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TIIVISTELMÄ 

Hannu Rantala: Liittyä ja irtautua. Tutkimus uskonnollisen yhteisöllisyyden 
rajapinnoista 

Tämä tutkimus käsittelee yhteisöjen rajapintoja, joissa sosiaalisuus toteutuu. 
Rajapinta on alue, jossa yksilö ja yhteisöt kohtaavat tai eroavat. Tutkimustehtävänä 
on selvittää, miten yhteisöllinen ja yksilöllinen irtautuminen ja liittyminen ilmenevät 
yksilön kokemuksina yhteisöjen rajapinnoissa kolmessa evankelisluterilaisen kirkon 
uskonnollisuuden piiristä irtautuneessa yhteisössä. Tähän vastataan kahden 
tarkentavan kysymyksen kautta. Ensiksi miten yhteisöllinen irtautuminen ja yhteisön 
muodostuminen on tapahtunut kolmessa evankelisluterilaisen kirkon liepeillä 
syntyneessä yhteisössä? Toiseksi miten yksilön yhteisöstä irtautuminen ja liittyminen 
yhteisöön on tapahtunut haastateltujen kokemana ja kuvaamana tapahtumana? 

Jälkimodernin ajan yhteisöllisyys on monimuotoista ja yhteisöjen rajapinnat, 
joissa yksilöt ja yhteisöt kohtaavat, ovat muuttuneet huokoisiksi. Huokoinen 
rajapinta tarkoittaa aluetta, jossa yksilön sosiaalinen liittyminen yhteisöön on 
helppoa. Tutkimuksen kohteena on kolme yhteisöä, jotka ovat muodostuneet kirkon 
uskonnollisen monopoliaseman murtumisen aikana. Yhteisöt ovat Markus-yhteisö 
(nyk. Pyhän Markuksen luterilainen seurakunta) Helsingissä, Satamaseurakunta 
Jyväskylässä sekä Uuden toivon seurakuntien uskonnollisen yhdyskunnan (entinen 
Nokia Missio Church) Toivon portti -seurakunta Tampereella.  

Tutkimuksen aineisto muodostuu Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjoista 
sekä tutkittavien yhteisöjen toiminnassa mukana olevien 20 henkilön 
teemahaastatteluista. Väitöskirjassa tarkastellaan ensin yhteisöjen perustamista, joka 
avaa yhteisöjen rajapintojen muodostumista. Patentti- ja rekisterihallituksen 
asiakirjoja käytetään yhteisöjen muodostumisesta kertovana lähdeaineistona. 
Yhteisöjen muodostumisen analyysissä käytetään historiallista metodia. Toiseksi 
tutkitaan yksilöiden yhteisöihin liittymistä ja yhteisöistä irtautumista rajapintojen 
sosiaalisena ilmiönä. Tutkimuksen haastatteluaineiston analyysin metodi on 
sisällönanalyysi. Tutkimus keskittyy haastateltujen käyttämään uskonnolliseen 
kieleen ja heidän kuvauksiinsa liittymisestä, irtautumisesta sekä sitoutumisesta.  

Sosiologiassa on käsitelty yhteisöjä ja niiden perusrakenteita Ferdinand Tönniesin 
yhteisöjen teorioiden kautta ja uskonnollisia yhteisöjä Ernst Troeltschin 
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uskonnollisen yhteisöllisyyden typologian avulla. Viimeaikaisessa tutkimuksessa 
jälkimodernin ajan sosiaalisuutta on tutkittu kompleksisen yhteisöllisyyden 
teorioissa. Nämä kolme teoriakokonaisuutta muodostavat perustan 
teoriasidonnaiselle tutkimukselle. Teemahaastattelujen analyysin tulkinnan 
viitekehikkona on Henri Goorenin uskonnollisen kääntymisen polun teoria. 

Tutkimus osoittaa, että yhteisön rajapinta on käsite, jonka avulla voidaan selittää 
yksilön ja yhteisön kohtaamisen sosiaalisia ilmiöitä. Yhteisöjen syntymisen prosessit 
ovat muovanneet rajapintoja. Yhteisöjen muodostumisen tilanteista on syntynyt 
myytinomaisia kertomuksia yhteisön synnystä. Näitä kertomuksia tutkimuksessa 
kutsutaan yhteisöjen alkukertomuksiksi. Alkukertomukset kuvaavat ja muovaavat 
rajapintoja yhteisön muodostumisen jälkeen. Rajapinnan ominaisuudet rakentuvat 
dynaamisesti yhteisön ja yksilön vuorovaikutuksen palautesilmukoiden kautta. 
Rajapinta voi muodostua jyrkäksi tai loivaksi. Rajapinnan jyrkkyys tai loivuus 
tarkoittaa yksilön liikkumisen helppoutta rajapinnalla. Eri yhteisöjen rajapinnat eivät 
sulje toisiaan pois vaan ovat osin päällekkäisiä.  

Tutkimus kyseenalaistaa ajatuksen, että uskonnollinen kääntyminen on 
kertaluonteinen rajan ylitys uuteen uskonnolliseen yhteisöön. Jälkimodernissa 
yhteiskunnassa yksilöt liikkuvat yhteisöjen erilaisilla rajapinnoilla, jolloin 
kääntyminen on jatkuva prosessi ja uskonnollisen identiteetin jatkuvaa rakentumista. 
Yksilölle yhteisöön liittyminen, yhteisöstä irtautuminen ja yhteisöön sitoutuminen 
voivat olla samanaikaisia tapahtumia. Tutkimuksen analyysissä erottuu jokaisesta 
tutkitusta yhteisöstä tilanne, jota tutkimuksessa kutsutaan yhteisön me-hetkeksi. Me-
hetki on yhteisön rajapinnan erityinen alue, jossa yksilöille yhteisön olemassaolon 
oikeutus todellistuu ja yhteisö on yksilölle reaalisesti ja imaginaarisesti olemassa. 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon uskonnollisen yhteisöllisyyden 
pirstaloituminen 2000-luvulla on tämän tutkimuksen konteksti. Jälkimodernissa 
yhteiskunnassa kaikille sopivaa uskonnollista ratkaisua ei ole. Uskonnollisen 
identiteettinsä rakennuspaloja etsiville jokainen tutkittu yhteisö tarjoaa erilaisia 
ratkaisuja. Keskustelu kirkon jäsenmäärän laskusta on nykyisessä tilanteessa 
keskustelua sivuasiasta. Ihmisten uskonnollinen identiteetti ei rakennu joko-tai-
asetelmassa vaan sekä-että-tilanteessa. Tässä tutkimuksessa jokainen tutkittu yhteisö 
on toiminnassaan mukana oleville osa elämänlaajuista joksikin tulemista. Tähän 
liittyy kysymys uskonnollisten yhteisöjen johtajuuden moraalisesta vastuusta 
yhteisön toiminnassa mukana olevista. 

 
Asiasanat: jälkimoderni, kääntyminen, skisma, alkukertomus, me-hetki, rajapinta, 
sosiaalinen muutos, yhteisö, yksilö, liittyminen, irtautuminen. 



  
 

iii 
 

ABSTRACT 

Hannu Rantala: To affiliate and to disaffiliate. A study on the boundary areas of 
religious communality. 

This study examines sociality in the boundary areas of communities. A boundary 
area is an area where individuals and communities meet or separate. The research 
assignment is to study how communal and individual affiliation and disaffiliation 
manifest in individual experiences in the boundary areas of three communities that 
have disaffiliated from the Evangelical Lutheran Church of Finland. The research 
assignment is examined through two questions. First, how have the communal 
disaffiliation and formation of a community occurred in three communities 
developed on the outskirts of the Evangelical Lutheran Church of Finland? Second, 
how has the individual’s disaffiliation from a community and affiliation to a 
community happened as described and experienced by individual interviewees? 

The communality of late modernity is diverse, and the boundary areas of 
communities, where individuals and communities meet, have become porous. A 
porous boundary area signifies an area where an individual’s social affiliation to the 
community is easy. The objects of this research are three communities that have 
formed during the crumble of the religious monopoly of the Evangelical Lutheran 
Church of Finland. The communities are Markus-yhteisö (nowadays Pyhän 
Markuksen luterilainen seurakunta) in Helsinki, Satamaseurakunta in Jyväskylä, and 
Toivon portti -seurakunta of Uuden toivon seurakuntien uskonnollinen yhdyskunta 
(former Nokia Missio Church) in Tampere.  

The research material consists of documents from the Finnish Patent and 
Registration Office and theme interviews of 20 people active in the studied 
communities. Firstly, this study examines the founding of the communities which 
unwraps the formation of the communities’ boundary areas. The documents from 
the Finnish Patent and Registration Office are used as a source for the formation of 
the communities. A historical method is used in the analysis of the formation of the 
communities. Secondly, individuals’ affiliation to communities and disaffiliation 
from communities is examined as a social phenomenon in the boundary areas. A 
content analysis method is used in the analysis of the interview data. The study 
focuses on the religious language used by the interviewees and their descriptions of 
affiliation, disaffiliation, and commitment. 
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In sociology, communities and their structures have been studied through the 
communities’ theories by Ferdinand Tönnies and religious communities have been 
studied with the typology of religious communality by Ernst Troeltsch. In recent 
studies, sociality in late modernity has been studied in the theories of complexity. 
These three theories form the foundation for this thesis’ theoretical study. For the 
theme interviews, the religious conversion career theory by Henri Gooren works as 
the framework for the interpretation of the analysis. 

The research shows, that the community’s boundary area is a concept that can be 
used to explain the social phenomena of the encounter between an individual and 
the community. The processes of community formation have shaped the boundary 
areas. The situations in the community formation have generated mythical stories 
about the birth of the community. In this study, these stories are called the 
communities’ genesis narratives. The genesis narratives describe and shape the 
boundary areas after the community has been formed. The boundary area’s attributes 
are built dynamically through the feedback loops of community and individual 
interaction. A boundary area can become steep or mild. The steepness or mildness 
of the boundary area signifies the easiness for an individual moving in the boundary 
area. Different communities’ boundary areas do not exclude each other but rather 
are partly overlapping. 

This study questions the idea that religious conversion is a one-off border 
crossing to a new religious community. In a late modern society, individuals move 
in different boundary areas of communities, whereupon a conversion is a continuous 
process and continuous building of religious identity. For an individual, affiliation to 
a community, disaffiliation from a community, and commitment to a community 
can occur simultaneously. In the research analysis, a moment is found across all 
studied communities which in this study is called the community’s we-ness moment. 
The we-ness moment is a special area in the community’s boundary area, where, for 
individuals, the justification for the existence of the community becomes a reality 
and the community exists for the individual in real and imaginary terms. 

The spallation of the Evangelical Lutheran Church of Finland’s religious 
communality in the 21st century provides the context for this study. In a late modern 
society, there is no one religious solution for everyone. Every studied community 
offers different solutions for individuals looking to build their religious identity. In 
the current situation, a discussion about the decline in the number of members in 
the Evangelical Lutheran Church of Finland is a discussion beside the point. People’s 
religious identity is not built in an either-or situation but in a both-and situation. In 
this research, every studied community is part of a lifelong becoming for its active 
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members. This is connected to the question of the moral responsibility of the 
leadership of religious communities to the people involved in the community. 

Keywords: late modernity, conversion, schism, genesis narrative, we-ness moment, 
boundary area, social change, community, individual, affiliation, disaffiliation. 
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ESIPUHE 

Tämän väitöskirjan historia on pitkä. Sen syvät juuret löytyvät lukioajan nuoruudesta. 
Tuolloin minulle tärkeä kirjailija syistä, joita en edelleenkään tiedä, oli Pentti 
Saarikoski. Hänen runojensa todellisuus liikkui jossain, jota halusin itse tavoittaa ja 
koskettaa. Erityisesti yhden kirjan nimi ja sen yksi runo on jäänyt mieleeni. Olen 
siihen palannut joitakin kertoja tämän väitöskirjan kirjoittamisen lomassa. Kyse on 
Pentti Saarikosken kirjasta: Mitä tapahtuu todella. 

Kirjan nimi oli nuorelle lukiolaiselle kiehtova; mitä todella tapahtuu? Yliopistossa 
opiskelin aluksi fysiikkaa, josta jatkoin teologian opinnoilla. Vaikka jumaluusoppi 
viittasi tuonpuoleiseen, ennen kaikkea teologiassa puhutaan ihmisestä ja ihmisistä. 
Ajatus ihmisten yhdessä olemisen ja toimimisen tutkimisesta oli kiehtovaa. Siksi en 
ollut suuremmin innostunut, kun professori Tapio Lampinen antoi gradu-
tutkielmani aiheeksi sosiologian klassikon, Ernst Troeltschin. Ernst, uskallan jo näin 
vuosien jälkeen etunimellä puhutella, elää yhä tämänkin tutkimuksen sisällä ja 
muistuttaa, ettei ilman teoriaa voi tutkia empiriaa ja ne molemmat yhdessä avaavat 
näkymät todellisuuteen, jota haluan yhä edelleen tutkia. 

