoon liittyvissä valinnoissa opillisuuden sijaan (Taira 2006 47, 50–51) 

Tony Walter ja Helen Waterhouse puolestaan havaitsivat vuosituhanteen vaihteessa, 

että heidän haastattelemillaan briteillä usko jälleensyntymään tai sen mahdollisena pitäminen 

ei yleensä vaikuttanut merkittävästi heidän elämäänsä tai moraaliseen toimintaansa. 

Huomionarvoista toki on, että esimerkiksi hindut, buddhalaiset ja vahvasti uushenkiset 

ihmiset oli tarkoituksellisesti rajattu tarkastelun ulkopuolelle (Walter & Waterhouse 2001). 

Tutkimus kuitenkin muistuttaa uskomisen ja toiminnan välisesen kytköksen mahdollisesta 

löyhyydestä, ja astrologian tapauksessa se voi päteä Tairan mukaisesti myös toiseen suuntaan: 

uskon puute astrologiaa kohtaan ei välttämättä tarkoita, etteikö ihminen voisi harrastaa sitä. 

 

2.2. Astrologia  

Astrologian väitetty nousu ei juuri näy tilastoissa. Vuosien 2019 ja 2016 Tiedebarometrissa 

väittämän "Vaikka lehdissä julkaistavat horoskoopit ovat lähinnä viihdettä, on olemassa myös 

luotettavia, syvälliseen astrologiseen tietoon perustuvia horoskooppeja" kanssa samaa mieltä 

oli 12 % vastaajista, siinä missä vuosina 2001-2010 luku oli toistuvasti 17-18 % 

(Kiljunen/Yhdyskuntatutkimus 2019). Vaikka eri vastauskategorioiden välisissä suhteissa on 

esimerkiksi vuosien 2016-2019 välillä pientä muutosta, se mahtuu ymmärtääkseni pitkälti 

tutkimuksen parin prosentin virhemarginaaliin, siinä missä vuosituhannen alusta katsottuna 

uskovat ovat vähentyneet ja ei-uskovat lisääntyneet.  

Samansuuntaisesti ISSP-kyselyissä väitettä "Tähti- tai horoskooppimerkki voi vaikuttaa 

henkilön elämän kulkuun" varmasti taruna pitävien määrä kasvoi vuosina 2008-2018, siinä 
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missä sitä varmasti tai luultavasti totena pitävien määrä pysyi noin 13 %:ssa (International 

Social Survey Programme et al. 2010; International Social Survey Programme & Melin 

2019).  

Esimerkiksi Yhdysvalloissa puolestaan Pew-tutkimuskeskuksen kyselyssä vuonna 2017 

puolestaan 29 % vastaajista ilmoitti uskovansa astrologiaan ja 70 % ei uskonut, kun vuonna 

2009 luvut olivat 25 % ja 71 % (Pew Research Center 2009; Pew Research Center 2018). 

 Ongelmana on, että ainakaan itse en ole löytänyt mainittuja tuoreempia tilastoja 

astrologiaan uskomisesta Suomessa tai Yhdysvalloissa, ja on vaikea sanoa näkyisikö 

sellaisissa (Pew'n vuoden 2017 tilastojen pienen nousun lisäksi) lisääntynyttä uskoa 

astrologiaan nuorilla aikuisilla tai laajemmin. Lisäksi Suomessa usko astrologiaan on ainakin 

osassa kyselyistä ollut alempaa kuin monissa muissa ns. länsimaissa, vaikka asiaan voi 

vaikuttaa myös kyselyiden toisistaan eroavat kysymyksenasettelut (Sjöblom 2016, 98). Tämä 

hankaloittaa ulkomaisten tilastojen käyttöä suomalaisen tilanteen arviointiin, vaikka sinänsä 

väitetty astrologiatrendi on esimerkiksi johdannossa mainitsemieni mediaesimerkkien 

perusteella yhteinen Suomelle ja esimerkiksi Yhdysvalloille. Lisäksi voi olla, että monet 

astrologiasta innostuneet nuoret aikuiset uskovat tai ovat uskomatta aiheeseen ainakin jossain 

määrin samassa suhteessa kuin muutkin suomalaiset, jolloin ilmiön kartoittamiseksi tulisi 

ennenmmin kysyä yksinkertaisesti vaikkapa "oletko kiinnostunut astrologiasta?" 

Mitä sitten on astrologia tämän tutkielman kontekstissa? Kristine Munk on määritellyt 

astrologian olevan "maanpäällisten tapahtumien ja ihmisten luonteenpiirteiden tulkintaa ja 

ennustamista perustuen planeettojen ja muiden taivaankappaleiden liikkeisiin suhteessa 

toisiinsa" (Munk 2007, 157). Rajasin tästä tutkielmasta pois muut astrologiset järjestelmät 

kuten kiinalaisen astrologian, vaikka esimerkiksi se esiintyi yksittäisissä aineistoni 

julkaisuissa. 

Entä ketkä ovat kiinnostuneita astrologiasta? Niin astrologit kuin astrologian 

harrastajatkin painottuvat koulutettuihin, keskiluokkaisiin naisiin (Munk 2012, 3). G.A. Tyson 

on selittänyt ristiriitaa koulutuksen ja astrologiaan tukeutumisen välillä (ristiriidalla viittaan 

siihen, ettei astrologialle ole tieteellistä tukea) astrologien asiakkaiden stressaavilla 

elämäntilanteilla, jotka alentavat ihmisten kykyä järkiperäiseen ajatteluun (Munk 2012, 3). 

Tosin tämä selitys on mielestäni useimmissa tapauksissa epäluonteva, sillä monet astrologien 

asiakkaat eivät itse usko aiheeseen, vaan hakevat välineitä itsereflektioon (vrt. Munk 2012, 5). 

Lisäksi monet astrologitkaan eivät esitä kirjaimellisia väitteitä planeettojen ja ihmisten 

välisistä syy-seuraussuhteista. 
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Terhi Utriainen on luonnehtinut  CAM-hoitoja ("hybridimenetelmiksi", sillä ne 

yhdistävät lääketieteellistä puhe- ja ajattelutapaa lääketieteen ulkopuolisiin, henkisiin 

hoitomuotoihin. CAMilla (complementary and alternative medicine) tarkoitetaan ns. 

uskomushoitoja eli hoitomuotoja, joiden tehoa ei ole tieteellisesti todistettu (esimerkiksi 

homeopatia, reiki ja akupunktio) (Utriainen 2021, 39–40). Vaikkei astrologiaa yleensä 

lasketakaan CAM-hoitoihin, on siinä nähdäkseni hybridimenetelmän ulottuvuuksia: 

havaintojeni mukaan astrologian piirissä esiintyy esimerkiksi valtavirran psykologiassa 

käytettyjä puhetapoja yhdistettynä tieteen ulkopuolisiin ajatuksiin. 

Astrologian historiasta Suomessa ei tietääkseni ole kirjoitettu akateemisesti. Jonkinlaista 

vertailupintaa voi kuitenkin hakea Ruotsista, jossa astrologian asema ensin heikkeni 1600-

luvulla mm. tieteen kehittymisen myötä, mutta alkoi jälleen herättää enemmän kiinnostusta 

1800-luvun lopulla esoterian vanavedessä. Lehtihoroskooppeja alettiin julkaista iltapäivä- ja 

naistenlehdissä 1950- ja 1960-lukujen mittaan. Vuonna 1997 jopa perustettiin Hennes Tecken 

–aikakausilehti, joka käytti huomattavan osan sivumäärästään (viihteelliseen) astrologiaan 

ennen muuttumistaan perinteisemmäksi naistenlehdeksi. Ruotsissa on myös julkaistu monia 

vakavampia astrologisia lehtiä, ja maassa on myös ollut jo 1910-luvulta lähtien useita 

astrologisia seuroja, joskin sekä lehdet että seurat ovat tyypillisesti jääneet kohtalaisen 

lyhytikäisiksi (Lekeby 2016, 83-86; Brodin Danell 2016, 104–111). 

Suomessa puolestaan on ainakin kaksi rekisteröityä astrologista yhdistystä, Suomen 

Astrologinen Seura sekä Suomen Ammattiastrologit. Ensinmainittu on perustettu 1964 ja se 

mm. järjestää tapahtumia ja julkaisee Astro Logos -lehteä. Yhdistyksellä oli 2010-luvun 

lopussa noin 350 jäsentä (Sjöblom 2016, 99–100; Suomen Astrologinen Seura s.a.). Suomen 

Ammattiastrologit puolestaan perustettiin vuonna 1979 nimellä Suomen Ammattiastrologien 

Liitto, ja nykyisen nimensä se sai vuonna 2000. Kyseessä on nimensä mukaisesti pää- ja 

sivutoimisia astrologeja yhteenkokoava yhdistys, jolla ilmeisesti on vain alle 20 jäsentä 

(Sjöblom 2016, 100–101; Suomen Ammattiastrologit ry s.a.).  

 

3. Tutkielman toteutus 

3.1. Diskurssianalyysi 

Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen luonnehtivat diskurssianalyysia "väljäksi 

teoreettiseksi viitekehykseksi", jonka taustalla on oletuksia kielen vaikutuksesta 

todellisuuteen sekä käsitteiden kontekstisidonnaisesta suhteesta toisiinsa erilaisissa 
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rinnakkaisissa merkitysjärjestelmissä eli diskursseissa (Jokinen et al. 2016, 25–28). Analyysin 

kohde eli diskurssi puolestaan on Titus Hjelmin mukaan puhetapa, joka maailman neutraalin 

kuvaamisen sijaan rakentaa ja myös muuttaa maailmaa, kuten sosiaalista todellisuutta ja 

suhteita yhdestä, rajatusta näkökulmasta kerrallaan. Diskurssianalyysi vastaakin usein 

luontevammin kysymykseen "miten" kuin "miksi" (Hjelm 2011, 135, 145).  

Ajatus rinnakkaisista diskursseista tarkoittaa, että että esimerkiksi astrologiasta on 

samanaikaisesti olemassa lukuisia erilaisia diskursseja. Samakin ihminen voi käyttää näistä 

useampaa kuin yhtä samanaikaisesti tai tilanteesta riippuen, ja toisaalta asemoitua tietoisesti 

joitakin diskursseja vastaan (Jokinen et al. 2016, 32, 36). Tutkija voi myös tarkastella 

diskurssin sisällä tapahtuvaa vaihtelua tai aineistossa implisiittisesti läsnäolevia oletuksia ja 

pyrkimyksiä. Kriittisessä diskurssianalyysissä tarkastellaan erityisesti valtaa esimerkiksi 

yksimielisyyden esittämisessä, moninaisuuden häivyttämisessä  ja asetelmien rakentamisessa. 

Moninaisuuden ja vaihtoehtojen jäädessä jonkin valta-asemassa olevan diskurssin jalkoihin 

voidaan puhua hegemonisesta diskurssista (Hjelm 2011, 136, 141–142). Valta on toki läsnä 

myös tutkijan itse käyttämissä diskursseissa ja niiden seurauksissa (Jokinen et al. 2016, 50). 

Omassa tutkielmassani en juurikaan käytä kriittistä diskurssianalyysiä, vaikka kuten alempana 

tässä luvussa pohdin, erilaiset valtaan liittyvät kysymykset, kuten avoimesta astrologisesta 

kiinnostuksesta mahdollisesti seuraavat haitat, vaikuttavatkin aineistoni diskursseihin. 

Norman Fairclough muistuttaa, että sama luse voi olla kontekstista riippuen ironinen tai 

vakava, ja tulkintaan vaikuttavat myös tulkitsijan olettamukset puhujan ajattelutavasta 

(Fairclough 1992, 123). Sosiaalinen media eroaa näiden vivahteiden havaitsemisen kannalta 

alustana perinteisemmistä diskurssianalyysin kohteista: esimerkiksi "reaalimaailman" 

puheenvuoroissa juurikin äänensävyt, ilmeet ja muut perinteiset vuorovaikutuksen elementit 

ovat läsnä. Sanomalehtikirjoituksissa puolestaan ei yleensä käytetä ironiaa (toki esimerkiksi 

kolumneja ja pakinoita lukuunottamatta), ja niiden kirjoittajat ovat lähtökohtaisesti tiedossa. 