Se runo, joka oli edellä mainitsemassani kirjassa, oli vaikea. Koskaan en ole oikein 
täysin sitä ymmärtänyt. Ehkä sen runon todellisuus on se, mistä Pentti Saarikoski 
kysyy, "mitä tapahtuu todella". Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut matka 
metaforien, vertauskuvien ja konstruoitujen käsitteiden maailmaan. Ne ovat tässä 
tutkimuksessa se, kevyesti Jacques Lacania mukaillen, tunnistamisen rekisteri, jolla 
ymmärrämme ja tunnistamme maailmaa ympärillämme ja itseämme siinä. Olen ollut 
onnellinen, että hiukan vanhemmalla iällä olen päässyt tekemään väitöskirjaani. Näin 
minulle on vuosien mukana kertynyt sellainen tunnistamisen rekisteri, josta 
nuorempana en ole osannut haaveillut. Se on mahdollistanut toisten ihmisten kielen 
ymmärtämisen ja sellaisten käsitteiden muodostamisen, jotka avaavat sitä, mitä 
tapahtuu todella. 

Jonathan Haid kirjoitti kirjassaan Onnellisuushypoteesi seuraavasti: 

Elämämme on mielen luomus, ja teemme suurimman osan tästä luomistyöstä 
vertauskuvien avulla. Näemme uudet asiat suhteessa jo ymmärtämiimme asioihin: 
Elämä on matka. Väittely on sota. Mieli on ratsastaja elefantin selässä. Väärä 
vertauskuva johtaa meidät harhaan, ja ilman vertauskuvia olemme sokeita. 

Haidin tekstissä minua kosketti vertauskuva mielestä ratsastajana elefantin selässä. 
Elefantilla on mieltämme ja tahtoamme suuremmat voimat, joita emme pysty pakolla 
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ohjaamaan. Mutta tuon elefantin olemassaolon ymmärtäminen, ja vähitellen sen yhä 
parempi tunteminen antaa mahdollisuuden hiljalleen pienillä kosketuksilla kertoa sille 
sen suunnan, johon olen matkalla.  

Tämän väitöskirjatutkimuksen aikana olen ollut elefantin selässä. Se on vienyt 
sinne, minne en ole aina itse tahtonut, joskus myös sinne minne tahdoin. Se on 
paljastanut todellisuudesta puolia, jotka ovat tehneet surulliseksi ja joilta olisin 
halunnut sulkea silmät. Ajoittain olen ollut tuon elefantin selässä yhdessä 
haastateltujeni kanssa, matkalla kohti tuntematonta. Olen halunnut ja toivottavasti 
onnistunut olemaan se turvallinen matkakumppani, jonka kanssa on ollut hyvä 
matkustaa.  

Tämän väitöskirjan kieli voi olla vaikeaa. Lukijan on silloin hyvä muistaa tuo 
elefantti. Voi olla oikein ja hyvä kunnioittaa sen tahtoa ja olla vain matkustaja. Ajan 
kuluessa, sivujen kääntyessä, alkaa maisema muodostua tunnistetuksi. Ja elefantti yhä 
tutummaksi. 

Käytännössä väitöskirja on ollut kahdentoista vuoden työ. Se on ollut haaste 
läheisille, jotka ovat upealla tavalla kestäneet ja kaiken keskellä myös minua 
kannustaneet. Teitä on paljon, jotka olette olleet kiinnostuneet ja kannustaneet minua 
työssäni. Kaikkia teitä ajattelen rakkaudella ja lämmöllä, vaikka nyt mainitsen vain 
muutaman teistä. 

Kaikkein tärkeimpiä ovat olleet työni ohjaajat, joiden viisaat ajatukset ja ohjaavat 
palautteet olen saanut työni suuntaviitoiksi. Te kaikki olette antaneet minulle ja 
joskus haparoiville pyrkimykselleni aikaanne ja osaamistanne. Kaikesta olen suuresti 
kiitollinen. Jo aikanaan Tapio Lampinen ja Jouko Sihvo ohjasivat minua hapuilevissa 
tutkimuksen ensi askelissa. Useat keskustelut tämän työn alkuvaiheissa yhdessä Eila 
Helanderin kanssa antoivat sen suunnan tälle työlle, jonka tulos on tässä. Kati Tervo-
Niemelän viisaat käytännölliset neuvot kertoivat, mitä tehdä ja mistä luopua. Risto 
Alapuron kanssa käymäni keskustelut, joissa pohdimme ja ihmettelimme yhteisöllistä 
toimintaa ilman selkeitä rakenteita, muodostivat tämän tutkimuksen yhden keskeisen 
linjan: mitä tarkoittaa olla minä ja milloin olemme me?  

Ilman Anne Birgitta Pessin inhimillistä viisautta ja raudanlujaa sosiologian 
osaamista ja näkemystä ei tämä työ olisi koskaan valmistunut. Oli vaikeita hetkiä, 
jolloin yhdessä keskustelu ja ohjaajan osoittama ymmärtäminen oli 
väitöskirjatutkijalle kultaakin kalliimpaa. Ja oli hetkiä, jolloin ohjaajan 
päämäärätietoinen eteenpäin patistelu oli tarpeen ja välttämätöntä. Viisautta oli, että 
Anne Birgitta Pessi osasi nämä molemmat hetket oikein tunnistaa. 

Jatko-opintojen seminaarissa olen ollut vakiojäsen vuodesta 2010 alkaen. Sinä 
aikana useampi väitöskirjatutkijasukupolvi ehti tulla tutuksi. Kaikille teille 
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kanssatutkijoille suuri kiitos kaikesta palautteesta ja tuesta mitä annoitte. Erityisesti 
kiitos Jarmo Kokkoselle, jonka viisailla sanoilla avaan tämän väitöskirjan 
ensimmäisen luvun. Suuri kiitos Meri-Anna Paloniemelle palautteesta. Hän jaksoi 
esitelmiini aina kirjoittaa joka sivulle kommentteja ja palautetta. Kiitos monista 
kiinnostavista keskusteluista Aura Nortomaalle, jonka psykologin näkökulma 
jumaluusopilliseen sosiologiaan oli aina yhtä kiinnostava.  

Erityisesti ja suurella lämmöllä kiitän väitöskirjani esitarkastajia Anna S. Salosta ja 
Titus Hjelmiä arvokkaista huomioista ja ehdotuksista väitöskirjani viimeistelemiseksi. 
Esitarkastajan työ on vaativa ja aikaa vievä, mutta väitöskirjatutkijan näkökulmasta 
yksi tärkeimmistä vaiheista työn tekemisessä. Se on se vertaisarviointi, joka on tieteen 
kivijalka. 

Taloudellisesti tätä hanketta ovat tukeneet Seurakuntien talousneuvoston säätiö 
sekä Kirkon tutkimuskeskus. Väitöskirjatutkimus on aina taloudellinen haaste ja 
tieteelle ovat arvokkaita kaikki ne, jotka voivat taloudellisesti tukea 
tutkimushankkeita. 

Lähimpiä rakkaitani haluan kiittää enemmän kuin voin sanoa. Kirsi Rantala on 
kantanut monta kuormaa, myös konkreettisesti, työni aikana puolestani. Sitkeytesi ja 
kannustuksesi ovat olleet sanoinkuvaamattoman arvokkaita. Roosa-Maaria Rantala 
on ollut merkittävä apu englanninkielisissä käännöksissä ja tilastotieteellisen 
matematiikan tukena. Mutta ennen kaikkea työn kokonaisuudesta antamasi 
palautteet sekä osaamisesi ja ajattelusi ovat olleet korvaamattoman arvokkaita. 

Lopuksi, kuin viitaksi tähän tutkimukseen, se mainitsemani Pentti Saarikosken runo 
kirjasta Mitä tapahtuu todella. 

haju 
menee päähän 
kuin suitsutus 
ja kirkko on lihasta rakennettu 
kalliolle jonka nimi on 
yö ja päivä sininen maa juuret 
että minä menisin 
kuolisin 
punaiset kyynärpäät maahan 
ja maa 
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1 JOHDANTO 

1.1 Suomalaisen uskonnollisen yhteisöllisyyden muutoksia 
Sunnuntaiaamun jumalanpalvelusten suosio laskee, mutta jouluyön messuun 
tunturikappelissa haluavan kannattaa varata paikkansa jo nyt. Rippikoulussa ja 
seurakunnan kerhoissa toimivien isosten määrä on kasvanut koko 2000-luvun, mutta 
ahkerimpia kirkosta eroajia ovat nuoret aikuiset.1 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon rippikoulutyön työalasihteeri Jarmo Kokkonen 
kirjoitti näin heinäkuussa 2007 Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla. 
Kirjoituksen otsikko oli ”Kirkot ovat tulleet osallisiksi maallistunutta yhteiskuntaa”. 
Jarmo Kokkonen kuvasi kirjoituksessaan yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta 
suhteessa kirkkoon2, ja laajemmin suhteessa uskontoon. Kirjoituksen julkaisun 
aikaan kirkosta eroaminen oli määrällisesti lisääntynyt. Kirkon laskeva jäsenmäärä on 
ollut julkisen kiinnostuksen kohteena koko 2000-luvun. Kirkon kannalta vaikeiden 
teemojen käsittely julkisuudessa on tyypillisesti johtanut parin päivän sisällä 
uutisointiin kirkosta eronneiden määristä. Uutisointi on antanut aihetta ajatella, että 
kirkosta erotaan, koska kirkko mielletään jonkinlaiseksi ja sen arvot nähdään joko 
liian konservatiivisina tai liberaaleina.3 

Tämän tutkimuksen kohteena on kolme Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
piirissä syntynyttä ja siitä irtautunutta yhteisöä, sekä yhteisöjen toimintaan 
osallistuneiden henkilöiden kokemukset uskonnollisiin yhteisöihin liittymisestä ja 
niistä irtautumisesta. Tutkimuksen kontekstina on kirkkoon liittyvät uskonnollisen 
yhteisöllisyyden muutokset. Nostan ensin esille Tilastokeskuksen tilaston kirkon 
jäsenmäärän muutoksista rajautuen 2000-lukuun. Toiseksi olen koonnut Patentti- ja 

 
1 Kokkonen 2007. 
2 Käytän tässä tutkimuksessa Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta lyhyttä käsitettä kirkko. Päädyin 
käsitteen käyttöön luettavuuden ja selkeyden vuoksi. Menettely ei liity sosiologiassa käytettyyn kirkko-
lahko-typologiaan eikä ole arvokäsite Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta.  
3 Yksi tilanne oli Ylen ajankohtaisen kakkosen ns. homoillan keskustelu lokakuussa 2010. Keskustelun 
jälkeen kirkosta erosi lyhyen ajan sisällä yli 40 000 ihmistä. YLE2020. 
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rekisterihallituksen4 yhdistysrekisteristä tilaston uskonnollisen yhdyskunnan 
perustamisilmoituksen5 tehneistä uskonnollisista yhdyskunnista vuosilta 1980-2019. 
Laajempi aikaikkuna tässä kohdassa näyttää 2000-luvulla tapahtuneita muutoksia 
suhteessa aikaisempiin vuosikymmeniin. 

Kirkon nelivuotiskertomus6 vuosilta 2000-2003 totesi, että Suomi oli tuolloin 
uskonnollisesti homogeeninen ja poikkeuksellisen yhtenäinen maa. Sama havainto 
on tehtävissä oheisesta kuvasta yksi, jossa on kirkkoon kuuluvien osuus koko 
Suomen väestöstä vuosina 2000-2019.7

4 Patentti- ja rekisterihallituksesta käytän lyhennettä PRH.
5 Perustamisilmoitus tehdään PRH:een, kun yhdistys rekisteröityy virallisesti uskonnolliseksi 
yhdyskunnaksi.
6 Käytän tutkimuksessani kirkkoon liittyvän uskonnollisen yhteisöllisyyden muutosta analysoivana 
tutkimuskirjallisuutena kirkon nelivuotiskertomuksia, jotka Kirkon tutkimuskeskus kokoaa käyttäen 
omasta toimeksiannostaan tehtyjä kyselyitä, seurakunnista koottuja aineistoja sekä erilliskyselyitä.
KNK2004, 39, 348. Viittaan kirkon nelivuotiskertomuksiin lyhenteellä KNK[julkaisuvuosi], esim. 
KNK2004. Jakson 2012-2015 nelivuotiskertomus julkaistiin kahdessa osassa. Viittaan merkinnällä 
KNK2016 julkaisuun: Osallistuva luterilaisuus. Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 2012–2015: 
Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 125. Nelivuotiskertomuksesta 
KNK2016 lähtien teoksen artikkeleihin on merkitty kirjoittajat. Näihin artikkeleihin viittaan esim. 
KNK2016 (Sohlberg & Ketola), 17. Lisäksi artikkelit ovat kirjallisuusluettelossa myös kirjoittajan 
mukaisella paikalla. Kirjallisuusluettelossa nelivuotiskertomukset ovat merkitty lyhenteellä esim.
KNK2004.
7 STATFI2020a

Kuva 1. Kirkon jäsenmäärän osuus koko väestöstä vuosina 2000-2019.
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Muutos uskonnollisessa yhteisöllisyydessä ja samalla kirkon asemassa 
oletusarvoisena uskonnollisena yhteisönä on nähtävissä kuvassa kaksi, jossa on 
uskonnollisten yhdyskuntien yhdistysrekisteriin tekemien perustamisilmoitusten 
määrä vuosina 1980-2019.8

Kirkon jäsenten osuus koko Suomen väestöstä pieneni vuosina 2005-2013 noin 
yhden prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Kirkon jäseniä oli tutkimuksen 
haastatteluaineiston keräämisen aikaan vuonna 2013 noin 75 % väestöstä. Yhtä aikaa
kirkon jäsenmäärän pienenemisen kanssa 2000-luvulla uskonnollisten yhteisöjen 
perustamisilmoitusten määrässä tapahtui muutos. Uusia uskonnollisia yhdyskunta 
perustettiin Suomeen 2000-luvulla enemmän kuin 1980 ja 1990-luvuilla.
Uskonnollisten yhteisöjen määrän muutos ei anna koko kuvaa yhteisöllisen 
uskonnollisuuden muutoksesta, koska kaikki uskonnolliset yhteisöt eivät rekisteröidy 
uskonnollisiksi yhteisöiksi vaan osa toimii rekisteröimättöminä tai rekisteröityinä 
yhdistyksinä.9

Uskonnollisten yhteisöjen perustamisilmoitusten määrän lisääntyminen on
johtunut monista tekijöistä. Osa voi liittyä yksittäisten uskonnollisten yhteisöjen 
organisoitumisen tavan muutoksiin. Helluntailiikkeeseen kuuluneet seurakunnat 

8 YR2020. Vrt. Ketola 2008, 338-339.
9 Kirkkomonitori 2004 -tutkimuksen mukaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomista 
suomalaisista useampi kuin joka kolmas piti itseään kristittynä. KNK2004, 40. 

Kuva 2. Uskonnollisten yhdyskuntien perustamisilmoitukset vuosina 1980-2019.



4 
 

eivät perinteisesti ole olleet organisoituneet rekisteröidyiksi uskonnollisiksi 
yhteisöiksi, mutta tämä on muuttunut 2000-luvulla. Lisääntynyt maahanmuutto on 
voinut myös vaikuttaa perustamisilmoitusten määrään. Teemu Pauha ja Johanna 
Konttori ovat tutkineet maahanmuuttoa ja ylirajaista uskontoa. He ovat todenneet: 

Lisääntyvä uskonnollinen monimuotoisuus ei kuitenkaan vaikuta pelkästään 
yhteiskunnan virallisiin instituutioihin vaan myös uskonnollisiin yhteisöihin. 
Evankelisluterilainen kirkko yhdistää entistä pienempää osaa väestöstä ja joutuu sen 
myötä etsimään uudelleen identiteettiään. Ei-kristilliset perinteet taas joutuvat 
toiminnassaan ottamaan huomioon suomalaisen yhteiskunnan reunaehdot. 
Henkilöjäsenyyteen perustuva seurakuntaorganisaatio on vieras monelle ei-
kristilliselle uskonnolle, mutta pystyäkseen paremmin toimimaan yhteiskunnassa 
moni yhteisö silti päätyy omaksumaan sen.10  

Kirkon nelivuotiskertomus jaksolta 2008-2011 analysoi kirkosta eroamista. Siinä 
todettiin, että ateistiksi itsensä määrittelevien suomalaisten osuus on kasvanut 
kertomuskauden aikana viidestä prosentista kolmeentoista.  Samaan aikaan 68 % 
suomalaisista määrittelee itsensä kristityiksi.11 Kirkon nelivuotiskertomus tarkensi 
muutoksen analyysiä jakson 2012-2015 kertomuksessaan toteamalla: 

Uskonnollinen moninaisuus ja monikulttuurisuus näkyvät myös uskonnollisten 
yhteisöjen kentällä. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä on kasvanut 
tasaisesti koko 2000-luvun. Vuonna 2000 itsenäisiä rekisteröityjä yhdyskuntia oli 49 ja 
vuoden 2015 lopussa määrä oli 110 […] Kertomuskaudella Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin oli listattu 32 uutta itsenäistä uskonnollista 
yhteisöä.12  

Tutkimuksen kontekstin kuvaamiseksi nostan esille kaksi 2000-luvulla 
tutkimuksessa havaittua yhteiskunnallista muutosta. Ensimmäiseksi kuluvan 
vuosituhannen yhteiskunnallisiin ilmiöihin on kuulunut maan sisäinen muuttoliike, 
joka on lisääntynyt 1990-luvun laman jälkeen niin, että 2000-luvulla vuosittain noin 
neljännesmiljoona suomalaista on muuttanut kunnasta toiseen.13 Toiseksi ulkomailta 
Suomeen suuntautunut muuttoliike on myös ollut 2000-luvulla aikaisempaa 
vilkkaampaan. Suomeen on muuttanut 2000-luvulla ulkomailta lähes 53 000 
henkilöä. Muutto toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan saattaa heikentää 
sosiaalisia suhteita ja antaa yksilölle kokemuksen elämän muutospisteestä, joka 

 
10 Pauha & Konttori 2020, 162. 
11 KNK2012, 40-41. 
12 KNK2016, 24. 
13 Esim. KNK2008, 13. STATFI2020b.  
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uskontososiologiassa on tunnistettu yhdeksi uskonnollisen yhteisöllisyyden 
muutoksen tekijäksi.14

Muuttoliike on suuntautunut 2000-luvulla suuriin kaupunkialueisiin ja 
kasvukeskuksiin. Kuvassa kolme näkyy, kuinka kaupunkimaisten kuntien väestö on 
määrällisesti lisääntynyt koko 2000-luvun, samalla maaseutumaisten kuntien 
väestömäärä on pienentynyt.15 Kymmenen suurimman kaupunkiseudun 
väestönlisäys vuosina 2000-2014 on ollut yhteensä noin 384 000 henkilöä.16 Tämän 
tutkimuksen kohteena olevat yhteisöt toimivat kolmella kasvavalla kaupunkialueella; 
Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. Kimmo Ketola on todennut, että Suomessa 
uskonnollisten yhteisöjen määrä on kasvanut 1980-luvun jälkeen ja että uudet 

uskonnolliset yhteisöt aloittavat toimintansa kaupungeissa.17 Kaupungistuminen ja 
uskonnollisen yhteisöllisyyden moninaistuminen näyttää tapahtuvan yhtä aikaa.

Yhteiskunnan ja yksittäisten yhteisöjen ominaisuus on jatkuva muutos. Antti 
Kariston kollegoineen vuonna 2006 julkaisema elintason, elämäntavan ja 
sosiaalipolitiikan muutoksia kuvaava teos esitteli Suomen kolme isoa murrosta:

14 Lofland & Stark 1965; Kim 2014. Ks. KNK2008, 381-382.
15 STATFI2020b.
16 KNK2016, 17.
17 Ketola 2008, 340.

Kuva 3. Väestön muutos tilastollisissa kuntaryhmissä vuosina 2000-2019.
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perinteisen yhteisöllisyyden mureneminen 1800-luvulla, kaupungistuminen ja suuri 
muuttoliike sekä siihen liittyvä elämäntavan murros sotien jälkeisenä aikana sekä 
moninaistumisen murros vuosituhannen vaihtuessa.18 Edellä kuvaamani tilastolliset 
muutokset 2000-luvulla näyttävät heijastavan tätä kolmannen murroksen 
moninaistumisen aikaa. Yhteiskunnalliset murrostilanteet ovat kohtia, joissa 
yhteisöllisyyden edellytykset ja ihmisten odotukset yhteisöjään kohtaan muuttuvat ja 
tulevat näkyviksi.19 Tämä tutkimus tehtiin yhteiskunnallisen moninaistumisen ja 
kirkollisen uskonnollisuuden muutoksen keskellä.  Kirkollinen uskonnollinen 
yhteisöllisyys pirstaloituu, uskonnollinen ja katsomuksellinen yhteisöllisyyden kirjo 
moninaistuu ja kirkon jäsenmäärän laskee trendinomaisesti.  

Teija Mikkola totesi arvoja käsitelleessä vuonna 2003 julkaistussa 
väitöskirjassaan20, että ”ei liene täysin perusteetonta sanoa, että perinteiset 
uskontomuodot instituutioineen ovat ainakin osittain väärällä aaltopituudella 
nykyihmisen henkisiä tarpeita ajatellen.”21 Kirkon nelivuotiskertomuksessa 
Monikasvoinen kirkko 2004-2007 todettiin, että suomalaisten arvot ovat muuttuneet 
1980-luvun puolivälistä lähtien minäkeskeisempään suuntaan. Tällaisiksi 
minäorientoituneiksi arvoiksi luettiin yksilön itsensä toteuttamiseen ja fyysisiin 
tarpeisiin liittyvät arvot.22 Teija Mikkola esitti väitöskirjassaan, että nykyaikana 
kiinnostus uskonnollisuuteen voi syttyä osana minän koostamista. Yksilöllisyyttä 
korostava aika ei Mikkolan näkemyksen mukaan tarjoa ihmiselle varmuutta.23 Teija 
Mikkola totesi: ”ihmiset etsivät uusia varmuuksia itsensä sisältä sekä pyrkivät 
valintoja tehdessään pysymään autenttisuuden hengessä uskollisena omalle 
syvimmälle olemukselleen.”24 Anne Birgitta Pessi on todennut, että yksilölle 
autenttisuuden ja merkityksen etsiminen suhteessaan uskonnollisiin yhteisöihin on 

 
18 Karisto et al. 2006. 
19 Esimerkiksi 1.12.2014 uutisoitiin, kuinka kirkosta erosi yhtenä viikonloppuna 13 184 jäsentä 
arkkipiispa Kari Mäkisen kommentoitua sukupuolineutraalia avioliittolakia. YLE2014.  
20 Muuttuvat arvot ja uusi keskiluokka. Tutkimus arvojen mittaamisesta ja monitasoisuudesta. Mikkola 2003. 
21 Mikkola 2003, 229. 
22 KNK2008, 20-21. 
23 Mikkola 2003, 228. 
24 Mikkola 2003, 228. 
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keskeistä jälkimodernissa yhteiskunnassa.25 Hän jatkoi, että autenttisuus tiivistää 
uskonnollisten yhteisöjen moninaisen merkityksen yksilöiden elämään.26 

Suomalaisen uskonnollisen yhteisöllisyyden muutos 2000-luvulla on kulkenut 
kohti heterogeenista ja moninaista uskonnollista yhteisöllisyyttä. Uskonnollisiin 
yhteisöihin kuulumattomien määrä on kasvanut, mutta uskontokuntiin 
kuulumattomat eivät kaikki ole vakaumukseltaan uskonnottomia. Heidän 
joukkoonsa kuuluu myös suurin osa muslimeista, osa helluntailaisista, osa 
karismaattisista kristityistä, osa katolisista, suurin osa buddhalaisista ja myös muiden 
uskontoperinteiden edustajia.27 Näen perustelluksi puhua kirkon uskonnollisen 
yhteisöllisyyden pirstaloitumisesta, kun tarkastellaan kirkon jäsenmäärän muutoksia, 
homogeenisen uskonnollisuuden murtumista sekä yhteiskunnan moninaistuvaa 
uskonnollista yhteisöllisyyttä.28 Kysymys, jonka uskonnollisen yhteisöllisyyden 
pirstaloituminen nostaa, liittyy yksilön ja yhteisön sosiaalisuuden rakentumiseen; 
millaisia ovat yhteisöjen rajat suhteessa toisiin yhteisöin sekä uskonnollista 
identiteettiään koostaviin yksilöihin jälkimodernissa yhteiskunnassa?  