Sosiaalisessa mediassa sen sijaan tekstin kirjoittajan asenteet ovat usein hankalammin 

tulkittavissa, ja toisaalta henkilö voi helpommin antaa valheellista tietoa omista 

mielipiteistään tai ylipäänsä itsestään.  

En toisaalta ole tarkastelemieni julkaisujen yhteydessä törmännyt esimerkiksi 

"trolleilta" vaikuttaviin käyttäjiin (eli ihmisiin, jotka tahallisesti pyrkivät ärsyttämään muita 

käyttäjiä tai levittämään disinformaatiota), joten varsinkaan tutkimuskysymysteni kannalta 

esitettyjen asioiden todenperäisyyteen liittyvät ongelmat eivät merkittävästi vaikuttane 

tutkielman lopputuloksiin. Sen sijaan itselleni pitkälti tuntemattomien ihmisten kirjoittamien 
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tekstien merkitykset ja sävyt osoittautuivat usein vaikeasti tulkittaviksi, mikä näkyy 

analyysiluvussa. 

Sinänsä en pyri selvittämään tutkimieni ihmisten todellisia mielipiteitä, vaikka esitänkin 

niistä arvauksia analyysiluvussa, sillä arvioin ettei aineistoni avulla olisi ollut mahdollista 

saada kovin käyttökelpoisia tuloksia tästä näkökulmasta, ja muitten aineistojen käytön esteitä 

käsittelin ylempänä. Diskurssianalyysi olikin tältä kannalta luonteva valinta, vaikka toki 

henkilökohtaisesti käyttäjien todelliset (esitettyjen sijaan) ajatusmaailmat minua paljon 

kiinnostavatkin. 

Käytännön tasolla päädyin analyysiluvun diskurssijakoon yksinkertaisesti aineistoa 

läpikäydessäni minulle hahmottuneiden teemojen, puhetapojen ja toistuvuuksien kautta. 

Tarkastelen aineistoa informointi-, tunnistamis-, uskomis-, hyöty-, reaktiivisen, uushenkisyys-

, ei-uskomis-, epäily-, viihtymis-, markkinointi-, huumori-, ja taidediskurssien kautta. 

Käsiteltyjä diskursseja on paljon, mutta tämä on mielestäni luonnollista johtuen aineistoni 

heterogeenisyydestä. Toisaalta diskurssien määrstä johtuen niissä on päällekkäisyyttä, ja sama 

julkaisu edustaa usein monia diskursseja. Tämä oli kuitenkin mielestäni parempi vaihtoehto 

kuin luokitella aivan erilaisia puhetapoja edustavia tai muuten selkeän oman ryhmänsä 

muodostavia julkaisuja saman diskurssin alle. Pyrin kyllä diskursseja hahmotellessani 

välttämään kohtuuttoman yksityiskohtaisen jaon, ja päädyinkin esimerkiksi käsittelemään 

sekä astrologisia että ei-astrologisia hyödykkeitä markkinoivia julkaisuja saman diskurssin 

alla, eli arvioin luokittelua myös tilannekohtaisesti. Lisäksi laitoin yhtymäkohtia omaavia 

diskursseja yhteisiin alalukuihin. 

3.2. Instagram-julkaisut aineistona 

Instagram on sosiaalisen median kanava, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat julkaista kuvia 

ja videoita saateteksteineen, sekä katsoa, "tykätä" ja kommentoida muitten käyttäjien 

julkaisuja. Julkaisuihin voidaan liittää aihetunnisteita (englanniksi hashtag), joilla käyttäjä voi 

edesauttaa omien julkaisunsa löytymistä tai antaa lisäkontekstia julkaisulle. 

Käytän ainestonani Instagram-julkaisuja ja niiden kommentteja aikaväliltä 1.12.2021-

7.2.2022. Aikaväli sisältää useampia astrologisia ja ei-astrologisia kausia ja tapahtumia, 

minkä etukäteen arvelin ehkäisevän yksittäisen teeman ylikorostumista aineistossa, joskaan 

aineistoa läpikäydessäni en havainnut, että esimerkiksi uusivuosi tai muut tapahtumat olisivat 

muutenkaan vaikuttaneet merkittävästi tutkimuskysymyksiini vastaamiseen.  

Tätä lukuunottamatta oli kuitenkin vaikea vetää rajaa aineiston koolle, sillä valtaosa 

diskursseista peruspiirteineen alkoi hahmottua jo hyvin varhaisessa vaiheessa johtuen 
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julkaisuissa toistuvista teemoista, tyyleistä ja näkökulmista. Kuitenkin vastaan tuli myös 

yksittäisiä tai muutaman kerran toistuvia poikkeamia tai muuten vain jotakin diskurssia eri 

näkökulmasta valottavia julkaisuja. Niinpä vaikka tutkielmani tulokset olisivat pääpiirteissään 

olleet samat yhdenkin kuukauden aineistolla, toisaalta aikajänteen ulottaminen vaikkapa 

neljään kuukauteen olisi todennäköisesti tuottanut ainakin joitain käyttämästäni aineistosta 

puuttuvia kiinnostavia yksittäistapauksia. Tutkielmaan päätynyt aikajänne onkin kompromissi 

viimeksimainitun seikan ja toisaalta nopean "ensimmäisen kylläisyyspisteen" saavuttamisen 

sekä rajallisen työskentelyajan välillä. 

Olen valikoinut aineistooni mukaan julkaisut, joissa käytetään aihetunnisteita 

#horoskooppi,  #horoskoopit, #oinas, #neitsyt, #jousimies ja #vesimies. Yksi tutkielman 

suurimmista ongelmista on ollut, että esimerkiksi sinänsä hyvin relevanttia aihetunnistetta 

#astrologia käytetään hyvin pitkälti espanjan- ja portugalinkielisissä julkaisuissa, joten 

suomenkielisten julkaisujen seulominen tätä kautta oli käytännössä mahdotonta.  

Aineistossani tunnisteella #horoskooppi on 249 julkaisua ja tunnisteella #horoskoopit 

noin 79 julkaisua. Lukumäärissä on pieni virhemarginaali, sillä Instagramissa ei ainakaan 

tietääkseni ole tietyn aikavälin julkaisujen lukumäärää ilmoittavaa työkalua, vaan laskin 

julkaisujen määrät itse. Yksittäisiä julkaisuja tai tilejä on myös voitu poistaa tai muuttaa 

yksityiseksi aineiston ensimmäisten osien läpikäymisen ja koko aineiston laskemisen välisinä 

kuukausina. Lisäksi osa julkaisuista on keskenään samoja, joko siksi että ne sisältävät 

useamman käyttämäni aihetunnisteen, tai koska sama julkaisu on julkaistu useammalla tilillä. 

Päällekkäisyyden määrä on kuitenkin pienempi kuin etukäteen odotin, hyvin karkeasti 

arvioiden noin 5-20%. 

Monet muut astrologiset aihetunnisteet, kuten vaikkapa #kuumerkki, tuottivat kyllä 

sinänsä kiinnostavaa ja hedelmällistä aineistoa, mutta vähemmän sellaista, jossa olisi 

näkyvissä (edes diskurssien tasolla) esimerkiksi minua erityisesti kiinnostanutta epäilyä tai 

varauksellisuutta astrologiaa kohtaan. Lisäksi näillä aihetunnisteilla oli varsin vähän 

julkaisuja, mikä korosti niiden yksittäisiä käyttäjiä. Harkitsin kyllä neljän aihetunnisteina 

harvinaisimman horoskooppimerkkitunnisteen käyttöä (harvinaisimman, koska niissä oli 

vähiten astrologiaan liittymätöntä materiaalia, kuten kuvia rapujuhlista), sillä ne olisivat 

voineet tuoda aineistoon hieman erilaisia painotuksia, mutta luovuin lopulta ajatuksesta 

samoista syistä kuin laajemmasta aikarajauksesta, eli jo saavutetun aineiston osittaisen 

kylläisyyden ja toisaalta ennen kaikkea rajallisen ajan vuoksi.  

Kiinnitin kuitenkin yleensä huomiota muihinkin kuin rajaukseeni kuuluviin julkaisuissa 

käytettyihin aihetunnisteisiin, sillä näen käyttäjän liittävän niillä eksplisiittisesti julkaisuaan 
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erilaisiin keskustelunaiheisiin ja sosiaalisiin ryhmiin sekä muutenkin kertovan, mikä 

kirjoittajan mielestä julkaisussa on (löydettävyyden ja/tai sisällön) kannalta tärkeää. 

   Keskityn julkaisujen tekstiosiin, ja vaikka käytänkin kuvia tukena esimerkiksi tekstien 

kontekstualisoinnissa ja sävyjen tulkinnassa, en varsinaisesti tee kuva-analyysiä. Vaikka 

visuaalisuus onkin Instagramissa lähtökohtaisesti suuressa roolissa, monissa aineistoni 

julkaisuissa teksti on tutkimuskysymykseni kannalta selkeästi pääosassa, siinä missä kuvana 

voi olla vaikkapa astrologin omakuva. Toki esimerkiksi taideteosten kohdalla kuva on 

käyttäjän kannalta keskeinen, mutta tällaisissakin julkaisuissa tarkastelussani on ollut 

enemmänkin viestiminen omia teoksia esittelevien somejulkaisujen avulla kuin kovin 

laajamittainen itse teosten analysointi. Instagramissa julkaistaan myös välillä tekstilaatikoita 

kuvakentässä, jolloin olen kohdellut tekstilaatikon sisältöä samalla tavalla kuin jos se olisi 

tekstikentässä. 

Aloitin analyysiluvun kirjoittamisen jo varsin varhaisessa vaiheessa aineiston 

läpikäyntiä, sillä kuten ylempänä kirjoitin, saavutin nopeasti ensimmäisen kylläisyyspisteen ja 

halusin purkaa havaintojani ja oivalluksiani järjestelmälliseen muotoon sekä toisaalta edistää 

tutkielmaa konkreettisesti. Arvioisin tämän vaikuttaneen niin, että asetin analyysiluvussa 

diskurssien pääpiirteet kenties vahvemmin kunkin diskurssin tavanomaisen julkaisun 

perusteella, kun olin kohdannut vasta vähemmän poikkeuksia. Toki muokkasin jo 

olemassaolevaa tekstiä saamani kuvan tarkentuessa lopun aineiston läpikäynnin myötä, mutta 

arvioisin silti työskentelytavan näkyvän osassa analyysin alalukuja julkaisujen valtavirran ja 

poikkeuksien välisenä eron korostumisena yhden diskurssikokonaisuuden sijaan. En tosin 

tarkoita, etteikö jonkinlaista valtavirta-poikkeus-rakennetta olisi syntynyt muunkinlaisella 

työskentelyjärjestyksellä. 

Keskityn analyysissä lähinnä tutkimuskysymykseni kannalta hedelmällisiin julkaisuihin, 

mikä tarkoittaa että saatan omistaa pienemmän tekstimäärän suuremmalle mutta 

homogeeniselle ja toisteiselle julkaisujen joukolle kuin jollekin kiinnostavalle poikkeukselle. 

Samoin olen enimmäkseen jättänyt huomiota aiheeni kannalta epäolennaiset julkaisut ja 

kommentit. 

Olen päätynyt käyttämään tutkimuskenttänäni Instagramia ensisijaisesti siksi, että sieltä 

on helposti löydettävissä suomalaista astrologista sisältöä monenlaisilta käyttäjiltä. Muista 

vaihtoehdoista esimerkiksi erilaiset suomalaiset astrologiset blogit, podcastit ja 

keskustelupalstat painottuivat ihmisiin, joille astrologia on ja on kenties jo pitkään ollut 

keskeinen ja avoin osa (mahdollisesti myös ammatillista) elämää, siinä missä itse olen 

kiinnostunut myös vähemmän omistautuneista ja kenties varautuneemmista ihmisistä. Lisäksi 
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löytämilläni astrologisilla keskustelupalstoilla toiminta oli hiipunut (ks. esim. Astro Foorumi 

s.a.), ja vaikka olisin voinut analysoida vanhempia keskusteluja, tällöin tutkielman 

ajankohtaisuus suhteessa johdannossa mainitsemaani väitettyyn astrologia olisi kärsinyt.  Ei-

astrologisilla keskustelupalstoilla (kuten vauva.fi) keskustelijoilla oli sinänsä monenlaisia 

suhteita astrologiaan, ja kriittiset tai skeptiset puheenvuorot olivat huomattavasti käyttämääni 

aineistoa yleisempiä, mutta kriittisyyttä lukuunottamatta kirjoitukset tarjosivat 

pintapuolisemmin ja niukemmin analysoitavaa. Ulkomaisia, esimerkiksi ruotsalaisia 

luonnollisia aineistoja etsimällä minulla olisi ollut enemmän valinnanvaraa, mutta tämä olisi 

tarkoittanut sanakirjan käytön myötä lisääntynyttä työmäärää, mahdollisia väärinymmärryksiä 

ja toisaalta vähemmän työkaluja oman elinpiirini astrologiailmiön ymmärtämiseen. Lisäksi 

esimerkiksi ulkomaisten keskustelupalstojen käytön osalta tämä vaihtoehto yksinkertaisesti 

tuli edes mieleeni vasta aivan tutkielmaprosessin lopussa. 

Varteenotettavimpana vaihtoehtona luonnolisen aineiston käytölle olisi ollut 

haastattelujen tekeminen. Tällöin olisin tietysti voinut kysyä suoraan haastateltaviltani 

tutkielman kannalta olennaisimpia kysymyksiä. Haastattelutilanne olisi sinänsä 

todennäköisesti vaikuttanut huomattavastikin aineiston diskursseihin. Esimerkiksi Tiina 

Käpylä koki omassa väitöstutkimuksessaan haastateltavien välillä muotoilevan vastauksiaan 

haastattelijalle räätälöidysti (ks. Käpylä 2018, 22), ja Stefania Palmisanon ja Nicola 

Pannofinon mukaan monet uushenkisyyden harjoittajat ovat tietoisia ja ottavat huomioon 

uushenkisyyden kohtaaman kritiikin (Palmisano & Pannofino 2017, 144), mikä vaikuttaa 

diskursseihin aiheesta. Samoin yleisemmällä tasolla Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero 

Suoninen nostavat esiin, että joissain tapauksissa "kielenkäyttäjät suhteuttavat lausumansa 

mahdollisiin vasta-argumentteihin, jotka edustavat useimmiten laajalle levinneitä kulttuurisia 

konventioita" (Jokinen et al. 2016, 40). Haastattelutilanteen vaikutukset tuloksiin eivät 

välttämättä kuitenkaan olisi olleet ongelma, vaan aineisto olisi vain saattanut sisältää 

vähemmän yksioikoisen myönteistä astrologiapuhetta ja kenties enemmän varautuneisuuden 

ilmaisua ja epäsuoruutta. Isompi ongelma olisi ollut se, että johtuen omasta kielteisestä 

astrologiasuhteestani ja heikohkosta sosiaalisesta tilannetajustani olisin voinut aiheuttaa 

haastateltaville haastattelutilanteessa tai tutkielmaa lukiessa esimerkiksi epäkunnioitetun olon. 

Kuitenkin kynnyskysymyksenä haastatteluvaihtoehdon osalta oli se, että ne olisivat 

todennäköisesti vaatineet itseltäni isomman työmäärän kuin Instagram-aineisto. 

 Instagramin rajallisista hakumahdollisuuksista johtuen aineistossani ei ole mukana 

astrologiaa käsitteleviä, mutta aihetunnisteettomia julkaisuja, samoin kuin ei yksityisten tilien 

julkaisuja eikä ns. tarinat-muotoisia (eli vuorokaudessa katoavia) julkaisuja. Lisäksi monissa 
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suomenkielissäkin julkaisuissa käytetään havaintojeni mukaan englanninkielisiä 

aihetunnisteita, ja nämä ovat rajautuneet pois ellei niissä ole käytetty rinnalla myös 

yllämainittuja suomenkielisiä aihetunnisteita. Aineistosta puuttuvat myös ei-suomenkieliset 

suomalaiset julkaisut, koska esimerkiksi ruotsinkielisiä aihetunnisteita julkaisuista suurin osa 

lienee ruotsalaisia, ja halusin ymmärtää nimenomaan astrologiaa suomalaisena ilmiönä. 

Toisaalta ymmärrykseeni astrologiasta Instagramissa on vaikuttanut myös tutkielmaprosessin 

aikana kohtaamani aineiston ulkopuoliset julkaisut. Aineistoni ei joka tapauksessa näistä 

syistä ole yksioikoisen edustava otos astrologiaan liittyvästä sisällöstä Instagramissa. 

 

Pelkän aihetunnisteiden ja ajanjakson valinnan lisäksi aineistoon ja siinä näkyviin 

puhetapoihin vaikuttaa muitakin tekijöitä. Diane Goldstein ja Amy Shuman käsittelevät 

narratiivien "kerrottavuutta", minkä ymmärrän tarkoittavan, että jonkin kerrotun asian 

sosiaalinen vastaanotto muodostuu sisällön vuorovaikutuksesta kertojan ja kertomistavan 

kanssa. Uskontotieteellisesti tämä tarkoittaa, että narratiivi vaikkapa yliluonnollisesta 

kokemuksesta voi olla "kertomiskelvoton", koska sen sisältö on vaikeasti ilmaistavissa tai 

koska sen kertojalla on matala sosiaalinen status tai sosiaalisia stigmoja. Goldstein ja Shuman 

luonnehtivat niin mustaa ihonväriä, epäautenttisuutta kuin tupakan viljelyäkin stigmaksi 

(Goldstein & Shuman 2016, 6–10).  

Goldstein ja Shuman ovat kiinnostuneita "stigmatisoituneista vernakulaareista", eli 

ilmiöistä joissa sekä tekijät että teot ovat stigmatisoituneita (Goldstein & Shuman 2016, 2).  

Käsite tarjoaa kiinnostavaa peilauspintaa astrologialle. Goldstein ja Shuman nostavat esiin 

Erving Goffmanin käsityksen jonkin asian kerrottavuudesta tai kertomiskelvottomuudesta 

tilannekohtaisesti ja vuorovaikutuksessa vaihtelana asiana (Goldstein & Shuman 2016, 8). 

Astrologian harrastaminen voikin olla joissain piireissä täysin normaali ja kiinnostava 

puheenaihe, kun taas jossain toisessa yhteydessä siitä voi saada vähintäänkin hieman 

kummallisen ihmisen leiman. Samoin monien astrologian harrastajien naissukupuoli voi 

joissain tilanteissa olla ympäristölle esimerkiksi vähäteltävä seikka, mutta toisissa tilanteissa 

ei. Tuntematta kuitenkaan syvemmin stigman käsitettä Goldsteinin ja Shumanin käyttämässä 

merkityksessä on vaikea sanoa, pitäisivätkö he astrologiaa suomalaisessa kontekstissa 

stigmatisoituna vernakulaarina. Kenties kysymykseen ei joka tapauksessa ole yhtä vastausta, 

sillä asiaan vaikuttavat kunkin astrologian harrastajan lähiympäristön asenteet ja oman elämän 

intersektiot. 

Osittain vastaavasti Terhi Utriainen on pohtinut CAM-hoidoista saatujen hyötyjen, 

sosiaalisten haittojen sekä sukupuolen rajapintoja. Hän nostaa esiin Dorothea Lüddeckensin 
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ajatuksen CAM:ista etenkin naishoitajien voimaantumisen ja arvovallan saamisen kanavana. 

Kuitenkin samalla CAM-hoitajat ovat usein tietoisia heille merkityksellisen erikoisalan 

mahdollisesti muissa ihmisissä herättämästä epäluuloisuudesta (Utriainen 2021, 37–38). 

Samoin Utriaisen tutkimat enkeliuskoiset ihmiset salaavat usein ajatusmaailmansa tämän 

puolen tai ainakin tuovat asian esille harkiten ja tunnustellen, koska he kokevat yhteiskunnan 

suhtautuvan asiaan varauksella tai leimaavasti (Utriainen 2020a, 234–235; Utriainen 2020b, 

206). Utriaisen ja Lüddeckensin pohdinnat pätenevät astrologiaan siltä osin, että monet 

astrologit varmasti ovat yhtäältä ylpeitä omasta alastaan tai astrologian harrastajat 

harrastuksestaan, mutta samanaikaisesti he saattavat vältellä asian tuomista esille monissa 

tilanteista johtuen tästä mahdollisesti seuraavista sosiaalisista haitoista.  

Toisaalta väittäisin, että Instagramissa moni tuo ilmi astrologian harrastamisensa kenties 

helpommin kuin vaikkapa työpöydän kahvihuoneessa, sillä Instagram-tilejä käytetään yleensä 

yksityishenkilöinä, ja käyttäjä voi halutessaan asettaa julkaisunsa piiloon tuntemattomilta 

ihmisiltä. Lisäksi huomattava osa kohtaamastani materiaalista on astrologisten tilien 

julkaisuja tai niiden kommentteja, joissa riski saada sosiaalista haittaa liiallisesta 

kiinnostuksesta astrologiaa kohtaan lienee varsin pieni, sillä julkaisujen ja kommenttien 

lukijat ovat lähtökohtaisesti astrologiasta kiinnostuneita. 

Yhteenvetona sanottakoon siis, että diskurssien ja niiden ulkopuolisen maailman 

vaikutussuhteet kulkevat molempiin suuntiin ja ovat toisiinsa kietoutuneita. Toki yllämainitut 

seikat eivät koske vain diskurssianalyysia, sillä yhtä lailla vaikkapa ei-diskursiivisessa 

haastattelututkimuksessa voi pohtia loputtomiin, missä määrin haastateltavien puheisiin 

vaikuttavat tietoisesti tai tiedostamatta erilaiset roolit, odotukset ja diskurssit. Joka 

tapauksessa en pohdinnoillani tarkoita, että tutkijan tulisi etsiä jonkinlaista "ympäristön 

vaikutuksista vapaata diskurssia" ulkoisten vaikutteiden alta, mutta diskurssien 

muovautumiseen vaikuttavia tekijöitä pohtimalla voidaan aiheesta nähdäkseni saada 

kolmiulotteisempi kuva, olkoonkin että tässä käsittelin näistä tekijöistä vain pientä osaa. 

 

Ennen analyysiin siirtymistä vielä muutama sana tutkimuseettisistä kysymyksistä. Ross 

Downing kirjoittaa haastateltavistaan näiden Instagram-käyttäjänimillä, sillä he tavoittelevat 

seuraajia ja omaavat julkiset tilit, minkä lisäksi Downing on kysynyt osallisilta luvan 

käyttäjänimien kertomiseen (Downing 2019, 191). Oman aineistoni tilit ovat kyllä julkisia, ja 

moni niistä kuuluu astrologiasta kiinnostuneiden ihmisten tavoittamiseen pyrkiville 

ammattilaisille tai harrastajille. Mukana on kuitenkin myös paljon puhtaasti 

yksityishenkilöiden julkaisuja ja kommentteja, ja vaikka voisikin järkeillä esimerkiksi 
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aihetunnisteiden käytön viittaavan myös oman tuttavapiirin ulkopuolisen yleisön hakemiseen, 

käytännössä ainakin osa käyttäjistä lienee ajatellut, että heidän julkaisujaan katsovat vain 

heidän tuttavansa. Lisäksi, kuten Jaana Vuori kirjoittaa, "monet nykyaineistot kuten 

sosiaalisen median aineistot saattavat olla erityisen hankalia, koska julkaistukin materiaali voi 

olla hyvinkin henkilökohtaista" (Vuori s.a.). Näkisin erityisesti astrologisen kiinnostuksen 

asiana, jota kaikki eivät halua saattaa suuremman yleisön (siinä määrin kuin sellaisesta voi 

maisterintutkielman yhteydessä puhua) tietoisuuteen. Toisaalta Instagram-tilin omistamalla tai 

luomalla lähes kuka vain voi mennä tarkastelemaan aineistoani, mikä voi tehdä tekemistäni 

tutkittavien yksityisyydensuojeluyrityksistä turhia, vaikka se toki samalla lisää tutkielman 

läpinäkyvyyttä. 