Raja on dynaaminen ja muuttuva käsite29, jonka käyttö ja määrittely sosiologisessa 
tutkimuksessa on sidottu tutkimustehtävään ja tutkimuksen kohteeseen.30 
Suomalaisessa tutkimuksessa ja laajemmin suomen kielessä käytetty rajan käsite on 
suhteessa muuttuvaan ja moninaistuvaan sosiaaliseen yhteisöllisyyteen arvioni 
mukaan kapea-alainen tutkimuksellinen käsite. Tämän vuoksi tarkastelen tässä 
tutkimuksessa yhteisöjen erottautumista sekä yksilöiden ja yhteisöjen välisiä 

 
25 ”Privatized religiosity as authenticity is at home in this blurry late-modern mix of individuality and 
communality. There may actually be particular potential for religious communities in present-day 
societies, where, as [Jean-Paul] Willaime” […] ”has put it, the ‘quest for meaning and the search for 
relationship are the chief characteristics’ in the present ‘anomie of ultramodernity’, ‘dominated by 
uncertainty and subjectivization of values’.” Pessi 2013, 17. 
26 Pessi 2013, 18. 
27 KNK2016, 28. 
28 KNK2016 68, 83. Nelivuotiskertomus jaksolta 2012-2015 kuvaa toisaalta globaalia uskonnollista 
tilannetta pirstaloituvaksi ja toisaalta suomalaisen yhteiskunnan tilannetta uskonnollisen yhtenäisyyden 
vähittäiseksi murtumiseksi.   
29 Olen tekstiin kirjoittanut kursiivilla sanat, joita ko. yhteydessä käsittelen tai tulkitsen 
tutkimuskäsitteinä tai tuloksista nousevina käsitteinä. Tällöin esimerkiksi käsiteltäessä metaforana 
sanaa perhe, määrittelen sen siten, kuin se tuloksissa ja haastatteluissa nousee esille. Tuon jälkeen 
käyttäessäni käsitettä perhe, en kursivoi sitä, koska perhe on sanana tutkimuksen sisällä jo määritelty. 
30 Esimerkiksi Andreas Wimmer on tutkinut etnisiä rajoja. Hän on todennut: ”ethnic distinctions may 
be fuzzy and boundaries soft, with unclear demarcations and few social consequences, allowing 
individuals to maintain membership in several categories or switch identities situationally.” Wimmer 
2008, 975. 
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liittymisen ja irtautumisen ilmiöitä yhteiskunnan jälkimodernissa tilanteessa 
rajapinnan käsitteen avulla. Rajapinnan käsite mahdollistaa yksilön toimijuuden 
tarkastelun suhteessa yhteisöön, sillä rajapinnalla kyse ei ole vain ratkaisusta liittyä tai 
erota vaan pidemmästä prosessista olla liikkeellä suhteessa yhteisöön. Käsitteellä 
rajapinta tarkoitan tässä tutkimuksessa sitä yhteisön sosiaalisuuden aluetta, jossa yksilö ja 
yhteisöt kohtaavat tai eroavat. Tämä alue on yksilölle imaginaarinen ja samalla 
kokemuksellinen sosiaalisen elämän alue. Rajapinta on alue yhteisön sosiaalisessa 
tilassa, jonka ominaisuudet muuttuvat yhteisön identiteetin muovautumisen 
mukaan.31  

Aloittaessani tutkimusta vuonna 2010 havaitsin, että kolmessa eri uskonnollisessa 
yhteisössä toimi kirkon virassa aikaisemmin olleita tai yhä olevia pappeja. Kaksi 
näistä yhteisöistä oli muutaman vuoden sisällä rekisteröitynyt itsenäisiksi 
uskonnollisiksi yhdyskunniksi ja yksi toimi epäselvässä suhteessa kirkkoon irrallaan 
kirkon rakenteesta. Kahden yhdyskunnan ja yhden säätiön seurakunnat, joista 
kiinnostuin tutkimuksellisesti, olivat Satamaseurakunta Jyväskylässä, Toivon portti 
seurakunta Tampereella ja Markus-yhteisö Helsingissä.32 Uskonnollisten yhteisöjen 
perustaminen tai pappien siirtyminen kirkon ulkopuolelle ei ole ollut aivan 
poikkeuksellista aikaisemminkaan Suomessa. Pappien rooli tutkittavien uusien 
yhteisöjen perustamisessa tai kirkosta erottautumisessa oli kuitenkin ollut näkyvä. 

Seuraavassa pääluvussa 2.0 tarkastelen teoreettisten näkökulmien kautta uskontoa 
jälkimodernissa yhteiskunnassa ja avaan myös uskonnollisen yhteisöllisyyden 
kompleksisuutta. Yhteisön teoreettisen tarkastelun yhteydessä määrittelen 
tarkemmin rajapinnan käsitteen. Kartoitan seuraavassa aikaisemmin julkaistuja 
tutkimuksia ja sitä tilaa, missä tämä tutkimus toteutuu. 

 
31 Rajapinnan tilalla minulla olisi ollut mahdollista käyttää viimeaikaisen kompleksisuuden teorian 
keskustelun esille nostamaa sopivuuden maiseman käsitettä. Lesley Kuhn on käyttänyt fitness landscape 
käsitettä kuvatessaan Roger Lewiniin pohjautuen mielikuvaa kompleksin entiteetin selviytymisestä ja 
sopivuudesta sekä liittymisestä ympäristöönsä tai kontekstiinsa. Maiseman mielikuvan käyttäminen 
kuvaa liittymisen tai sopivuuden mahdollisuuksia sekä sopivuuden maisemallisia laaksoja ja vuoria. 
Kuhn 2018, 79. Oma arvioni oli, että sopivuuden maisema liittyy tutkimuskäsitteenä enemmän 
biologiaan ja sen soveltaminen sosiologiseen tutkimukseen olisi monimutkaistanut tulkintaa ja 
johtopäätöksiä. 
32 Nykyisin yhteisöt tunnetaan nimillä Satamaseurakunta, Toivon portti seurakunta ja Pyhän 
Markuksen luterilainen seurakunta.  



  
 

9 
 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut yksilön ja yhteisön irtautumisen ja liittymisen 
tapahtumista yhteisöjen rajapinnoilla. Tutkimukseni alueen keskeisiä rajapyykkejä 
ovat käsitteet: yhteisö, uskonnollisten yhteisöjen typologia ja skisma, rajapinta, 
kompleksisuus ja konversio eli kääntyminen. Tarkastelen seuraavassa näihin 
käsitteisiin liittyvää tutkimusta ja selkeytän tämän tutkimuksen aluetta suhteessa 
muuhun tutkimukseen.  

Suomalaisen uskonnollisuuden muutoksia tarkastellaan säännöllisesti kirkon 
tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomuksissa. Näiden raporttien kuvaukset 
suomalaisen yhteisöllisen uskonnollisuuden muutoksista perustuvat tilastoihin ja 
erilaisiin kyselymateriaaleihin. Nelivuotiskertomusten johtopäätökset tehdään kirkon 
tarpeista lähtien. Nelivuotiskertomusten tilastolliset kuvaukset uskonnollisuuden 
muutoksista antavat tietoa tämän tutkimuksen kontekstista, mutta eivät kuvaa 
rajapinnoilla tapahtuvaa sosiaalisuutta. Yhteisöjen rajapintoja ei ole helppo tutkia 
kvantitatiivisin menetelmin, mutta arvioni mukaan kvalitatiivisilla menetelmillä on 
enemmän mahdollisuuksia tutkia yhteisöllisiä rajapintoja.  

Yhteisöjen tutkimuksessa Ferdinand Tönnies on laajasti omaksuttu ja siteerattu 
sosiologian klassikko.33 Seppo Kangaspunta on vuonna 2011 toimittanut julkaisun 
Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen, jossa 
Tönniesin yhteisö – yhteiskuntaelämä -typologiaa sovelletaan monimuotoistuneen 
yhteisöllisyyden määrittelyyn, analysointiin ja jäsentelyyn.34 Tässä teoksessa Kari A. 
Hintikka analysoi sosiaalisen median yhteisöllistä luonnetta Tönniesin teorian 
avulla.35 Lähemmäksi tutkimukseni aihepiiriä, eli uskonnollisen yhteisöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden rajojen tutkimusta, tulee Taina Kalliokoski väitöskirjassaan 
Yhteisöllisyyden rajat yhteistoiminnan ja ihmisen perushyvien näkökulmasta, jossa hän on 
käsitellyt Ferdinand Tönniesin teoriaa kriittisesti ja soveltanut sitä yhteisöllisyyden 
rajojen tutkimukseen. Taina Kalliokoski totesi, että 

Gemeinschaftin kaltaiset kasvokkaiset vuorovaikutustavat ja suhteet johtavat yleensä 
tiukempaan sosiaaliseen kontrolliin kuin symbolien varaan rakentuvissa tai 
välillisemmissä yhteenliittymissä. […] Voidaan sanoa, että Tönniesin luonnehtiman 

 
33 Kangaspunta 2011, 18. 
34 Kangaspunta 2011, 7. 
35 Hintikka 2011. 
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Gemeinschaftin käyttäminen todellisuuden selittämiseksi sisältää ihmisten toiminnan 
ja suhteiden seurauksia ja vaikutuksia koskevan päättelyvirheen.36 

Palaan luvussa 2.2 Kalliokosken mainitsemaan päättelyvirheeseen ja sen seuraukseen 
siihen, miten sovellan Tönniesin teoriaa tässä tutkimuksessa.  

Ferdinand Tönniesin teoriaa on hyödyntänyt mielenkiintoisella tavalla Kenneth 
C. Bessant teoksessaan The Relational fabric of community. Bessant käytti Tönniesin 
yhteisön ja yhteiskuntaelämän teoriaa määrittelemään yhteisön peruskäsitettä. 
Bessant viittasi yhteisön käsitteessä Tönniesistä eteenpäin Martin Buberiin, 
käsitellessään intersubjektiivisuutta ja käsitettä we-ness, jonka käännän suomeksi 
käsitteellä me-olemus. Bessant määritteli me-olemuksen seuraavasti: 

The implication is that a collectivity is relationally distinct from what may be termed 
a “true” community insofar as the latter reflects a more substantive bond, sense of 
“We-ness,” or communion.37 

Me-olemuksellinen yhteisö edustaa intersubjektiivista autenttista yhteisöä, jossa 
osallistujat kokevat olevansa osa yhtä yhteisöllistä tahtoa ja pyrkivät kollektiivisesti 
yhteiseen hyvään. Tönniesin teorian käyttäminen Bessantin osoittamalla tavalla 
tarkoittaa teorian käyttöä sen toisella tasolla, eli yhteisön ja yhteisöllisyyden 
moniulotteisten laadullisten muuttujien kuvauksena, jolloin voimme irtautua 
typologian mekanistisesta soveltamisesta. 

Uskonnollisten yhteisöjen typologia on ollut yli 100 vuotta tärkeä uskonnon 
tutkimuksen väline ja samalla jatkuvan teoreettisen kehitystyön kohde. Tässä 
tutkimuksessa typologia on osa analyysia, koska se kuvaa ja luo teoreettisen pohjan 
ymmärtää uskonnollisen yhteisöllisyyden pirstaloitumista ja yhteisöjen välistä 
skismaa. Ernst Troeltsch kuvasi skisman uskonnollisen ideaalin ja yhteiskunnallisen 
todellisuuden väliseen jännitykseen liittyvänä yhteisöä pirstaloivana voimana.38 Ray 
Wallis on käsitellyt skisman käsitettä suhteessa sekularisaatioon. Hänen 
näkemyksensä on, että sekularisaation edistää uskonnollista herätystä, joka tradition 
sisällä39 ilmenee pirstaloivana skismana. Tradition ulkopuolella kyseessä on hänen 
näkemyksensä mukaan uskonnollinen innovaatio.40 Skisman käsitettä ovat tutkineet 

 
36 Kalliokoski 2020, 18. 
37 Bessant 2018, 132. Tässä lainauksessa käytetään myös sanaa ”communion”, joka tarkoittaa 
uskonnollisessa yhteydessä ehtoollista.  
38 Goldstein 2011, 79-80. 
39 Tämän tutkimuksen tietokehyksen sisällä voisi sanoa, ”yhteisöllisen rajapinnan sisällä”. 
40 Wallis 1984, 79. 
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James R. Lewis ja Sarah M. Lewis, jotka antoivat kattavan kuvan skisman käsitteen 
käytöstä uskonnontutkimuksessa toimittamassaan teoksessaan Sacred schisms how 
religions divide.41 He määrittelivät, että skisma on konfliktista seuraava pienemmän 
yhteisön irtautuminen isommasta yhteisöstä. Lewis ja Lewis totesivat tässä vuonna 
2009 julkaistussa teoksessa, että skismaa on tutkittu varsin vähän ja skisman teoria 
on köyhää. 

Suomalaisessa uskonnontutkimuksessa skisman käsitettä on tutkittu vähän, eikä 
skisma itsessään ole ollut teoreettisen kehittelyn kohteena. Kim Östman on käyttänyt 
skisman käsitettä tutkiessaan mormonismia ja siinä tapahtuneita siirtymiä 
sosiokulttuurisen jännitteen jatkumolla.42 Pietari Hannikaisen väitöskirja Uuden 
sukupolven yhteisöt. Evankelisluterilaisen jumalanpalvelusyhteisöliikkeen osallistujien 
yhteisöllisyys, arvot ja hengellisyys tarkasteli ansiokkaasti jumalanpalvelusyhteisöliikettä 
kolmen prosessin kautta. Näitä prosesseja ovat skisma, innovaatio ja transformaatio. 
Hannikainen määritteli, että skisma liittyy oikeaoppisuuteen, innovaatio kykyyn 
vastata kulttuurin muutoksiin ja transformaatio uskonnon transsendenttiin puoleen 
keskittymiseen.43 Hannikaisen tutkimuksen kohde sivuaa tutkimukseni teemaa. Hän 
tarkastelin jumalanpalvelusyhteisöliikettä erikseen kolmessa tasossa: mikro-, mesa- ja 
makrotasossa, jolloin häneltä jäi yksilön ja yhteisön sosiaalisen kohtaamisen alue 
tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä jättää uutta tutkimusta varten tyhjäksi 
tutkimuksellisen alueen, jossa yhteisöjen ja yksilöiden kohtaaminen tapahtuu; 
rajapinnan.  