Olen joka tapauksessa päätynyt käsittelemään aineistoani viittaamatta nimeltä 

yksittäisiin tileihin sekä välttelemällä mahdollisuuksien mukaan suorien lainauksien käyttöä, 

koska ainakin joissain tapauksissa tekstin perusteella voi löytää alkuperäisen julkaisun 

Google-haussa. Olen kuitenkin ottanut analyysin alalukujen otsikoiden lainaukset aineistoni 

teksteistä, tosin muokaten osassa kirjoitusasua tyylillisistä syistä (esimerkiksi muodosta "tik 

tok" muotoon "TikTok"). Toki tarvittaessa olisin esimerkiksi voinut pyytää käyttäjiltä lupaa 

esimerkiksi kuvankaappausten käyttöön, ja johdannossa olleen kuvan tapauksessa näin 

teinkin.. Muilta osin arvioin, ettei aineistooni kuuluville Instagram-käyttäjille ole tarpeen 

ilmoittaa tutkimuksesta, sillä en käsittele vain esimerkiksi yhtä tai kahta tiliä, eikä tietyn 

käyttäjän ajatusmaailma tai puhetapa ole korostuneesti tutkielmassa esillä. 

Myönnän samalla kuitenkin tehneeni virheen siinä, että tutustuin esimerkiksi Birdin ja 

Lamoureux Scholesin artikkeliin tutkimusetiikasta (2011) vasta tutkielmaprosessin 

loppuvaiheessa. Vaikka toki pyrinkin alusta lähtien esimerkiksi suhtautumaan tutkittaviin 

asiallisesti huolimatta ajatusmaailmojemme mahdollisesta erilaisuudesta, on kysymys 

esimerkiksi harrastuneisuuden puutteestani johtuvasta astrologian rajallisesta tuntemuksestani 

tutkittavien ymmärtämisen kannalta hyvä esimerkki ongelmasta, jonka olisin voinut välttää 

priorisoimalla työn osia tutkimusetiikka mielessäni. Kuitenkin monet Douglas Cowanin 

(2011) mainitsemista tutkimuseettisistä kysymyksistä (esimerkiksi mahdollinen omasta 

tutkijuudesta kertominen suljetussa Facebook-ryhmässä) eivät koske tätä tutkielmaa, sillä 

käytän luonnollista, minusta irrallaan syntynyttä julkista aineistoa. 
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4. Diskurssit ja uskomisen häilyvät rajat aineistossa 

Kuten luvussa 3 kirjoitin, allaoleva diskurssijako muotoutui monilta osin varsin luontevasti, 

kun kohtasin toistensa kanssa samanlaisia puhetapoja käyttäviä julkaisuja. Toki myös pohdin 

eri luokitteluvaihtoehtoja ja muokkasin alkuperäistä jakoa tämän perusteella. 

Painotan myös, että kutakin diskurssia ei suinkaan edusta sama määrä julkaisuja tai käyttäjiä. 

Siinä missä informointi-, samaistumis-, uushenkisyys-, markkinointi- ja taidediskurssien 

analyysi pohjautuu suurempaan määrään julkaisuja, vaihtelee muissa diskursseissa määrä 

muutaman ja kourallisen julkaisuja välillä. 

4.1. Informointidiskurssi: "Uranus etenee" 

Informointidiskurssilla tarkoitan puhetapaa, jossa kirjoittaja kertoo yleensä neutraaliin sävyyn  

kirjoitushetken astrologisesta tilanteesta tai kuvailee jotakin horoskooppimerkkiä sekä antaa 

lukijoilleen neuvoja. Infromointidiskurssia edustaa lähinnä astrologien tilit, joissa se kuitenkin 

on hyvin yleinen. Siinä missä useimpien muiden diskurssiluokkien julkaisuissa on sisällöllistä 

ja tyylillistä hajontaa, informointidiskurssissa tekstit asettuvat useimmiten tiettyihin 

(vaikkakin toki liikkumatilaa sisältäviin) raameihin. On mahdollista että tämä johtuu 

jonkinlaisesta astrologiaa tai laajemmin uushenkisyyttä koskevasta kirjoituskulttuurista, sillä 

vaikka informointidiskurssissa korostuikin kourallinen astrologeja, voisi pienehkönkin joukon 

sisällä kuvitella olevan suurempaa vaihtelua kirjoitustyyleissä. Joka tapauksessa, 

informointidiskurssissa annettu tieto esitetään mielestäni usein ikään kuin objektiivisena: 

julkaisija kertoo, miten jokin astrologinen asia on.  

Monet informointidiskurssin kirjoittajat eivät eksplisiittisesti paikanna itseään 

astrologisessa kentässä esimerkiksi kertomalla heihin jollain tavalla (esimerkiksi kurssien, 

kirjojen tai mentoroinnin kautta) vaikuttaneista astrologeista tai vaikkapa tekemällä pesäeroa 

johonkin astrologian sisäiseen ajattelutapaan tai ilmiöön. Toki tälle on myös paljon 

poikkeuksia: osa kirjoittajista asemoi itseään vaikkapa esoteeriseen astrologiaan, ja 

yksittäisissä julkaisuissa kirjoittaja mainitsee tekstissään käyttämänsä lähdeteoksen. 

Tähän näen useita mahdollisia syitä. Ensinnäkin, informointidiskurssin tekstit lienevät 

useimmiten muitten tehtäviensä ohella astrologien markkinointia, vaikka en laskekaan niitä 

yleensä markkinointidiskurssiin esimerkiksi konkreettisen "varaa aika tähtikartan tekoon"-

puheen yleensä puuttuessa. Joka tapauksessa, voi olla että astrologin sijoittuminen 

astrologiseen kenttään ei kiinnosta monia asiakkaita (vrt. myös Munk 2012, 3), ja toisaalta 

asiasta kiinnostuneet joko ottavat tarvittaessa yhteyttä tai tutustuvat astrologin mahdollisiin 

kotisivuihin. Esimerkiksi Suomen ammattiastrologien kotisivuilla astrologit asemoivat itseään 
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selkeämmin, mikä onkin luontevaa yhtäältä samalla sivustolla olevista kollegoista erottumisen 

kannalta sekä siksi, että monille yhdistyksen sivuille päätyville ihmisille astrologin edustamat 

lähestymistavat ja suuntaukset lienevät merkityksellisiä. Lisäksi voi toki olla, että joissain 

tapauksissa astrologilla ei ole erityistä ammattimaista markkinointistrategiaa tai mietittyjä 

kohderyhmiä, mitä en sinänsä tarkoita moitteeksi. 

Asemoinnin puutteen toisen mahdollisen selityksen arviointi on itselleni vaikeaa 

johtuen heikosta astrologisesta tietämyksestäni. Kuitenkin, astrologiassa on näkyvillä kenties 

vähemmän näkyviä sisäisiä ristiriitoja kuin vaikka aiemmin mainitussa Ross Downingin 

tutkimassa uuspakanuudessa. Vaikka erilaisia tulkintoja ja ajattelutapoja on, ne eivät ainakaan 

aineistossani aiheuta vertailua tai ristiriitoja. Tuntematta astrologista keskustelua on kuitenkin 

vaikea sanoa, johtuuko tämä harmonisesta yhteiselosta, Instagramin suhteellisen huonosta 

soveltuvuudesta julkisen keskustelun areenaksi (vaikka sitäkin toki esiintyy ainakin aiheeni ja 

aineistoni ulkopuolella) vai esimerkiksi kiistojen puutteesta tietynlaisena hegemonisena 

diskurssina.  

Viimeksimainitulla tarkoitan esimerkiksi mahdollisuutta, että valtaosa astrologian 

harrastajista olisi keskenään varsin samanmielistä tai ainakin esittäisivät asian niin, eivätkä eri 

tavoin ajattelevat kokisi ilmapiiriä suopeaksi kriittisten näkemysten esittämiseen vaikkapa 

monien astrologien varsin perinteiseen ymmärrykseen sukupuolesta. Kuten sanottua, en itse 

ole astrologian harrastaja enkä tiedä, kuinka paljon astrologian sisäistä kriittistä keskustelua 

käydään esimerkiksi yksityisesti ystävien kanssa, tai että häiritsevätkö valtavirran mielipiteet 

ensinkään "toisinajattelevia" harrastajia. Onkin mahdollista, että käytännössä kaikki 

asianomaiset ovat tyytyväisiä siihen, että jokainen voi harrastaa astrologiaa tai olla astrologi 

itselleen sopivalla tavalla, eikä asiasta siksi edes tarvitse keskustella.  

Uskomisen osalta informointidiskurssi on hankalasti määriteltävä. 

Informointidiskurssissa, kuten ylempänä kirjoitinkin, yleensä tavallaan vain todetaan, miten 

asiat ovat: tällä tavoin kuun sijainti jousimiehessä vaikuttaa, vähän niin kuin kerrottaessa 

matalapaineen vaikutuksista Etelä-Suomen sääoloihin. Koska henkilökohtainen taso usein 

(vaikka toki ei läheskään aina) puuttuu, ei lukijalle välttämättä käy selväksi, mitä kirjoittaja 

tarkalleen ottaen ajattelee esittämistään asioista. Sinänsä olettaisin, että astrologeilla 

astrologiaan uskominen on monia harrastajia yleisempää ja vahvempaa. Voikin olla, että juuri 

uskomisen itsensä takia omaa uskomista ei tarvitse avata sen enempää: perinteisen 

uskonnollisuudenkin kontekstissa on usein luontevaa ilmaista uskomuksia vaikkapa Jeesuksen 

kuoleman merkityksestä tosiasioina, erityisesti puhuttaessa muille samalla tavoin uskoville.  
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Toisaalta voi olla, että informaatiodiskurssin kirjoittajat tiedostavat yleisönsä 

heterogeenisyyden suhteessa astrologiaan uskomiseen (ja myös informointidiskurssin 

tuottajien suhteessa astrologiaan uskomiseen lienee vaihtelua): osalle astrologia on täyttä 

totta, osalle kuvainnollista virikettä oman elämän ymmärtämiseen. Niinpä voi olla luontevaa 

jättää lukijalle mahdollisuus antaa tekstille oman uskomisen tai ei-uskomisen mukainen 

merkitys, varsinkin kun ainakaan osalle kirjoittajista lukijoiden uskomuksilla ei liene suurta 

merkitystä, kunhan nämä saavat jotain irti astrologiasta. 

 Lisäksi astrologian voi nähdä sijoittuvan, kuten teoria-alaluvussa kirjoitin, 

uskonnollisen ja maallisen väliin. Tämäkin voi selittää omakohtaisen puheen vähyyttä 

informointidiskurssissa: maallisista tosiasioista informoidaan harvemmin omakohtaisuuden 

kautta, siinä missä uskonnollisten uskomusten "faktatyylisessäkin" ilmaisussa omakohtaisuus 

tai vähintään tunnetaso on nähdäkseni useammin läsnä. Toki tämäkin on tulkintakysymys: 

sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi asiantuntijoiden tilejä, jotka sisältävät sekä 

omakohtaisia ja mielipiteitä esittäviä julkaisuja että usein suhteellisen epämuodollisesti, mutta 

kuitenkin asiapohjaisesti ilmaistuja informointijulkaisuja (ks. jälkimmäisestä esim. 

@laakarit.hibo.ibrahim 2021). Tarkasteltaessa julkaisuja yksittäin eikä tilejä kokonaisuutena 

omakohtaisuus ja faktapohjainen informointipyrkimys kuitenkin esiintyvät nähdäkseni 

yleensä erillään.  

Yhteenvetona ylläolevasta pohdinnasta sanoisin siis, että informointidiskurssin voi 

spekuloida ilmaisevan uskomista kahdessa merkityksessä: ajatuksena, että henkilö uskoo 

astrologian toimivan muutenkin kuin symbolisesti, ja koettuna tietona astrologian 

toimivuudesta. Pidän kuitenkin todennäköisimpinä vaihtoehtoina, että kirjoittajat pyrkivät 

huomioimaan eri kohtiin uskomisen janaa sijoittuvia lukijoita ja/tai että kirjoittajilla ei ole 

tarkoitus saada lukijoita uskomaan astrologiaan vaan antaa heille ajateltavaa, toki muitten, 

esimerkiksi kaupallisten tavoitteiden lisäksi. 

4.2. Tunnistamisdiskurssi: "Osui ja upposi" 

Tunnistamisdiskurssi on aineistossani tyyppillinen informointidiskurssia edustavien 

julkaisujen kommenteissa, ja onkin tavallaan tunnistamisdiskurssin vastaus: 

informointidiskurssia edustavat julkaisut saavat paljon kommentteja, joissa käyttäjä kertoo 

tunnistaneensa itsensä julkaisun tekstistä tai ilmaisee julkaisen herättämiä myönteisiä tunteita 

esimerkiksi sydänemojilla ( ).  

Lisäksi osassa julkaisuista kirjoittaja päättää vaikkapa vaakaa käsittelevän tekstinsä 

kysymykseen, löytyykö lukijoista vaakoja. Runsaat kommentit ja tykkäykset saavat 
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käsittääkseni sosiaalisen median algoritmit nostamaan julkaisun näkyvyyttä, ja oletankin 

kirjoittajien tavoittelevan kysymyksellään ensisijaisesti tätä. Kyseiset julkaisut saavatkin 

yleensä vaihtelevan määrän kommentteja kuten "Täällä vaaka!", jotka kertovat siitä että 

kommentoijille horoskooppimerkillä on jokin merkitys, joka perustelee sen jakamisen. 

Merkitys voi kuitenkin olla niin horoskoopin vaikutus omaan elämään kuin merkin 

toimiminen viihteen lähteenä.  

Lisäksi, mikäli oletukseni pyrkimyksestä vaikuttaa algoritmeihin osuu oikeaan, 

"vaakojenetsintäkysymykset" kuvastavat kaupallisten ja suosioon liittyvien tekijöiden 

vaikutusta aineistooni. Sosiaalisessa mediassa nämä voivat olla yhteenkietoutuneita, sillä 

monet aineistoni liiketoimintaan liittyvät tilit eivät kaikissa julkaisuissaan eksplisiittisesti 

mainosta mitään tuotetta tai palvelua, mutta monissa tällaisissakin julkaisuissa voi olla 

taustalla toive tehdä itseä astrologina, valokuvaajana tai muuna ammattilaisena lukijalle 

tutummaksi ja saada näin uusia asiakkaita. Toisin sanoen on taloudellisesti kannattavaa tehdä 

julkaisuja, jotka sitouttavat lukijoita tilin seuraamiseen, mikä voi vaikuttaa julkaisujen tyyliin 

tai sisältöön, ja tätä kautta myös diskursseihin astrologiasta. Toki samankaltaisia intressejä voi 

olla ilmankin kaupallista ulottuvuutta, sillä useimmat ihmiset saavat (tilapäistä) hyvää oloa 

runsaista tykkäyksistä.  

Voi kuitenkin myös olla, etteivät rahan tai sosiaalisen hyväksynnän tavoittelu vaikuta 

aineistooni sen enempää kuin ylipäänsä ihmisten välisessä kanssakäynnissä. Tämä varsinkin 

siksi, että aineistossani on vain yksittäisiä ns. somevaikuttajien ja bloggarien julkaisuja, joissa 

julkaisujen räätälöiminen kohderyhmän mukaisesti voi olla hyvin keskeinen vaikutin. En 

myöskään ylläolevista pohdinnoista huolimatta halua tai voi missään nimessä asettua 

aineistoni yläpuolelle, yhtäältä toki tutkimuseettisistä syistä, mutta myös koska olen toki 

itsekin osallinen sosiaalisen hyväksynnän ja taloudellisen hyödyn hakemisessa. 

Vaikka tunnistamisdiskurssia edustavia kommentteja löytyy aineistostani lähes 

loputtomasti, on se varsin harvinainen itse julkaisujen teksteissä. Kuitenkin eräässä 

julkaisussa on kuva erään horoskooppimerkin kuvauksen kyljessään sisältävästä kahvikupista. 

Kuvatekstiksi käyttäjä on kirjoittanut alkavansa mahdollisesti uskomaan horoskooppeihin, 

sillä hän tunnistaa kahvikupin tekstistä itsensä. En tietenkään usko, että kahvikuppi olisi 

todellisuudessa vaikuttanut merkittävästi käyttäjän astrologiasuhteeseen, vaan tulkitsen, että 

käyttäjä vain ilmaisee itsensä tunnistamisen horoskooppimerkistä olleen hauska pieni 

sattumus. Mietin kuitenkin, saattaako julkaisu kuvastaa astrologiasuhdetta, jossa aiheeseen ei 

uskota, muttei toisaalta olla uskomattakaan, ja jonkinlaista määriteltyä astrologiasuhdetta 
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tärkeämpää on sen tarjoamat virikkeet itsereflektiolle. Tämä on tietysti yksittäisen julkaisun 

kohdalla, ja kenties laajemminkin tunnistamisdiskurssissa, jälleen spekulaatiota.  

Sitä paitsi luulisin, että tunnistamisdiskurssissa tekstin tuottajien kirjo on monia muita 

diskursseja suurempi. Esimerkiksi astrologiasta innoittuneen maalauksen teko tai astrologiaa 

pohtivan julkaisun kirjoittaminen nimittäin edellyttää jonkinlaista vaivannäköä ja toisaalta 

omien kiinnostuksen kohteitten paljastamista. Sen sijaan sydänemojilla kommentointi ei vaadi 

paljoa aikaa tai ajatustyötä, ja sellaisen voinee laittaa itsessä jotain myönteisiä reaktioita 

herättäneen julkaisun kommenttikenttään matalalla kynnyksellä. Niinpä osa kommentoijista ei 

välttämättä ole varsinaisesti astrologian harrastajia, vaan kevyemmällä tasolla kiinnostuneita. 

Mainittakoon vielä, että varsin pienessä vähemmistössä kommentteja käytetään 

esimerkiksi nauruemojia. Tietämättä kustakin kommentoijasta enempää, on hyvin vaikea 

sanoa, milloin tämä ilmaisee kirjoituksen olleen hyvää viihdettä, ja milloin kommentoija 

tarkoittaa kirjoituksen kuvastaneen häntä niin hyvin että asiassa on humoristisia piirteitä. 

Toisaalta molemmat voivat päteä samaan aikaan, ja sekä uskova että ei-uskova voivat pitää 

osuvaa astrologista kirjoitusta hauskana: ensinmainittu samalla tavalla kuin säätiedotuksessa 

luvattua, tasan kello 14:00 alkanutta vesisadetta, jälkimmäinen taas esimerkiksi johtuen 

ristiriidasta omien uskomusten ja tekstin osuvuuden välillä. Epäilemättä kyse voi olla 

samallakin ihmisellä myös yhdistelmästä tekijöitä näitä, mikäli oma astrologiasuhde on 

(mahdollisesti jäsentämätön) yhdistelmä tai välimuoto uskomisesta ja ei-uskomisesta. 

  

4.3. Uskomisdiskurssi, hyötydiskurssi ja reaktiivinen diskurssi:   
"Koen kyllä Saturnukseni hankalaksi" 

Uskomisdiskurssilla tarkoitan nimensä mukaisesti puhetapaa, jossa usko astrologiaan tai sen 

toimivuuteen ilmaistaan eksplisiittisesti. Diskurssia edustavia julkaisuja oli aineistossani vain 

pari, ja niistäkin yksi oli ilmeisesti alun perin yksityisesti lähetetty asiakaspalaute, jonka 

astrologi jakoi tilillään. Mahdollisia syitä uskomisdiskurssin harvinaisuuteen esitinkin jo 

informointidiskurssissa.  

Sen sijaan yleisempi on hyötydiskurssi, millä tarkoitan erilaisia puhetapoja, joissa 

pohditaan astrologiaa oman elämän kannalta tai yritetään ymmärtää alaa paremmin. Tähän ei 

toki automaattisesti tarvitse liittyä uskomisen ulottuvuutta. Kuitenkin aineistossani 

esimerkiksi elämässä kohdatuille hankaluuksille annetaan hyötydiskurssissa usein 

mahdolliseksi selitykseksi planeettojen liikkeet tavalla, joka saa minut tulkitsemaan taustalla 

olevan uskon taivaankappaleiden ja ihmisten välisistä syy-seuraussuhteista. Jatkaakseni 
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informaatiodiskurssin yhteydessä käyttämilläni esimerkeillä, tilannetta voisi verrata kahden 

kristityn keskusteluun teologisista kysymyksistä sellaisessa tapauksessa, jossa molemmat 

uskovat Raamatun olevan Jumalan sanaa. Koska tämä on kummallekin osapuolelle 

lähtöoletus, ei asiaa tarvitse sen kummemmin käsitellä. Usko Raamatun asemasta ilmeneekin 

lähinnä välillisesti, kun sillä perustellaan asioiden omia teologisia mielipiteitä. Aineistossani 

esimerkin "Raamattu Jumalan sanana" tarvitsee tietysti korvata ajatuksella "astrologia on 

totta" ja "teologia" "selityksillä oman elämän tapahtumille".  

Tosin on mainittava, että sinänsä astrologisista tapahtumista selityksiä hakevat 

kirjoittajat eivät yleensä aineistossani väitä, että jokin maanpäällinen tapahtuma olisi varmasti 

johtunut juuri tietystä astrologisesta tilanteesta. Tulkitsin kuitenkin, että tämä oli ainakin 

monille kirjoittajille realistinen mahdollisuus. Toki vaihtoehtoisesti tai täydentävästi voisi 

tulkita, että astrologia on kirjoittajille ikään kuin kieli jolla puhua maallisista asioista. Toisin 

sanoen, vaikka puhuisikin alaluvun otsikon lainauksen mukaisesti Saturnukseen liittyvistä 

hankaluuksista, tämä voi olla vain astrologian harrastajien keskinäinen tapa sanoa ”tunnen 

syyllisyyttä”. Nancy Ammermanin mukaan jonkin ryhmän mukaisen kielen käyttäminen on 

osa ryhmään kuulumista ja identifioitumista (Ammerman 2003), mikä voisi näkyä astrologian 

harrastajilla juuri aineistossa nähdyllä tavalla. 

 Lisäksi Ammerman kirjoittaa "hallitsevien kulttuurien" ajavan uskonnollisia 

narratiiveja (eli esimerkiksi omien elämäntapahtumien tarinallistettuja muotoja, joissa on 

läsnä transendentti ulottuvuus) rajatuille elämänalueille, sillä ne ovat ristiriidassa esimerkiksi 

järjen ja rationaalisuuden "metanarratiivien" kanssa (Ammerman 2003). Sinänsä astrologia ei 

solahda täysin Ammermanin mukaiseen uskonnollisten narratiivien ajatukseen johtuen 

esimerkiksi sen institutionaalisuuden ja perinteiden merkityksen puutteesta. Tästä huolimatta 

voisi ajatella, ettei astrologian käyttö oman elämän pohtimiseen mahdu vallitseviin 

itsereflektion diskursseihin, ja Instagramin sisäiset "astrologiakuplat" tarjoaisivat tässä 

tilanteessa yhden mahdollisen väylän astrologiselle puheelle. Lisäksi uskonnollisten 

narratiivien rajallinen toimintaympäristö tavallaan korostuu uushenkisyyden tapauksessa, 

mikäli uushenkisyys ymmärretään perinteisen uskonnollisuuden ja maallisuuden väliseksi tai 

ulkopuoliseksi luokaksi.Toisaalta, kuten luvussa 3 stigmojen yhteydessä kirjoitin, esimerkiksi 

astrologian herättämät tunteet vaihtelevat sosiaalisten ympyröiden mukaan, enkä halua 

yksinkertaistaen väittää että keskiverto astrologian harrastaja voisi vapaasti ilmaista 

ajatuksiaan vain hyvin rajallisilla elämänalueilla tai tiloissa. 