Hanna Salomäen väitöskirja44 vuodelta 2010 tulee lähemmäksi tämän 
tutkimuksen tutkimuskohdetta eli uskonnollista sosiaalista tapahtumista. Salomäki 
rajasi tutkimuskohteekseen herätysliikkeet, jolloin tutkimuksen kohteena oleva 
sosiaalinen toiminta, sitoutuminen ja osallistuminen, tapahtuu olemassa olevan 
uskonnollisen yhteisön rajapintojen sisäpuolella. Hanna Salomäki määritteli 
herätysliikkeet laajaa joukkoa koskettaviksi ja heidän ajatteluunsa vaikuttaviksi 
liikkeiksi, jotka syntyvät luterilaisen kirkon sisällä hengellisiksi uudistusliikkeiksi. 
Väitöskirjassaan Hanna Salomäki käsitteli myös Nokia missiota45 ja sen perusteella 

 
41 Lewis & Lewis 2009. 
42 Östman 2017.  
43 Hannikainen 2021. 
44 Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen. Salomäki 2010. 
45 Outi Pohjanheimon vuonna 2005 valmistunutta Nokian herätysliikkeen (käsite Pohjanheimon) pro 
gradu -tutkimusta Myyttinen parantumiskokemus Nokian herätysliikkeen piirissä. Narratiivisen aineiston 
monimetodinen analyysi, käsittelen tarkemmin tutkimukseni luvussa 4.1. Pohjanheimo 2005. 
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syntynyttä Nokia Missio Churchia tällaisena herätysliikkeenä. Myöhemmin hän 
totesi, että liikkeen irrottauduttua kirkosta itsenäiseksi uskonnolliseksi 
yhdyskunnaksi, sitä ei voi pitää enää herätysliikkeenä.46    

Hanna Salomäki hyödynsi väitöskirjassaan Ernst Troeltschin kirkko-lahko -
typologiaa arvioidessaan kirkon roolin muutosta uskonnollisesti 
monimuotoistuvassa Suomessa. Salomäki pohti väitöskirjansa johtopäätöksissä 
mahdollisuutta, että herätysliikkeet eroaisivat kirkosta. Tämä merkitsisi hänen 
arvionsa mukaan kirkon roolin kaventumista yhteiskunnassa ja kirkkotyyppisen 
ideaalin säilymisen mahdottomuutta.47 Kirkon sisällä vaikuttaneet herätysliikkeet 
ovat toistaiseksi pysyneet kirkon yhteisöllisen rajapinnan sisällä. Muutos sen sijaan 
on nähtävissä rajapinnan reunalla kirkon jäsenten kirkosta irtautumisena sekä uusien 
uskonnollisten yhdyskuntien syntymisenä.  

Hanna Salomäki julkaisi vuonna 2019 artikkelin ”Kirkon ja kristinuskon asema 
Suomessa 2020-2030 -luvuilla – uskontososiologinen tarkastelu”48. Salomäki tarkasteli 
uskonnollisuuden muutosta Suomessa. Hän totesi, ettei kirkko enää määritä 
yksilöiden uskomuksia, vaan yksilöt koostavat itse elämänkatsomustaan 
uskonnollisista kokemuksistaan ja omaksumistaan käytännöistä. Uskonnollinen 
moninaisuus antaa mahdollisuuden etsiä sopivaa vaihtoehtoa uskomusten joukosta 
ja myös tuunata uskonnollisuutta omannäköisekseen.49 Hanna Salomäen artikkelin 
toinen tutkimustani sivuava huomio liittyy sekularisaatioon, jonka Salomäki näki 
toteutuneen laaja-alaisesti sekä uskomusten että uskonnollisen toiminnan alueella. 
Lisäksi sekularisaatio ilmenee irtautumisena uskonnollisista yhteisöistä. Tähän liittyy 
ISSP-tutkimuksesta (International Social Survey Programme) Salomäen nostama 
mielenkiintoinen havainto, että kymmenessä vuodessa ryhmän ”pidän itseäni 
hengellisenä ihmisenä, jota kiinnostavat pyhät ja yliluonnolliset asiat” osuus on 
noussut kuusi prosenttiyksikköä, ja heitä on vuonna 2018 neljännes kaikista 
tutkimukseen vastaajista.50 Sekularisaatio irtauttaa ihmisiä perinteisistä 
monopolistisista uskonnollisista rakenteista, mutta samalla yksilöiden hengellinen ja 
henkinen kiinnostus säilyy ja kasvaa. Yhteiskunnallisena makrotason ilmiönä 
sekularisaatio on selkeästi ilmenevä, mutta vaikutukset yksilöiden tasolla eivät ole 
yhtä selkeitä.  

 
46 Salomäki 2010, 17-19. Salomäki 2017, 65. 
47 Salomäki 2010, 392. 
48 Salomäki 2019. 
49 Salomäki 2019, 102-103. 
50 Salomäki 2019, 104. 
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Tämä tutkimus ei ole konversiotutkimus, mikäli konversiotutkimuksella 
tarkoitetaan ihmisen uskonnollisen kääntymisen psykologisia edellytyksiä ja 
prosesseja.51 Tämän tutkimuksen keskeinen osa on kuitenkin yksilöiden yhteisöllisen 
liittymisen ja irtautumisen tutkiminen, siksi viimeaikaisen kääntymisen 
tutkimuksen tarkastelu on tärkeää. Suomessa kirkosta irtautuminen on ollut 
erityisesti uskonnosta irtautumista käsittelevän tutkimuksen kohteena. Jouko Siipi 
tutki jo vuonna 1965 kirkosta eroamista sosiaalisena ilmiönä.52 Kirkosta eroamista 
2000-luvulla ovat tutkineet Kati Tervo-Niemelä sekä Jenni Spännäri.53 Heidän 
tutkimuksissaan kartoitettiin kirkosta eronneiden esittämiä syitä eroamiselleen. 
Irtautumista muista uskonnollisista yhteisöistä on myös tutkittu viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Seija Ronimus on tutkinut väitöskirjassaan vuonna 2011 
Jehovan todistajista eronneita ja erityisesti miten ero on tapahtunut sekä millaisia 
vaikutuksia erolla on ollut entisiin jäseniin.54 Jukka Timonen on tutkinut 
uskonnollisen identiteetin rakentumista erokertomuksissa. Timonen lähestyi 
tutkimuskohdettaan holistisesti; jäsenyys uskonnollisessa yhteisössä on osa 
elämänhistoriaa ja yhteisöstä eroaminen on eri asia kuin irtautuminen. Timoselle 
eroaminen on tapahtuma, jossa luovutaan muodollisesta jäsenyydestä ja irtautuminen 
on prosessi, jossa tapahtumat saavat merkityksiä.55 Tässä tutkimuksessa lähestyn 
uskonnollista kääntymistä myös holistisesti, mutta tarkastelen sitä osana yksilön ja 
yhteisön välistä sosiaalisen kohtaamisen prosessia.  

Teemu T. Mantsinen kehitti uskonnosta irtautujien typologian tutkimuksessaan 
helluntailaisista uskonnosta luopujista.56  Tutkimuksessaan Mantsinen näki 
suomalaisen uskonnosta irtautujien tutkimuksen puutteena sen, että tutkimuksessa 

 
51 Daniel W. Snook yhdessä kollegoidensa kanssa on julkaissut artikkelin ”Issues in the Sociology and 
Psychology of Religious Conversion”, jossa kootusti esitellään kääntymisen määritelmiä, eri 
kääntymisen teorioita sekä kääntymisen erilaisia komponentteja. Snook et al. 2018.   
52 Siipi 1965a; Siipi 1965b. 
53 Tervo-Niemelä 2006; Spännäri 2014. Hanna Laakso teki 2001 pro gradu -tutkimuksen: Yhteisön 
turvallisista kahleista vaikeaan vapauteen: Tutkimus uskonnollisesta ryhmästä irtautumisesta. Ellen Tuomaalan 
pro gradu vuodelta 2001 käsitteli irtautumista vanhoillislestadiolaisuudesta: Yhteisön rajamailla - 
vanhoillislestadiolaisuudesta irtautumisen kerrontaa. Tuomaala toi tutkielmassaan esille otsikkotasolla 
ajatuksen irtautumisesta prosessina, joka tapahtui yhteisön rajamailla. Heli Karjalainen on tutkinut 
myös pro gradu -tutkielmassaan uskonnollisesta yhteisöstä poiskääntymistä. Hänen työnsä nimi oli: 
Nyt voin ajatella vapaammin Uskonnollisesta yhteisöstä poiskääntyminen. Laakso 2001; Tuomaala 2001 ja 
Karjalainen 2011. 
54 Ronimus 2011, 10. 
55 Timonen 2013, 122. 
56 Mantsinen 2015. 
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ei ole pyritty laajemmin kehittämään teorioita aiheesta.57 Omassa tutkimuksessaan 
hän typologisoi helluntailaisesta uskonnosta luopujia käyttämällä kahden muuttujan 
kenttää. Muuttujat olivat suhde uskontoon erityisesti (entiseen yhteisöön) ja suhde 
uskontoon yleisesti.58 Mantsisen tutkimuksen merkitys tämän tutkimuksen kannalta 
on typologian sijaan hänen holistinen näkemyksensä tutkimuksensa kohteesta. Osan 
tutkimusaineistoaan hän keräsi teemahaastatteluilla, joissa ensimmäinen osa oli 
haastateltavien elämäntarina eli narraatio ja toinen osa strukturoidumpi 
tutkimusteemoja käsittelevä osuus.59 Mantsinen teki aineistonkeruunsa oman 
tutkimukseni jälkeen, mutta Mantsisen metodinen ratkaisu vahvistaa tutkimukseni 
metodisia ratkaisuja. 

Uskonnollisen kääntymisen eli yksilön uskonnollisen identiteetin rakentumisen 
sosiaalisten yhteyksien tutkiminen edellyttää holistista tutkimusotetta, joka on myös 
sosiologisen tutkimuksen keskeinen toiminnan tapa. Uskonnollisen kääntymisen 
tutkimuksen painotukset ovat tutkimushistorian aikana liikkuneet yksilön 
voluntarismin ja kääntymisen determinismin välillä. Yksilön valinnan vapautta 
korostettaessa tutkimus keskittyy yksilön eron tai liittymisen valintojen perusteluihin. 
Deterministinen näkökulma esittää yhteisöjen kykenevän ohjailemaan kääntyvien 
ihmisten ratkaisuja. Lynn Davidman on esittänyt, että kuvattu dikotomia tarkastella 
kääntymistä on virheellinen, koska sen edellytyksenä on käsitys kulttuurista 
yhdenmukaisena kokonaisuutena, jossa yksilö valitsee tai deterministisesti ohjautuu 
valitsemaan rinnakkaisista arvoyhteisöistä jonkun.60 Arvoyhteisöt eivät 
yhteiskunnassa ja kulttuurisessa rakenteessa ole homogeenisia tai rinnakkaisia. 
Tämän vuoksi tarvitaan holistinen näkökulma yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksesta 
yhteisöjen rajapinnoilla. 

Tässä tutkimuksessa keskityn uskonnollisten yhteisöjen ja haastateltavien 
henkilöiden (elämän)historiaan, jolloin yhteisöjen muodostuminen ja yksilöiden 
kääntymisen kokemukset ovat osa kokonaisuutena tarkasteltavaa uskonnollisuutta. 
Kansainvälisesti tällaista lähestymistapaa yksilön uskonnolliseen kääntymiseen ovat 
käyttäneet esimerkiksi James T. Richardson61 ja Henri Gooren62. Palaan tässä 

 
57 Mantsinen 2015, 4. 
58 Mantsinen 2015, 11. 
59 Mantsinen 2015, 6. 
60 Davidman 2007, 52-55.  
61 Richardson & Stewart 1978. Richardson 1985. 
62 Gooren 2005, 2007 ja 2010. Henri Goorenin teorian taustalla on Lewis Rambon uskonnollisen 
kääntymisen teoria, jossa Rambo korosti kääntymisen ja sen tutkimuksen holistisuutta. Rambo 1993, 
7-8.  
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tutkimuksessa Henri Goorenin jatkokehitelmään Richardsonin kääntymisen polusta 
luvussa 2.5. Gooren ja Richardson ovat toimineet toisenlaisissa uskonnollisen 
yhteisöllisyyden konteksteissa, mutta heidän teoreettiset lähestymistapansa ovat 
tutkimukseeni soveltuvia.  