Kuten yllä kirjoitin, luokittelin hyötydiskurssiin myös julkaisut, joissa kirjoittaja pyrkii 

esimerkiksi saamaan lisätietoa astrologiasta vaikkapa esittämällä tarkentavan kysymyksen 
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astrologin julkaisun kommenttikentässä. Nämä kaksi hyötydiskurssin "alaryhmää", 

itsereflektoija ja kysyjä, saattavat edustaa samantyyppistä astrologian harrastajaa, mutta eri 

vaiheissa: siinä missä ensinmainittu omaa tarpeeksi tietoa voidakseen soveltaa sitä 

laajamittaisemmin itseensä, jälkimmäinen vasta yrittää saavuttaa tuota tietoa. Toki kyse voi 

olla osin samoistakin ihmisistä. Spekuloin asialla, koska vaikka molemmat hyötydiskurssin 

ryhmät saattavat omata samankaltaisen ajatusmaailman, kysyjästä käy tavallaan ilmi vain että 

hän on kiinnostunut astrologian toiminnasta, mutta ei sitä millä tavoin hän ymmärtää 

saamansa tiedot.  

Joka tapauksessa ylipäänsä hyötydiskurssissa voi olla, kuten monessa muussakin 

tapauksessa tässä tutkielmassa, kyse pyrkimyksestä saada työkaluja itsen ja muitten 

ymmärrykseen, niiden taustalla olevaan ajatusmaailmaan uskomisen tai ei-uskomisen ollessa 

toissijaista. 

 Analyysini kolmannella eli reaktiivisella diskurssilla tarkoitan puhetapaa, jossa 

vastataan astrologiaan kohdistuneisiin väärinymmärryksiin tai tehdään pesäeroa 

lehtihoroskooppeihin. Diskurssin kirjoittajat painottavat, ettei heitä puhuttelevalla 

astrologialla ja iltapäivälehtien horoskoopeilla ole juurikaan yhteistä tai että astrologia on 

paljon muutakin kuin vain horoskooppimerkkejä. On kuitenkin vaikea sanoa voiko tätä pitää 

uskomisen ilmauksena: vaikka periaatteessa eronteko "viihdeastrologiaan" voisi ohjata 

tulkitsemaan, että on olemassa myös jokin "oikeasti" toimiva (eli todellisia planeettojen ja 

ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita kuvaava)  astrologia, ei aineiston perusteella asia ole 

niin yksinkertainen. Erään reaktiivisen diskurssin kirjoittajan mukaan lehtihoroskoopeista 

eroavassa astrologisessa tulkinnassa "on lopulta kyse nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, ja 

astrologia tarjoaa siihen yhden välineen". Toisaalta katkelmasta ei voi sanoa, tarkoittaako 

kirjoittaja että nähdyksi ja kuulluksi tuleminen tapahtuu "oikeasti" toimivan vai vain 

pohdintaa auttavan järjestelmän avulla. Koska reaktiivisen diskurssin kirjoitukset myös 

periaatteessa lienee suunnattu ihmisille, jotka eivät ole vakuuttuneita astrologian 

toimivuudesta, voi kyse olla kirjoittajan astrologiaan uskomisen häivyttämisestä. Tämä ei 

kuitenkaan ole varmaa, tai ainakaan tämä ei pätene kaikkiin reaktiivisen diskurssin 

julkaisuihin. 

4.4. Uushenkisyysdiskurssi: "#chakra" 

Uushenkisyysdiskurssilla tarkoitan varsin hajanaista joukkoa puhetapoja, joissa astrologia 

liitetään osaksi laajempaa uushenkistä kenttää. Käytännössä tämä tapahtuu useimmiten, kuten 

alaluvun otsikon lainauksessakin viittaan, erilaisten uushenkisiin ja sellaisiin rinnastettaviin 
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ilmiöihin (sekä psykologiaan ja hyvinvointiin) viittaavien aihetunnisteiden avulla. Yleistä on 

myös käyttämieni tunnisteiden lisääminen vaikkapa tarot-kortteja tai kristalleja käsitteleviin 

julkaisuihin. Usein tämä vaikuttaa johtuvan tilien kaupallisesta luonteesta, sillä tällöin 

vaikkapa astrologiasta kiinnostunut käyttäjä päätyy todennäköisemmin tilaamaan kaupiteltuja 

kristalleja.  

Kuitenkin myös itse julkaisuissa astrologiaa yhdistetään esimerkiksi jumalattariin ja  

jälleensyntymään. Eräs käyttäjä pohtii julkaisuissaan paitsi planeettojen liikeitä, myös 

suomenkielisten viikonpäivien etymologisia juuria germaanisessa muinaisuskossa. En 

kuitenkaan tiedä onko kyseessä tässä tapauksessa vain sarja hauskoja tietoiskuja vai 

ilmentävätkö ne kirjoittajansa syvällisempää kiinnostusta uuspakanuuteen tai sen 

harjoittamista. 

Uushenkisyysdiskurssi ei joka tapauksessa kertone ensisijaisesti astrologiasta 

yksinään, vaan kuvaa erilaisten toimintojen ja ajatusten yhdistelyä uushenkisyydessä, sekä 

kaupallisten toimijoiden tapauksessa mahdollisesti myös tämän "synkretistisyyden" 

hyödyntämistä tavoittelemalla muutakin kuin ilmeisintä kohderyhmää. Toki toisaalta voi 

ajatella, että juuri uushenkisyys tarjoaa (ns. länsimaisen) astrologian ymmärtämiseen 

paremmat avaimet kuin pelkkään astrologiaan keskittyminen, johtuen juuri monien 

astrologian harrastajien kiinnittymisestä (tietoisesti tai ei) uushenkisyyteen laajemmin ja sen 

tapoihin uskoa, ajatella ja toimia. 

 

4.5. Ei-uskomisdiskurssi, epäilydiskurssi ja viihtymisdiskurssi: "Ite 
oon skeptikko vähän kaikkea kohtaan" 

Ei-uskomisdiskurssi, epäilydiskurssi ja viihtymisdiskurssi ovat periaatteessa hyvin lähellä 

toisiaan, ja harkitsin niiden yhdistämistä samaksi diskurssiksi, mutta alla kirjoittamistani 

eroista johtuen päädyin pitämään ne erillään. Ei-uskomisdiskurssissa käyttäjä kertoo 

eksplisiittisesti, ettei usko astrologiaan, mutta epäilydiskurssissa ei-uskomista ei ilmaista 

selkeästi tai kyse ei ole varsinaisesti ei-uskomisesta (esimerkiksi "en juurikaan/täysin usko 

astrologiaan"). Ei-uskomisdiskurssissa kirjoittaja usein asettaa itsensä selkeästi astrologian 

ulkopuolelle, mistä esittää näkemyksiä aiheesta. Epäilydiskurssissa sen sijaan tyypillinen 

kirjoittaja enemmänkin pohtii näkemystään astrologiasta tai sen muuttumista, ja omassa 

asemassa suhteessa aiheeseen on enemmän liikkumavaraa. 

Viihtymisdiskurssilla puolestaan tarkoitan puhetapaa, jossa astrologialle annetaan arvoa 

viihteenä, mutta niillä ei nähdä sen suurempaa merkitystä. Siinä missä epäilemättä monilla 
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muillakin aineistossani esiintyvillä käyttäjillä suhde astrologiaan on viihteellinen, 

viihtymisdiskurssissa olennaista on julkaisujen eronteko uskomiseen ja myös harrastamiseen. 

Toisin sanoen, vaikka osa astrologian ei-uskovista harrastajista saattaa vaikkapa seurata 

astrologien tilejä viihdetarkoituksessa, he kuitenkin tavallaan asemoivat itsensä astrologian 

sisäpuolelle. Viihtymisdiskurssin ihmiset sen sijaan tulkintani mukaan asemoivat itsensä 

astrologian ulkopuolelle, millä en kuitenkaan tarkoita että he välttämättä tuntisivat 

ylenkatsetta astrologian harrastajia kohtaan, vaan kenties viihtymisdiskurssin edustajatkin 

voivat kuvainnollisesti sanottuna nauraa astrologian harrastajien kanssa, heille nauramisen 

sijaan.  

4.6. Markkinointidiskurssi: "Hinnat alk. 9,95€  " 

Jaan markkinointidiskurssin kahteen alaryhmään: julkaisuihin, joissa markkinoidaan 

esimerkiksi astrologisia tulkintoja tai horoskooppimerkkikaiverrukella varustettuja esineitä 

(jälkimmäisen ryhmän ollessa usein päällekkäinen taidediskurssin kanssa), sekä julkaisuihin, 

joissa astrologiaa käytetään (usein varsin irrallisesti) vaikkapa viinin tai puutarhatarvikkeiden 

marrkinointiin.  

Ensinmainitun ryhmän julkaisijoiden astrologiasuhteissa saattaa olla kohtalaisesti 

hajontaa. Vaikka mukana on paljon astrologeja, joilla oletettavasti on vahva kiinnostus 

astrologiaan, mietin esimerkiksi horoskooppimerkkikorujen tekijöiden motiiveja. Osa 

varmasti on astrologian harrastajia, mutta osa saattaa enemmänkin vastata havaitsemaansa 

astrologiaan liittyvien tuotteiden kysyntään huolimatta oman astrologisen harrastuneisuuden 

puutteesta. Jälkimmäinen voi johtua niin kaupallisista kuin muistakin syistä (esimerkiksi 

halusta edesauttaa omien käsitöiden kulkeutuminen eteenpäin säilytystilaa viemästä), 

varsinkin kun aineistossa oli niin tilejä, jotka vaikuttivat myyvän harrastepohjaisesti omia 

käsitöitään kuin esimerkiksi tavallisia koruliikkeitä. 

Yksittäistapauksena mainittakoon julkaisu, jossa eräs kauneudenhoitola mainostaa 

astrologisia tulkintoja. Julkaisussa ei ole aiheesta lisätietoja, joten jäin miettimään, onko kyse 

vakavammasta vai viihteellisestä palvelusta. Kummassakin tapauksessa julkaisu on 

aineistossani varsin harvinainen esimerkki astrologisen sisällön yhdistämisestä maalliseen 

kaupalliseen kontekstiin. Tarkoitan tällä, että useimpien markkinointidiskurssin edustajien voi 

nähdä joko yhdistävän maallisuutta ja pintapuolisia astrologisia viitteitä, tai sitten edustavan 

selkeästi uushenkisyyttä. Toki aineistoni ulkopuolella, vaikkapa kaupallisissa 

liikuntapalveluissa uushenkisyys ja maallisuus esiintyvät monissa tapauksissa päällekkäin 

(siinä määrin kun niitä edes voi omiksi ryhmikseen erottaa (ks. alaluku 2.1.)), ja sinänsä oman 
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itsensä hemmotteluun liittyviä palveluja tarjoava yritys on luonteva areena uushenkisyydelle, 

näytteleehän jälkimmäisessäkin oma hyvinvointi usein keskeistä roolia.  

Julkaisu joka tapauksessa kuvastaa oman itsensä hemmottelun ja (viihteellisen tai 

vakavamman) astrologian omaavan sen verran yhteistä asiakasryhmää, että palveluja on 

kannattavaa tarjota samassa paikassa. Samoin käänteisesti julkaisu toki kertoo siitä, ettei 

kyseisen kauneushoitolan asiakkaiden mielestä astrologia ole luotaantyöntävää. Tarkoitan, 

että esimerkiksi viiniä tai autoja astrologian avulla markkinoivia julkaisuja ei yleensä ole 

tehty vakavasti otettaviksi, eivätkä niiden julkaisijat varsinaisesti ilmaise myönteistä 

suhtautumista astrologiaan. Kuitenkin astrologisten palvelujen tarjoaminen liiketiloissa 

viestii, siitä että (jälleen, viihteellisellä tai vakavammalla) astrologialla on jotain annettavaa, 

liittyi siihen sitten uskomista tai ei.  

Markkinointi- ja huumoridiskurssi esiintyvät usein yhdessä. Esimerkiksi eräs 

tietokoneita myyvä yritys kertoo julkaisusarjassaan, millaisia eri horoskooppimerkit ovat 

tietokoneen omistajina. Samoin informointi- ja markkinointidiskurssi esiintyvät päällekkäin, 

ja myös ilman kovin räikeää huumoria, esimerkiksi julkaisussa joka kuvailee kaurista lyhyesti 

ja mainostaa juuri kyseiselle horoskooppimerkille sopivia lankoja.  