Uskonnollisuutta mitataan usein kyselyillä, joissa kysytään kuulumisesta 
uskonnolliseen yhteisöön tai osallistumisesta jumalanpalvelukseen. Aivan 
viimeaikaisessa kansainvälisessä keskustelussa on esille noussut käsite MRB, joka 
tulee sanoista multiple religious belonging eli useaan uskontoon kuuluminen.63 Käytän 
jatkossa ilmiöstä lyhennettä MRB. Uskonnollisuuden moninaistuessa ja Suomessakin 
uskonnollisten yhteisöjen määrän lisääntyessä uskonnollisen sitoutumisen 
moninaisuus voi olla yksi mahdollinen yksilöllisen uskonnollisuuden toteuttamisen 
toiminnan tapa.  

Joantine Berghuijs on tutkinut Hollannin pitkälle sekularisoituneessa 
yhteiskunnassa MRB:n ilmenemistä. Hän on todennut, että uskontojen väliset rajat 
hämärtyvät ja niiden läpäisevyys lisääntyy. Hänen tutkimuksessaan Hollannissa 
vastaajista 24 % on yhtä mieltä väittämän kanssa, jossa sanotaan: ”I combine 
elements from different religious traditions in my life”. Uskonnollisiin traditioihin 
luetaan tässä myös kristinuskon sisäiset eri traditiot.64 MRB on saanut osakseen myös 
kriittisiä arvioita. Steven Bruce on kritisoinut käsitettä ja todennut, että MRB on niin 
harvinainen ilmiö, ettei siihen yhteiskuntatieteilijöiden hänen kritiikkinsä mukaan 
kannata käyttää aikaa.65 Joantine Berghuijs empiiriset tulokset viittaavat kuitenkin 
MRB:n olevan sekulaarissa yhteiskunnassa todellinen ilmiö. Sosiaalisella alueella, 
jossa yksilöt ja yhteisöt kohtaavat, MRB voidaan ymmärtää yhteisöjen lomittumisena. 
Yksilö voi yhtä aikaa olla imaginaarisesti ja konkreettisesti usean uskonnollisen 
yhteisön alueella.  

Luvun alussa luetteloin tutkimukseni alueen rajapyykit, joihin kuuluivat myös 
rajapinta ja kompleksisuus. Rajapinta on tutkimuksessani käsitteellinen tarkennus 
sosiologisesta rajan (engl. boundary) käsitteestä. Tämä käsitteellinen tarkennus on 
välttämätön uskonnollisten yhteisöjen moninaistuessa sekä yhteisöjen sijoittuessa 
lomittain sosiaaliselle alueelle. Yhteisöjen lomittuminen ja moninaistuminen tekee 
yhteiskunnasta kompleksisen sosiaalisen alueen. Rajapinnan tutkimuskäsitettä ei ole 
käytetty suomalaisessa tutkimuksessa siten, kuin käytän sitä tässä tutkimuksessa. 
Rajapinnan ja rajan käsitteen käyttöä tutkimuksessa tarkennan luvuissa 1.1 sekä 2.2.  

 
63 Näin esimerkiksi Berghuijs 2017, 19. 
64 Berghuijs 2017, 33-34. 
65 Bruce 2017, 612. 
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Kompleksisuus on harvoin käytetty tutkimuskäsite66 suomalaisessa uskonnon 
tutkimuksessa, mikä antaa tilaa käsitteen tutkimukselliselle käytölle. Lesley Kuhn on 
esitellyt vuonna 2018 käsitteen kompleksisuustietoinen sosiaalinen tutkimus67, jolla hän on 
tarkoittanut laadullista tutkimusta, joka ei ole sidottu lineaarisuuteen eikä varmoihin 
ilmiöihin. Kompleksisuustietoinen sosiaalinen tutkimus tunnustaa inhimillisen 
todellisuuden ymmärtämisen epävarmuuden ja ambiguiteetin.68 Hän kuvasi 
kompleksisuuden paradigmaattista käyttöä seuraavasti: 

Based on these principles, we describe at the most general level, our research as 
inquiry into human experiential space, which we characterize as chaotic, 
multidimensional, nonlinear and as organized around attractors. Continuing the 
process of translating and interpreting findings and ideas from studies of complexity 
in nature, we utilize a range of specific complexity concepts as metaphors to aid in 
sense making. Metaphors are used in complexity to convey ideas and relationships 
that otherwise would take a great many words to portray. In making a metaphorical 
comparison we create new ways of perceiving and structuring experience.69    

Tämä tutkimus ei ole puhtaasti kompleksisuustietoista sosiaalista tutkimusta, mutta 
tutkimusta tehdessäni tiedostin kohtaavani todellisuuden kaoottisia ilmiöitä. Kuhnin 
mukaan todellisuuden epälineaarisuus edellyttää metaforien eli vertauskuvien 
käyttöä. Tämän tutkimuksen puitteissa määrittelen käyttämäni käsitteet ja metaforat 
tarkasti. Samalla tunnustan, että kompleksiselle todellisuudelle ei ole olemassa 
valmiina kaikkia ilmiöitä kuvaavia käsitteitä. Ilmiöistä puhuminen johtaa käsitteiden 
ja metaforien emergenssiin ja luomiseen. Tässä tutkimuksessa kompleksisuuden 
teoria on osa teoriataustaa ja sen teoreettinen tarkastelu on luvussa 2.4. 

Lopuksi otan esille yhden tutkimuksen Norjasta. Uskonnollisuuden muutosta on 
norjalaisesta näkökulmasta käsitellyt Inger Furseth narratiivisten elämäntarinoiden 
kautta. Norjan uskonnollinen tilanne 2000-luvulla on ollut monella tavalla 
verrannollinen Suomen tilanteeseen. Norjan kirkon jäsenmäärän osuus koko 
väestöstä oli laskenut vuodesta 2000 (85,9 %) vuoteen 2019 (68,9 %) 17 
prosenttiyksikköä. Säännöllinen osallistuminen kirkon toimintaan on Norjassa ollut 
vähäistä ja uskonnollinen monimuotoisuus on lisääntynyt. Inger Furseth julkaisi 
vuonna 2006 tutkimuksen From Quest for Truth to Being Oneself, Religious Change in Life 

 
66 Esimerkiksi Maarit Pedak on käyttänyt kriisin kompleksisuutta tutkimuskäsitteenä kriisiviestinnän 
väitöskirjatutkimuksessaan. Pedak 2018. 
67 Complexity informed social research. Kuhn 2018, 74. 
68 Kuhn 2018, 74-75. 
69 Kuhn 2018, 78. 
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Stories70. Tutkimuksessa Furseth kartoitti Norjan uskonnollisen maiseman muutosta 
ja kuvasi sen kompleksisuutta.71  

Inger Fursethin tutkimuksen aineistona oli kahdeksan elämäntarinaa. 
Tutkimuksensa tuloksena Furseth esitti kolme tapahtunutta muutosaluetta Norjan 
uskonnollisessa maisemassa. Ensimmäinen alue on yksilöiden uskonnollisen uskon 
päämäärän muuttuminen ”totuuden löytämisestä” yksilön ”olemiseen oma itsensä”. 
Furseth kuvaa haastateltujen elämän ratkaisujen olevan ”oman elämän luomista”. 
Haastatellut ovat sosiaalisesti aktiivisia ja toimivat useissa erilaisissa yhteisöissä. 
Suhteessa uskontoon tämä merkitsee suuntautumista toisista kohti omaa itseä ja 
”oman tien löytämistä”. Haastatellut edellyttävät uskonnolta vastaavuutta siihen, 
miten he kokevat ja tuntevat oman minänsä.72  

Toinen muutosalue on vaatimus autenttisuudesta ja johdonmukaisuudesta. 
Kaikki Fursethin haastattelemat henkilöt edellyttivät uskonnolta totuudellisuutta ja 
vilpittömyyttä. Furseth tulkitsi, että yksilöllisyyden vahva korostus ilmenee 
vaatimuksena autenttisuudesta, jossa ideat ja käytäntö ovat johdonmukaisesti 
yhteydessä toisiinsa. Vanhemmilla haastatelluilla johdonmukaisuuden vaatimus 
ilmenee yksilön ja yhteisön välillä, jolloin se samalla sitoo yksilön yhteisöön. 
Nuoremmilla haastatelluilla johdonmukaisuus ideoiden, uskomusten ja 
käyttäytymisen välillä liittyi ennen kaikkea yksilöön itseensä.73 

Kolmas muutosalue Norjan uskonnollisessa maisemassa on Fursethin 
tutkimuksen mukaan merkitysjärjestelmien pirstaloituminen ja fragmentoituminen. 
Norjan uskonnollisen tilanteen taustalla on vahva luterilainen perinne, tai kuten 
Furseth lainasi Daniéle Hervieu-Légeriä, norjalaisessa yhteiskunnassa on 
kollektiivinen uskonnollinen muisti. Tästä huolimatta Furseth totesi tutkimuksensa 
tuloksena, että 1900-luvun lopussa ja 2000-luvulla enemmän huomiota ovat saaneet 
merkityksen etsiminen, erilaiset uskonnolliset vaihtoehdot, vaihtoehtoiset 
maailmankatsomukset ja kuluttajakeskeinen kulttuuri. Sodan jälkeiset sukupolvet 
arvostavat moninaisuutta myös uskonnon alueella ja he edistävät sitä suosimalla 
suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. Fursethin kuvaaman yksilöllisen etsinnän 
yhdistyminen erilaisten uskonnollisten perinteiden moninaisuuteen johtaa 
muutokseen perinteisessä uskonnollisessa kulttuurissa.74 Furseth totesikin, että tämä 

 
70 Furseth 2006. 
71 Furseth 2006, 23. 
72 Furseth 2006, 296-298. 
73 Furseth 2006, 299-300. 
74 Furseth 2006, 301-303. 
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tekee Norjan kirkon uskonnollisen perinteen huojuvaksi75. Furseth lisäsi tulostensa 
syvyyttä ottamalla mukaan myös sukupuolen näkökulman.76  

Inger Fursethin tutkimus norjalaisesta uskonnollisuuden muutoksesta ajoittui 
vuoteen 2006, ja tämän tutkimukseni aineiston keruu tapahtui vuosina 2013-2014. 
Norjan uskonnollisessa tilanteessa on ollut vastaavuuksia suomalaiseen tilanteeseen. 
Sosiologiassa eri yhteiskunnissa tapahtuneiden muutosten vertailussa ja 
yhteismitallistamisessa tulee kuitenkin olla varovainen.  

Tutkimukseni kannalta oleellisen aikaisemman tutkimuksen koostaminen osoitti 
kaksi asiaa. Ensiksi tämän tutkimuksen alueen määrittelevät rajapyykit (yhteisö, 
uskonnollisten yhteisöjen typologia ja skisma sekä konversio eli kääntyminen, 
rajapinta ja kompleksisuus) osoittautuivat käsitteiksi, joiden käyttäminen yksilön ja 
yhteisön sosiaalisen kohtaamisen tutkimuksessa on perusteltua. Lisäksi käsite 
rajapinta on tutkimuskäsitteellinen tarkennus rajan käsitteestä, joka on paljon käytetty 
käsite sosiologiassa. Rajapinta antaa kuitenkin lisää analyyttistä tilaa yksilön ja 
yhteisön kohtaamisen käsittelyyn. Kompleksisuutta ei usein ole käytetty sosiologiassa 
eikä varsinkaan suomalaisessa uskontososiologiassa, minkä vuoksi sen perustellulla 
käytöllä on myös uutuusarvoa. Toiseksi suomalainen kääntymistutkimus on 
suuntautunut usein tutkimaan yksilöä ja erityisesti yksilön kirkosta eroamista ja sen 
syitä. Ei ole olemassa tuloksia eikä tietoa siitä, miten yksilöiden ja yhteisöjen 
kohtaaminen tapahtuu uskonnollisten yhteisöjen rajapinnoilla. Tämä tutkimus 
täyttää tuon puutteen.  

 

 
75 ”precarious”. Furseth 2006, 303. 
76 Furseth 2006, 301-305. Connor 2007, 221. 
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2 YKSILÖN JA YHTEISÖN VÄLINEN DYNAMIIKKA 
JÄLKIMODERNISSA YHTEISKUNNASSA 

2.1 Uskonto jälkimodernissa yhteiskunnassa 
 

Sosiologia tieteenä käyttää käsitteitä teorioiden rakentamisen paloina. Käsite uskonto 
on tämän tutkimuksen lähtökohta. Käsitteet itsessään ovat tyhjiä, kunnes niillä 
viitataan ominaisuuksiin tai asioiden välisiin suhteisiin, jolloin niistä tulee 
sosiologisen teorian sanastoa. Käsitteet muodostavat teoreettisen kokonaisuuden, 
kun ne liitetään toisiinsa saman tietokehyksen sisällä. Lesley Kuhn on määritellyt 
tutkimuksen tietokehyksen tarkoitukseksi todellisuuden ymmärtämisen (”sense 
making”).77 Tässä tarkoituksessa tarkastelen ja määrittelen tässä luvussa uskonnon 
käsitteenä tämän tutkimuksen tietokehyksen sisällä.  

Suomen kirkon tilanne 2000-luvulla on osa laajempaa länsimaissa tapahtunutta 
uskonnollisen yhteisöllisyyden kehitystä. Yhteiskunta sekularisoituu ja 
uskonnollisuus muuttuu ja monimuotoistuu.78 Uskonnollinen monimuotoistuminen 
on osa yhteiskunnallista sekularisaatiokehitystä, jolle on tyypillistä 
moniarvoistuminen, kulttuuri-ilmiöiden moninaistuminen, yksilöllisten ratkaisujen 
ensisijaistuminen ja kaupungistuminen. Tällaista yhteiskuntaa kutsun jälkimoderniksi 
yhteiskunnaksi.  

Uskonnollinen yhteisöllisyys ja uskonnot ilmiönä ovat olleet sosiologiassa yleisiä 
tutkimuskohteita. Uskonto ei kuitenkaan ole ollut tieteellisenä käsitteenä selkeä. 
Monet tutkijat myöntävät, että se on hämärä ja huonosti määritelty, mutta tästä 
huolimatta sitä käytetään luonnollisena ja itsestään selvänä tutkimuksen käsitteenä.79 
Uskonto on monimutkainen ilmiö, jossa on yksilöllisiä psykologisia sekä yhteisöllisiä 

 
77 Kuhn 2018, 74. 
78 Anne Birgitta Pessi on todennut: ”Empty churches during masses but great interest in spiritual 
matters. Fewer members of majority Churches but strong trust in the welfare services provided by 
them. These paradoxes describe the religious scene in many Western countries in late-modernity, 
particularly in Western Europe.” Pessi 2013, 4. 
79 Knight 2020, 191. 
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sosiologisia piirteitä. Lisäksi uskonto rakentuu kulttuurisista ilmiöistä; uskomuksista, 
rituaaleista ja symboleista.80 Olen vakuuttunut, että tutkimuksen, jonka kohde on 
uskonto tai uskonnollisuus, tulee lähteä liikkeelle uskonnon määrittelystä, vaikka 
tehtävä on hankala.  

Jotta ymmärrämme uskontoa jälkimodernissa länsimaisessa yhteiskunnassa, 
meidän on puhuttava maallistumisesta eli sekularisaatiosta81. Se on yhtä aikaa 
helppoa ja samalla ongelmallista. Jälkimodernissa yhteiskunnassa uskonnosta 
puhuminen ilman sekularisaatiota on sumeaa ja sekularisaatiosta puhuminen ilman 
uskontoa on tyhjää. Lähden kuitenkin liikkeelle sekularisaatiosta. Sekularisaatiolla 
saatetaan tarkoittaa erilaisia asioita puhujan mukaan.82 Sosiaalisfilosofi Charles 
Taylor määritteli teoksessaan A Secular Age83 sekularisaatiolle kolme eri merkitystä. 
Ensiksi sillä tarkoitetaan uskonnon irtautumista yhteiskunnallisista järjestelmistä. 
Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi koulutus, terveydenhoito ja politiikka. Tätä 
voidaan kutsua käsitteellä sekularisaatio1. Toiseksi sekularisaatiolla tarkoitetaan 
uskon tai uskonnollisen käyttäytymisen regressioita. Puhuttaessa kirkon 
jumalanpalveluksiin osallistujien määrän vähenemisestä esimerkkinä 
maallistumisesta, käsitettä käytetään tässä merkityksessä. Tätä voidaan kutsua 
käsitteellä sekularisaatio2. Suomalaisessa yhteiskunnassa sekularisaatio2 on toteutunut 
kiihtyvänä 1990-luvulta lähtien. Kolmanneksi Charles Taylorin mukaan 
sekularisaatiolla tarkoitetaan modernin maailman uutta kontekstia, jossa usko ja 
uskonnollinen kokemus tapahtuvat. Konteksti, joka on kyseenalaistanut naiivin 
yliluonnollisen ja joka määrittelee uudenlaiset ehdot uskomiselle ja uskonnolliselle 
kokemukselle. Moraalin ja henkisyyden etsiminen tapahtuu Taylorin mukaan 
uudenlaisessa ympäristössä, koska uskominen Jumalaan ei ole sama asia 1500-luvulla 

 
80 Ks. Oviedo 2020, 1. Oviedo puhui vahvasti monitieteellisen lähestymistavan puolesta. Hänelle 
monimutkainen tutkimuskohde edellyttää monitieteellisyyttä. Hän totesi: ”Perhaps the network model, 
integrating and harmonizing different approaches, would be more fitting, realistic and respectful of 
religion’s complexity.” Tämän tutkimuksen lähtökohtana ymmärrän uskonnon monimutkaisena 
ilmiönä, joka näyttäytyy ja tulee näkyväksi yksilön ja uskonnollisen yhteisön sosiaalisena kohtaamisena. 
81 Maallistuminen. Käytän käsitettä sekularisaatio, koska se käsitteenä on laajempi ja sitä käytetään 
tieteellisessä uskonnon aseman muutoksiin liittyvissä keskusteluissa. 
82 Sosiaalifilosofi Charles Taylor kuvasi käsitteen vaikeutta toteamalla ”I have been struggling above 
with the term “secular”, or “secularity”. It seems obvious before you start thinking about it, but as 
soon as you do, all sorts of problems arise.” Taylor 2007, 14-15. 
83 Taylor 2007. Teoksessaan Taylor kuvasi, kuinka sekulaari konteksti on muovannut sekä uskomista 
(belief) että uskomattomuutta (unbelief) yhtä lailla. Tätä pidetään Taylorin teoksen innovatiivisena 
löytönä. Warner et al. 2010, 5. 
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ja 2000-luvulla. Tätä voidaan kutsua käsitteellä sekularisaatio3.84 Kysymys 
suomalaisen yhteiskunnan suhteesta Taylorin määrittelemään sekularisaatio3:een on 
nähdäkseni vielä tutkimuksellisesti avoin. Se on osa tämän tutkimuksen 
tutkimusaluetta.   

Charles Taylorille suuri muutos modernissa maailmaan on ollut, että ihminen on 
joutunut arvioimaan ja määrittelemään kantansa asioihin, jotka uskonto aikaisemmin 
antoi valmiina. Sekularisaatio3 on merkinnyt, että käsitteet tämänpuoleisuus ja 
tuonpuoleisuus ovat olemassa saman tämänpuoleisen eli immanentin kehyksen sisällä. 
Yksilö määrittelee ne ja niiden suhteen.85 Tätä yksilön tekemää määrittelyä voidaan 
nimittää uskomiseksi.  

Tässä tutkimuksessa, pohjautuen Charles Taylorin esittämään, ymmärrän uskonnon 
yksilön käsityksenä ja sosiaalisena kokemuksena tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen suhteesta.86 
Näin määritelty uskonto on jälkimodernin yhteiskunnan sekularisaatio3:n piirissä 
toteutuva ja mahdollinen uskonto. En määrittele erikseen tuonpuoleista, vaan 
ajateltu tuonpuoleisuus saattaa rakentua käsityksistä jumaluudesta tai jumaluuksista, 
niiden olemassaolosta tai olemattomuudesta. Tuonpuoleisuus voi olla onnelliseen 
elämään kuuluva, oman itsen hallinnassa olevan elämismaailman ulkopuolella oleva; 
hyvä.87 Tai sen olemattomuus. Uskonto on tämänpuoleisuuden ja tuonpuoleisuuden 
käsittelemistä eli uskomista ja sen ilmenemistä elämässä eli uskonnollisuutta. Tässä 
tutkimuksessa ymmärrän uskonnollisuuden uskomisen ilmenemisenä yksilöiden ja yhteisöjen 
elämismaailmassa.88 Uskonto, uskominen ja uskonnollisuus konkretisoituvat ihmisen 
elämäntarinassa eli narraatiossa. Elämäntarina on yksilön kuvaus tapahtuneesta 

 
84 Taylor 2007 14-16. Taylor totesi: ”So what I want to do is examine our society as secular in this third 
sense, which I could perhaps encapsulate in this way: the change I want to define and trace is one 
which takes us from a society in which it was virtually impossible not to believe in God, to one in 
which faith, even for the staunchest believer, is one human possibility among others.” Taylor 2007, 2. 

 
85 Smith 2014, 38. 
86 Ks. Berger 2014, 53. 
87 Taylor 2007, 16-17. 
88 Vrt. Glock & Stark 1965. Erika Willander on kritisoinut tapaa määritellä uskonnollisuus yksilön 
tason uskonnoksi. Tämä korostaa hänen mukaansa uskonnollisiin perinteisiin sidottujen yhteisöjen, 
kuten Suomessa evankelisluterilaisen kirkon, roolia tutkimuksissa. Yksilön uskonnollisuus vertautuu 
Willanderin mukaan esimerkiksi kirkon näkemysten kanssa. Tämä on johtanut tutkimustuloksiin, että 
suurin osa eurooppalaisista ei ole täysin uskonnollisia eikä täysin uskonnottomia. Heitä on alettu kutsua 
ambivalentisti tai sumeasti uskonnollisiksi. Samalla Willanderin mukaan tämän suuren joukon 
uskonnollisuus on sivuutettu. Willander 2020, 6-7. Näen Willanderin kritiikin tärkeänä, jonka vuoksi 
tässä tutkimuksessa näkökulmana on, että uskonto näyttäytyy ja tulee näkyväksi yksilön ja 
uskonnollisen yhteisön sosiaalisena kohtaamisena.  
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omasta historiastaan kertomishetken elämismaailman todellisuudessa. Tuo koettu 
todellisuus on yksilön elämän tapahtumia sekä yksilön ja yhteisöjen 
vuorovaikutuksia. Kertomus elää ja rakentuu nykyhetkessä. Se heijastaa mennyttä, 
mutta muovautuu nykyhetkessä sosiaalisesti eletyn ja koetun tämänpuoleisen ja 
tuonpuoleiseksi ymmärretyn kautta. 

Yhteisöllinen uskonnollisuus tapahtuu ja toteutuu osana yhteiskuntaa. Tämän 
vuoksi uskonnon ja yhteiskunnan suhde ja sen muutokset ovat olleet sosiologiassa 
kiinnostuksen kohde. Kuusikymmentä vuotta sitten modernin yhteiskunnan ja 
uskonnon suhdetta pidettiin sosiologiassa ratkaistuna. Tätä ratkaisua pidettiin 
pätevänä paradigmana aina 2000-luvulle asti.89 Ratkaisua on kutsuttu 
sekularisaatioteesiksi tai -teoriaksi. Jose Casanova avasi vuonna 1994 teoksessaan 
Public Religions in the Modern World90 sekularisaatioteoriaa seuraavasti: 

the core and the central thesis of the theory of secularization is the conceptualization 
of the process of societal modernization as a process of functional differentiation and 
emancipation of the secular spheres-primarily the state, the economy, and science-
from the religious sphere and the concomitant differentiation and specialization of 
religion within its own newly found religious sphere.91 

Sekularisaatioteesin mukaan eurooppalaisessa moderniteetissa uskonto ja 
uskonnollisuus on rajattu yksityiselle elämänalueelle ja yhteiskunnan julkinen alue ei-
uskonnolliselle diskurssille ja valtarakenteille. Yhteiskunnallisen hallinnon toiminnan 
alue on valtio ja uskonnon toiminnan alue kirkko. Kirkko on yksilön ei-julkinen alue, 
jonka yhteisöllisyys perustuu yksilöiden uskoon ja vapaaehtoisuuteen. Tämä alue 
poistetaan sekularisaatioteesin mukaan liberaalissa valtiossa epärationaalisena 
yksityisenä ajatteluna julkiselta yhteiskunnan alueelta.92 Äärimmilleen vietynä 
sekularisaatioteesi ennustaa uskonnon marginalisoituvana ja lopulta häviävänä 

 
89 ”Indeed, the consensus was such that not only did the theory [of secularization] remain uncontested 
but apparently it was not even necessary to test it, since everybody took it for granted.”. Casanova 
1994, 17. Kursivoitu tutkimuksen tekijän selvennys. 
90 Casanova 1994. 
91 Casanova 1994, 19. Bryan S. Turner määritteli sekularisaatioteorian kuvaukseksi historiallisesta 
vastakkainasettelusta seurakunnallisten instituutioiden ja kristillisen uskon sekä sekulaarien 
instituutioiden (kuten valtio) ja sekulaarin ajattelun (kuten luonnontieteet) välillä. Turner 2011, 133. 
92 Crockett 2018, 6. ”The new liberalism “subjectivizes” religion in a radical fashion and in two senses 
of the word. With the progressive loss of objectivity or reality-loss of the traditional religious 
definitions of the world, religion becomes increasingly a matter of free subjective choice, that is, loses 
its intersubjectively obligatory character. Also, religious “realities” are increasingly “translated” from a 
frame of reference of facticities external to the individual consciousness to a frame of reference that 
locates them within consciousness.” Berger 1966, 136 
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vanhanaikaisen traditionalistisen yhteiskunnan jäänteenä.93 Charles Taylorin käsittein 
sekularisaatioteesissä on kyse sekularisaatio1:stä ja sekularisaatio2:sta.  