Kuitenkin diskurssianalyysialaluvussa mainitun Norman Fairclough'n  mukaisesti koen 

vaikeaksi arvioida monien tämäntyyppisten markkinointi-informointidiskursseja edustavien 

tekstien sävyjä: onko niissä pilke silmäkulmassa vai ei? On myös vaikea sanoa, missä määrin 

kirjoittajat ovat "sisällä" astrologiassa. Totta puhuen itselleni astrologian pintapuolinen 

hyödyntäminen vaikkapa ompelutarvikkeiden markkinoinnissa tuntuu (koetun) 

astrologiatrendin opportunistiselta hyödyntämiseltä, vaikka onkin täysin mahdollista että 

julkaisujen tekijät ovat astrologian harrastajia.  

Diskurssin seurausten kannalta olennaista on kuitenkin myös, miten lukijat arvioivat 

asiaa, eikä tätä voi järin luotettavasti arvioida satunnaisten kommenttien valossa. Sinänsä 

astrologiaa tietysti käytetään paljon viihdetarkoituksiin, ja uskoisin, että astrologian 

vakavammatkin harrastajat ovat tottuneita tähän ja kenties monissa tapauksissa itsekin 

hyödyntävät myös "viihdeastrologiaa". Yhteenvetona sanoisin siis, että astrologiaan 

liittymättömien tuotteiden markkinointi astrologian avulla voi olla jollekulle hauska vitsi, 

toiselle tuotteen kiehtovuutta lisäävä tekijä, kolmannelle yhdentekevää ja neljännelle 

luotaantyöntävää vaikkapa oman astrologiakielteisyyden vuoksi. Pidän myös näitä kaikkia 

reaktioita mahdollisena riippumatta siitä, tulkitseeko lukija julkaisun kertovan kirjoittajansa 

uskosta astrologiaan vai ei. 
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Markkinointidiskurssin yhteydessä havaitsin myös yhden aineistoni merkittävimmistä 

mahdollisista astrologiakielteisyyden ilmauksista. Erään autokaupan julkaisussa kullekin 

horroskooppimerkille ennustetaan alkavalle vuodelle jokin automalli, ja julkaisun kysymys 

"osuiko nappiin?" saa lukuisia "ei"-vastauksia sekä joitakin muita jonkinlaista kielteisyyttä 

ilmaisevia kommentteja, kuten " No enpä osta enää autoa [tiliä ylläpitävältä yritykseltä] ko 

ennustus on tuommonen ja olen kaks isoa autoa ostanu.   ", "En oo enne uskonu ennustuksii 

eikä tämä ainakaa auttanu sitä uskoa" ja "ei v***ssa". Törmään jälleen kirjoitetun tekstin 

tulkintavaikeuksiin: tarkoittaako esimerkiksi viimeksimainittu kommentti "heh, hauska 

julkaisu, vaikken kyseisenlaista autoa kyllä ole ostamassa" vai "ei, miksi edes julkaisette 

tällaista roskaa"?  

 

4.7. Huumoridiskurssi: "Pluto havahtuu ulkoavaruuden kolkkoon 
bilekulttuuriin" 

Huumoridiskurssiin olen yhdistänyt kaksi tavallaan hyvin erilaista diskurssia, koska koin 

vaikeaksi asettaa niiden välistä rajaa kohdilleen. Diskurssin ensimmäistä alaryhmää edustavat 

julkaisut, jotka useimmiten kuvaavat eri horoskooppimerkkejä tunnistettavina kärjistyksinä  

(valtaosan astrologiameemeistä lukeutuessa tähän kategoriaan, vaikka sellaisia onkin omassa 

aineistossani vain yksittäisiä). Toisena alaryhmänä huumoridiskurssissa on astrologialle 

ulkoapäin nauravat tai muutoin selkeästi astrologian harrastajien ulkopuolelle asettuvat 

julkaisut.  

"Sisältäpäin naurava" alakategoria ei tavallaan ota kantaa astrologiaan liittyviin 

uskonasioihin, vaan huumori siinä syntyy horoskooppimerkkien yllättävistä tai oudoista mutta 

tunnistettavista kuvaustavoista. Sikäli alakategorian julkaisut ovat nähdäkseni suunnattuja 

nimenomaan harrastajille, ja toisaalta niille voivat nauraa niin uskovat kuin ei-uskovatkin 

harrastajat.  

"Ulkoapäin nauravan" kategorian määrittely sen sijaan tuotti haasteita, sillä aineistossa 

on vain yksi sitä selkeästi edustava julkaisu, eli meemi jossa vitsinä on astrologian 

harrastajaksi tekeytyminen seksikumppanien löytämiseksi. Vaikeammin määriteltävissä olivat 

yksittäiset astrologiaa parodioivat julkaisut, sillä tuntematta tekstien kirjoittajia oli vaikea 

arvioida, kohdistuiko parodia heidän omaan harrastukseensa vai ei. 

Vaikka olenkin luokitellut sisältäpäin nauravia "horoskooppianalogioita" esittelevät 

julkaisut huumoridiskurssiin, osan julkaisuista humoristisuus tai viihteellisyys ei ole aivan 

selvää. Esimerkiksi eräällä, ilmeisesti epäkaupallisella puutarhanhoitotilillä on kaksi 
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julkaisua, joissa rinnastetaan kukin horoskooppimerkki johonkin kukkaan. Tekstit kuvaavat 

kauniisti ja lempeästi kutakin kukkaa eli ihmistä. Vaikka kasvin ja ihmisen rinnastaminen 

toteutetaan sinänsä luontevasti, kasvi-horoskooppimerkki-yhteys on kenties epäselvempi. 

Toki selkeän humoristisissa vastaavanlaisissa somejulkaisuissa ja meemeissä 

horoskooppimerkkien ja niihin verrattavien asioiden välillä on usein suuri etäisyys (ks. 

esimerkiksi horoskooppimerkit ranskalaisina perunoina (Zodiac Facts and Signs as... 2017)), 

mutta tällaisissa tuotoksissa juuri kaukaa haettujen asioiden yhdistäminen astrologiaan on 

huumorin keskeinen lähde, ja kohdeyleisönä ovat pitkälti astrologian harrastajat. 

Kukkajulkaisussa löyhän kytköksen tahallisuus ei ole ilmeistä, joten kyse voi olla paitsi 

huumorin tai astrologiaviittausten hienovaraisuudesta, minkä takia en aivan tunnista niitä, 

myös astrologisen internet-kulttuurin leviämisestä astrologisten piirien ulkopuolellekin. 

Tarkoitan tällä mahdollisuutta, että julkaisun tekijä tai tekijät (kyseistä tiliä käyttää useampi 

ihminen) eivät ole erityisen kiinnostuneita astrologiasta, mutta astrologinen (ok)kulttuuri 

(okkulttuurista ks. Kokkinen s.a.) on tarpeeksi vahvasti läsnä heidän elämissään 

synnyttääkseen idean astrologisesta julkaisusta. Toki sama mahdollisuus pätee lukuisiin 

muihinkin aineistoni julkaisuihin, ja tilin omistajat voivat myös hyvin olla astrologian 

intohimoisia harrastajia. 

4.8. Taidediskurssi: "Opin TikTokista tuon blendaustekniikan" 

Taidediskurssilla tarkoitan (osin kuvallisesti viestittävää) puhetapaa, jossa astrologia toimii 

inspiraation lähteenä esimerkiksi taiteelliselle teokselle tai käsityölle.. Käytännössä diskurssi 

ilmenee julkaisuissa, joissa käyttäjä esittelee piirtämäänsä kuvaa vesimiehestä tai (usein 

markkinointidiskurssin kanssa päällekkäisesti) tekemiään korvakoruja tai vaikkapa 

suitsuketelineitä. Aineistossani jonkin horoskooppimerkin inspiroimia taiteellisia teoksia ja 

käsitöitä on yllättävänkin monenlaisia: piirrosten, maalausten ja valokuvien lisäksi 

esimerkiksi tatuointeja ja lakattuja kynsiä. Taidediskurssin julkaisuissa on yleensä vain vähän 

tekstiä, tai teksti käsittelee esimerkiksi kuvan maalauksessa käytettyä tekniikkaa ennemmin 

kuin astrologista inspiraatiota. Kommentit puolestaan tyypillisesti ihastelevat kuvassa 

näkyvää teosta tai esinettä, mutta mainitsematta astrologiaa. Onkin vaikea arvioida, milloin 

kommentti "onpa hieno" tarkoittaa "oletpa taitava tekemään koruja" ja milloin "käytät 

minuakin kiinnostavaa astrologiaa hienosti koruissasi". Kuitenkin jotkut kommentit myös 

toteavat, että teos tavoittaa kuvaamansa horoskooppimerkin persoonallisuuspiirteet 

onnistuneesti. 
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Siinä missä monissa muissa diskursseissa kuvissa voi nähdä taustalla vähintään 

kiinnostuksen astrologiaa ajatusmaailmana kohtaan, taidediskurssissa usein ikään kuin vain 

todetaan, että horoskooppimerkit ovat hauska teema oman luovuuden visuaaliselle ilmaisulle. 

Tämä näkyy myös julkaisujen painottumisessa nimenomaan horoskooppimerkkeihin 

hahmoina (esimerkkinä "jos horoskooppimerkit olisivat ihmisiä"-piirrokset tai valokuvat). 

Toki jonkinlaista visuaalisuuden ylittävää kiinnostusta on nähtävissä esimerkiksi 

julkaisusarjassa, jonka tekijä pohtii kunkin horoskooppipiirustuksen kuvatekstissä merkin 

ominaisuuksien näkymistä omassa elämässään. Vaikka kyseisessä julkaisusarjassa teokset 

eivät välttämättä kumpua tekijänsä laajemmasta astrologisesta harrastuneisuudesta, monissa 

tapauksissa voi olla toisin. Epäilemättä itseltäni myös jää tietämättömyydestäni johtuen 

huomaamatta monia mietittyjä astrologisia yksityiskohtia julkaisuissa.  

Nancy Ammerman on esittänyt New Age -toimijoiden tuottavan esineitä, joilla ihmiset 

voivat kertoa ”tarinoita” kuulumisestaan ja kuulumattomuudestaan eri ryhmiin (Ammerman 

2003, 220–221). Mietinkin, voisiko taide- (ja usein myös markkina-) diskurssissa näkyvien 

esineiden ajatella olevan tällaisia joukkoon kuulumisen ilmaisuja? Toisin sanoen, 

julkaisemalla kuvan tekemästään horoskooppimaalauksesta yksilö voi liittää itsensä julkisesti 

astrologian harrastajien ryhmään, ja toisaalta kynnys tähän voi olla matalampi kuin kertomalla 

astrologisesta kiinnostuksestaan vaikkapa omaa ajatusmaailmaa avaavan kirjoituksen 

muodossa. 

Harvinaisena tapauksena taidediskurssissa nostaisin esiin julkaisun, jossa tilin 

omistaja, ammattimainen puuseppä, esittelee tekemäänsä ja astrologisesti kuvittamaansa 

vaatekaappia, jonka mainitsee tehneensä asiakkaan tilauksesta. Olen luokitellut julkaisun 

taidediskurssiin, sillä vaikka kyse lienee myös oman osaamisen markkinoinnista, itse 

julkaisussa ei myydä mitään vaan esitellään oman, luovan työn tuloksia (luovan, koska 

ilmeisesti tilin omistaja oli saanut vapaat kädet toivotun aiheen puitteissa). Erityistä on 

nimenomaan tilaustyöstä mainitseminen: muualla aineistossa ainakin saa vaikutelman, että 

julkaisijat ovat tehneet astrologia-aiheiset taideteoksensa ja käsityönsä omasta aloitteestaan, 

mikä kertonee ainakin jonkinlaisesta  myötämielisyydestä tai kiinnostuksesta astrologiaa 

kohtaan. Sen sijaan tämän julkaisun tekijän voi tulkita tilaustyöstä kertoessaan asemoivan 

itsensä ainakin ammatillisesti astrologian harrastajien ulkopuolelle, varsinkin kun kaapin 

kuvitus ei sisällä viitteitä laajamittaisemmasta astrologisesta perehtyneisyydestä, vaikkei 

toisaalta sellaisen puutteestakaan.  

Toisena huomionarvoisena tapauksena nostaisin julkaisusarjan, joka esittelee 

julkaisijansa ilmeisesti keksimät ja piirtämät "uudet horoskooppimerkit", joihin lienee haettu 
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inspiraatiota myös tarot-korteista. Tarot-mielleyhtymä tulee erityisesti siitä, että kyseessä on 

sarja varsin neutraaleja, lastenkirjan kuvituksia muistuttavia piirroksia, siinä missä 

(perinteisen) astrologisissa taidediskurssin julkaisuissa inspiraation lähde voi näkyä 

lopputuloksessa joissain tapauksissa viitteellisemmin tai tyylitellymmin, tai tekijä saattaa 

kertoa kuvan olevan hänen tulkintansa kunkin merkin olemuksesta. Sinänsä teksteiltään nämä 

"uusia horoskooppeja" esittelevät julkaisut muistuttavat lukuisia muita taidediskurssin 

julkaisuja kuvauksineen, kalojen ja jousimiesten paikalla vain on muita hahmoja. Joka 

tapauksessa julkaisusarja ilmentää erityisen selvästi mainitsemaani mahdollista näkökulmaa 

horoskooppien käytöstä "vain" hauskana inspiraationlähteenä: tässä tapauksessa 

horoskoopeista jätetään astrologinen viitekehys kokonaan pois, ja käytetään vain ajatusta 

syntymäajan ja tyypittelyjen yhteydestä. Samalla se saattaa ilmentää kielteistä tai 

yhdentekevää suhtautumista astrologiaan: perinteiset horoskoopit puhuttelevat itseä sen 

verran vähän, että on luontevampaa keksiä omat. Toki voi kuitenkin olla, että idea 

julkaisusarjaan on kummunnut tekijänsä astrologian ja tarot-korttien harrastamisesta, eikä 

kyseessä ole minkäänlainen ei-uskomisen suora tai välillinen ilmaus. 

 

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Olen tässä tutkielmassa pyrkinyt selvittämään, mitä diskursseja suomalaisissa astrologia-

aiheisissa Instagram-julkaisuissa esiintyy, ja millä tavoin nämä diskurssit ilmaisevat 

uskomista ja ei-uskomista. Havaitsin, että selkeitä uskomisen ja ei-uskomisen ilmaisuja 

aineistosta löytyi vain vähän, siinä missä suurin osa julkaisuista oli tältä osin 

tulkinnanvaraisia. Tälle esittäisin ainakin kolme selitystä.  

Ensinnäkin, moni astrologia-aiheisten julkaisujen tekijä ei välttämättä koe oman 

astrologiasuhteen avaamista seuraajilleen tarpeelliseksi, joko siksi että nämä tietävät siitä jo, 

tai koska he ovat joka tapauksessa astrologiamyönteisiä jolloin omaa mahdollista astrologiaan 

uskomista ei tarvitse perustella tai toisaalta siitä ei tarvitse irtisanoutua. Vaikka siis luvussa 3 

pidinkin astrologiaan kohdistuvien ennakkoluulojen vaikutusta aineistooni mahdollista, en 

havainnut siitä ainakaan kovin selkeitä merkkejä yksittäisiä reaktiivisen diskurssin julkaisuja 

lukuunottamatta. Toki voi olla, etteivät astrologiaan varauksellisemmin suhtautuvassa 

ympäristössä elävät ihmiset julkaise astrologista sisältöä sosiaalisessa mediassa, tai ainakaan 

aihetunnisteilla varustettuna julkisella tilillä. 
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Toiseksi, astrologian harrastajat ovat uskomuksiltaan kirjava joukko, joten voi olla 

viisasta keskittyä ennemmin harrastajia yhdistäviin (vaikkapa astrologiset tapahtumat) kuin 

erottaviin (astrologisten tapahtumien vaikutus ihmisten elämään) asioihin. 

Kolmaneksi, ja kenties merkittävämmin, astrologiaan uskominen tai ei-uskominen eivät 

välttämättä ole olennaisia asioita astrologian harrastajille, ja mielekkäämpää voikin olla 

käsitellä oman elämän ymmärryksen lisäämistä, taideharrastusta tai mistä aiheesta itse kukin 

haluaakaan Instagramiin kirjoittaa ja kuvata. 

 

Tulosteni luotettavuutta heikentää aineistoni pienuus: osaa hahmottelemistani diskursseista 

edusti aineistossani vain muutama julkaisu. Suurempi aineisto olisikin mahdollistanut 

tutkielmassa esittelemieni päätelmien koettelun sekä tuottanut kenties tarpeeksi 

laajennettaessa uusiakin diskurssiryhmiä. Toiseksi Instagram-julkaisujen tulkinta osoittautui 

hankalalta, ja uskomiseen liittyvään tutkimuskysymykseen vastaaminen olisi kenties sekin 

edellyttänyt laajempaa aineistoa, jolloin eksplisiittisempiä ja täten helpommin tulkittavia 

tekstejä olisi ollut enemmän. Toisaalta tietysti hienovaraisemmatkin tai vaikeammin 

tulkittavat tekstit ansaitsevat huomiota, ja niiden osalta tulkintavaikeudet osin kuuluivat 

aineistoni luonteeseen. Kolmanneksi arvelen, että paremmalla astrologisen ajatusmaailman ja 

kulttuurin tuntemuksella olisin voinut luotettavammin arvioida aineistoani. 

 

Hyvä uskontotieteilijä pyrkii ymmärtämään tutkimuskohdettaan, vaikkei jakaisikaan 

tutkimuskohteen ajatus- ja uskomusmaailmaa. Näin olen pyrkinyt tekemään, vaikka toisaalta 

henkilökohtaiset tunteet ovat aiheuttaneet vaikeuksia: yhtäältä en ole halunnut kohdella 

astrologiaa kovakouraisesti oman siitä poikkeavan ajatusmaailmani takia, toisaalta on myös 

tuntunut ongelmalliselta olla kokonaan ilmaisematta omia kielteisiä mielipiteitä aiheesta, sillä 

tutkijan on väistämätöntä esittää omia mielipiteitään ja tulkintojaan. Tarkemmin sanottuna 

ongelmana onkin kenties ollut vaikeus arvioida, milloin jokin oma mielipide on "tieteellinen", 

milloin henkilökohtainen. Tavallaan nämä pohdinnat kytkeytyvät laajemmin keskusteluun 

tutkimuksen objektiivisuudesta tai subjektiivisuudesta, vaikken tämän mainitsemisella 

haluakaan perustella epäkunnioittavaa käytöstä tieteen varjolla. Tarkoitan vain, että  

Joka tapauksessa tutkielman teko on lisännyt ymmärrystäni astrologiasta ja jossain 

määrin myös laajemmin uushenkisyydestä sosiaalisessa mediassa ja sen ulkopuolella. 

Toisaalta en työn loppuvaiheessakaan osaa oikeastaan sanoa, miksi joku harrastaa astrologiaa 

ja joku toinen ei. Toki tämä on luonnollista, sillä maisterintutkielmallakin on rajansa, ja 
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lisäksi vaikka eri ilmiöille voi antaa selityksiä, eivät ne välttämättä aukottomasti selitä kahden 

samanlaisen yksilön toisistaan poikkeavia valintoja.  

Tutkielman teko on herättänyt useita eri suuntiin aukeavia jatkotutkimusideoita. [laita 

ehkä ideat eri järjestykseen] Tutkielmani sisältää useammassa kohdassa pohdintaani siitä, 

missä määrin astrologiaan uskominen tai ei-uskominen on yhteydessä siitä saataviin 

koettuihin hyötyihin. Kuten luvussa 2 kirjoitin, Kristine Munkin mukaan astrologien asiakkaat 

eivät välttämättä itse usko astrologiaan, vaikka toivovatkin saavansa sen avulla esimerkiksi 

itseymmärrystä. Mietin kuitenkin, millaisia tuloksia vaikkapa haastattelututkimuksella 

suomalaisessa kontekstissa saataisiin ei-uskomisen ja hyötyjen suhteesta, erityisesti jos 

tarkastelussa olisivat nimenomaan täysin ei-uskovat, eivät "ei-juurikaan-uskovat". 

Erityisesti johdannossa käsittelin väitettyä astrologiatrendiä. "Astrologian uusi nousu" 

on mielestäni hyvinkin selkeä oma diskurssinsa, johon kuuluu toistuvia väitteitä ja 

selitysmalleja. Voisikin olla kiinnostavaa tarkastella kyseistä puhetapaa järjestelmällisemmin. 

Aineistostani puuttui tietysti julkaisujen ja kommenttien ulkopuolinen Instagram-

toiminta. Instagramin käyttäjäthän voivat katsella julkaisuja, kommentteja ja tilejä ilman että 

siitä jää mitään esimerkiksi minulle näkyvää jälkeä, eivätkä aineistoni tykkäys- ja 

seuraajamäärät olleet osa analyysiäni, vaikka niitä välillä katsoinkin eri käyttäjien ja 

julkaisujen näkyvyyden suhteuttamiseksi. Instagram kerää käyttäjistään paljon 

yksityiskohtaista tietoa (ks. Instagramin tietokäytäntö 2022; Burgess 2020), jota 

hyödyntämällä määrällisten menetelmien avulla olisi mahdollista valottaa astrologiaa 

Instagramissa aivan toisesta näkökulmasta. Vain yhden esimerkin antaakseni olisi esimerkiksi 

kiinnostavaa tutkia uushenkisyysdiskurssin jatkeena, missä määrin eri uushenkiset ilmiöt ovat 

Instagramissa päällekkäisiä, eli vaikkapa seuraavatko astrologiatilien seuraajat myös muita 

uushenkisyyteen liittyviä tilejä, ja minkälaisia eroja tuloksissa on riippuen taustatekijöistä 

sekä siitä, seuraako käyttäjä ensisijaisesti meemi- vai vakavampia astrologiatilejä. Toki 

käytännössä tutkimuksen toteuttaminen lienee hankalaa, sillä Instagram ei käsittääkseni 

luovuta muita kuin käyttäjän omia tietoja muille kuin yhteistyökumppaneilleen. 

Aineistossani varsin keskeinen seikka oli myös astrologiasta innoitusta saanut taide. 

Siinä missä Nina Kokkinen on tutkinut suomalaisten 1900-luvun taitteen kuvataiteilijoiden 

ammentamista esoteriasta (Kokkinen 2019), olisi kiinnostavaa keskittyä johonkin 

uushenkiseen ilmiöön joko ammattimaisen tai harrastajataiteen taustavaikuttajana, joskin siinä 

missä Kokkinen tarkastelee erityisesti teoksia, itse olisin kiinnostuneempi inspiraatiosta 

sinänsä. Usein haettaessa taiteellista inspiraatiota perinteisestä uskonnollisuudesta taiteilija 

ammentaa esimerkiksi pyhistä kirjoituksista tai omasta jumalasuhteestaan, mutta 
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uushenkisyydessä nämä eivät välttämättä näyttele mitään roolia. Olettaisin kuitenkin, että 

uushenkisyydestä inspiroitunutta taidetta on aineistoni ulkopuolellakin, joten mitä tuo 

haettava inspiraatio tuolloin on?  

Lisäksi mietin, vaikuttaako astrologian toimiminen inspiraationlähteenä teoksen 

saamiin reaktioihin ja vastaanottoihin, kuten siihen, pidetäänkö teosta taiteellisesti vakavasti 

otettavana. Sopiva aineisto viimeksimainitun idean toteuttamiseksi voisi kuitenkin olla 

vaikeaa, sillä en ainakaan itse ole törmännyt moneenkaan ammattimaiseen ja arvosteluja 

saaneeseen taiteeseen, jonka tekijä olisi kertonut julkisesti astrologisesta inspiraatiostaan.  

Toki näiden lisäksi esimerkiksi uushenkisyys taiteilijan työkyvyn ylläpitäjänä tai 

taidediskurssissa julkaisuissa toistuva ilmiö nuorista, valkoisista, ulkonäkönormeihin 

sopivista naisoletetuista horoskooppimerkkien symboleina olisivat nekin omia kiinnostavia 

tutkimuskohteitaan. 
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