Tällaisen sekularisaation yksioikoisen mallin rinnalle nostettiin viime 
vuosituhannen lopulla keskustelu uskonnon paluusta94. José Casanova puhui edellä 
mainitussa teoksessaan uskonnon deprivatisoitumisesta, jolla hän tarkoitti 
vastakkaista ilmiötä Peter L. Bergerin näkemykselle uskonnon 
subjektivoitumisesta.95 Uskonto ei yksisuuntaisesti marginalisoidu ja yksityisty, vaan 
uskonto myös joukkoistuu ja tulee uusilla tavoilla liberaalin yhteiskunnan julkiselle 
alueelle. Casanova ei kuitenkaan torju sekularisaatiota. Hänelle sekularisaatioteorian 
ydin maallisten instituutioiden vapautumisena uskonnoista on todellinen ilmiö 
yhteiskunnassa. Deprivatisoituminen on kuitenkin hänelle laadullisesti uutta 
historiallista tilannetta kuvaava ilmiö.96 

Uskonnollisen yhteisöllisyyden muutokset ovat avanneet kysymyksen uskonnosta 
ja jälkimodernista yhteiskunnasta uudelleen. Uskontojen näkyvä asemoituminen 
julkisuuteen ja uudet uskonnolliset liikkeet97 ovat murtaneet modernisaation 
deterministisen ja lineaarisen narratiivin98 ja uskonto yhteiskunnassa on ymmärretty 

 
93 Näin esimerkiksi Casanova kuvasi Max Weberin ja Émile Durkheimin näkemyksiä: ”Their prognoses 
may be different, but their diagnoses of the present share the view that the old historical religions 
cannot survive the onslaught of the modern world. Both take for granted that, in Durkheim's words, 
"the old gods are growing old or already dead" and that, in any case, they will not be able to compete 
either with the new gods, which Durkheim believed modern societies would create for themselves, or 
with the modern polytheism of values”. Casanova 1994, 18. 
94 Ks. Vattimo 1998, 85. Vattimo esitti 1998, että filosofian tulee ajatella uskonto uudelleen. Hän näki, 
että uskonnollinen kokemus on löytynyt uudelleen tietyssä jälkimodernissa historiallisessa tilanteessa 
ja se ei merkitse enää yksinkertaista hyppyä historiallisen tilanteen ulkopuolelle. Toiseksi uskonnon 
uudelleen löytyminen korostaa uskonnon historiallisuutta mutta myös sen kontingenttia luonnetta, 
jossa uskonnollinen kokemus voi viitata fyysisen maailman tuolle puolen (meta). 
95 Ks. Berger 2014, 51, 68. Bergerin näkemys sekularisaatiosta muuttui 2000-luvulla. Hän esitti 1966 
teoksessa The Sacred Canopy, kuinka uskontojen kohtalona on subjektivoitua ja marginalisoitua 
modernissa yhteiskunnassa. Bergerin teos oli uskontososiologian perusteos vuosikymmenten ajan. 
Berger 1966. 
96 Casanova 1994, 5-6. 
97 Engl. New Religious Movements (NRM) käsitteellä on viitattu 1960- ja 1970-luvuilla tapahtuneeseen 
aluksi vastakulttuurisena ilmiönä pidettyyn uusien uskonnollisten liikkeiden tai kulttien 
muodostumiseen. NRM-liikkeiden tutkimisesta on muodostunut oma erikoistunut akateeminen 
tutkimuksen alue New Religions Studies (NRS). Uusien uskontojen tutkiminen on suuntautunut viime 
vuosikymmeninä muodostuneisiin uusiin uskontoihin. Uudet uskonnot tarkoittavat tässä joko 
kokonaan uusia uskontoja tai yhteisölleen (society) uusia uskontoja. Bromley 2012; Hammer & 
Rothstein 2012, 2. 
98 Käsitys siitä, että modernisaatio on monoliittinen ilmiö, jonka kehittyminen vääjäämättä johtaa 
sekularisaatioon eli uskontojen häviämiseen. 
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moninaisena, pluralistisena ilmiönä.99 Sekularisaation käsite on jouduttu ottamaan 
uusista näkökulmista tutkimuksen kohteeksi ja määrittelemään se uudelleen. 
Havainnot uskontojen ja uskonnollisuuden moninaistumisesta modernissa 
yhteiskunnassa100 ovat synnyttäneet uusia tutkimuskäsitteitä, kuten desekularisaatio, 
postsekularisaatio tai pluralistinen sekularisaatio. Tämä kertoo tutkimusparadigman 
muutoksesta.  

Peter L. Bergerin vuonna 2014 julkaisemassa teoksessa The Many Altars of 
Modernity, hän korvasi sekularisaatioteorian teorialla modernin yhteiskunnan 
pluralistisesta sekulaarin diskurssin ja uskontojen diskurssien kokonaisuudesta. 
Berger totesi, että uskonnon moninaisuudessa on kyse kahdesta eri moninaisuudesta. 
Ensiksi kyse on erilaisten uskonnollisten mahdollisuuksien olemassaolosta yhtä aikaa 
yhteiskunnassa. Toiseksi kyse on sekulaarin diskurssin101 ja erilaisten uskonnollisten 
diskurssien olemassaolosta samassa yhteiskunnassa. Berger totesi, että monille 
uskonnollisille ihmisille usko ja sekularismi eivät ole toisensa poissulkevia 
todellisuuden tarkastelun tapoja. Hän korosti, että kyse on modernille ihmiselle 
kuuluvasta ominaisuudesta, jolla hän pystyy käsittelemään erilaisia diskursseja. 
Suurimmalla osalla ihmisiä sekularismi ja uskonto ovat olemassa yhtä aikaa ja 
kuuluvat osana erilaisiin tapoihin tarkastella todellisuutta.102 

Mitä tulisi nyt ajatella tutkimuksen ajankohdan tilanteesta ja uskonnon 
ilmenemisestä suomalaisessa yhteiskunnassa? Edellisen pohjalta päättelin, että yksilöt 
eivät ole kaksijakoisesti vain uskonnollisia tai uskonnottomia. Näin voidaan 
hahmottaa uskonto-uskonnottomuus-jatkumo, jolle ihmiset sijoittuvat 
dynaamisesti103 erilaisiin kohtiin suhteessa uskontoon ja uskonnottomuuteen.104 
Edellä kuvattu keskustelu uskonnosta, uskonnollisuudesta ja sekularisaatiosta on 
johtanut todellisuuden hahmottamiseen moninaisena ja muuttuvana 

 
99 Burchardt et al. 2015, 1; Berger 2014, 68; Eisenstadt 2000. 
100 Ks. Casanova 2012, 215. 
101 Berger käyttää yksikköä tässä puhuessaan yhteiskunnan sekulaarista diskurssista. 
102 Berger 2014, 53. Detlef Pollack on vastannut Bergerin argumentteihin toteamalla, että korostaessaan 
modernia pluralismia Berger vain lujittaa sekularisaatioteoriaa, joka on puettu uusiin vaatteisiin. 
Pollackin mukaan Bergerillä kyse on differentiaatioteoriasta, joka on ollut monien sosiaalitietilijöiden 
mukaan jo ennestään sekularisaatioteorian analyyttinen ydin. Lisäksi Bergerin korostama 
moniarvoisuus, joka on erottamaton osa moderniteettia, heikentää uskonnollisten käsitteiden 
pätevyyttä, mikä ei ole sopusoinnussa väitetyn lisääntyneen globaalin uskonnollisen elinvoiman kanssa. 
Pollack 2014, 120-121. 
103 Muuttuvasti eri tilanteissa, tiloissa ja ajankohtina. 
104 Kyse ei siis ole binääristä todellisuudesta, jossa yhteiskunnan tila suhteessa uskontoon on joko yksi 
(1) tai nolla (0). Ks. Fitzgerald 2015, 314-315. 
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kokonaisuutena. Yhteiskunnallinen muutos teollistuneesta modernista 
yhteiskunnasta moninaiseen jälkimoderniin yhteiskuntaa näkyy sosiaalisuuden eri 
ilmiöissä. Sosiologiassa muutoksia pyritään käsitteellistämään, ja edellä kuvattua 
tilannetta kutsutaan paitsi jälkimoderniksi myös postsekulaariksi tilaksi105. Tässä 
tutkimuksessa rajoitan käytettäviä käsitteitä ja malleja; käytän jatkossa käsitettä 
jälkimoderni yhteiskunta kuvaamaan suomalaista tutkimusajankohdan yhteiskuntaa.  

Titus Hjelm on todennut, että uskonnon näkyvyys on räjähtänyt yhteiskunnassa, 
mutta se ei tarkoita sekularisaation osoittautumista epätodeksi teoriaksi.106 On selvää, 
että sekularisaatio on tapahtunut suhteessa kirkon jäsenyyteen ja kirkon suhteessa 
valtioon. Keskustelu käsitteistä sekularisaatio – desekularisaatio - postsekularismi 
tapahtuu makrotasolla.107  Tämän tutkimuksen kohde on yksilöiden ja yksittäisten 
uskonnollisten yhteisöjen tasolla, minkä perusteella pyrin löytämään sellaisia ilmiöitä, 
jotka tapahtuvat yhteiskunnallisen makrotason sisällä. Tämä näkökulma avaa 
epistemologisen ongelman, voimmeko makrotason tutkimuksella avata yksilötason 
sosiaalista tapahtumista tai kertovatko yksilötason sosiaaliset ilmiöt yhteiskunnan tason 
tapahtumisesta? Tässä tutkimuksessa käsitteet sekularisaatio ja jälkimoderni kuvaavat 
makrotason ilmiöitä, jotka ovat tutkimuksen konteksti ja samalla oletan niiden 
kuvaamien ilmiöiden muodostavan tutkimukseni kohteena olevien yksilöllisten 
kokemusten ja tapahtumisen viitekehyksen. Tavoitteeni ei ole verifioida tutkimuksellani 
makrotason sosiaalista tapahtumista kuvaavia käsitteitä vaan käyttää niitä apuna 
hahmottamaan yksilöllisen toiminnan ympärillä olevaa todellisuutta. 

Suomi on 1900-luvulla muuttunut traditionalistisesta yhteiskunnasta teollistuneen 
ja modernin yhteiskunnan kautta jälkimoderniksi yhteiskunnaksi, jolle on tyypillistä 
sekularisaatiokehityksen mukainen yhteiskunnallisten arvojen monimuotoistuminen 
ja sosiaalisten ilmiöiden moninaisuus. Suomen uskonnollinen yhteisöllisyys näyttää 
kuitenkin seuraavan yhteiskunnallista muutosta jonkin verran hitaammin. Vielä 

 
105 Kuvaamaani yhteiskunnallista tilannetta on kutsuttu myös postsekulaariksi. Mario Rosati argumentoi, 
että postsekulaarissa yhteiskunnassa uskonnollinen ja sekulaari vaikutus ovat olemassa ja toimivat yhtä 
aikaa ja myös yhdessä. Uskonnollinen yhteisöllisyys ilmenee postsekulaarissa tilanteessa moninaisina 
uskomuksina ja uskonnollisuutena, jotka toimivat yhteiskunnan julkisella alueella. Uskonnollisuuden 
toteutumiselle on erilaisia vaihtoehtoja, jotka haastavat vallalla olevat uskonnolliset monopolit. 
Uskonnollinen pluralismi ja uskonnollisuus julkisella yhteiskunnan alueella lisäävät uskonnollisuuden 
ja sekularismin vuorovaikutusta ja refleksiivisyyttä. Rosati 2015, 41-46. Ks. Habermas 2008, 21. Edellä 
kuvatun Charles Taylorin sekularisaation määritelmän mukaisesti kysyn, onko edellä kuvaamani 
Taylorin kolmannen tason sekularisaatio3 se prosessi, jonka seurauksena nähdään postsekulaariksi 
nimettyjä ilmiöitä? Warner et al. 2010, 22. 
106 Hjelm 2015, 2. 
107 Ks. Bruce 2017. 
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2000-luvun alussa suomalaista uskonnollisuutta saatettiin kuvata hyvin yhtenäiseksi, 
verrattaessa sitä muiden eurooppalaisten maiden uskonnollisuuteen.108 Edellä 
kuvatut jälkimodernille yhteiskunnalle tyypilliset muutokset ovat Suomessa johtaneet 
uskonnollisen yhteisöllisyyden moninaistumiseen.  

Toistuvana julkisena ilmiönä keskustelu seksuaalimoraalista ja sukupuolten tasa-
arvosta suhteessa kirkkoon on osa uskonnon ja sen sekulaarin yhteiskunnallisen 
aseman uudelleen neuvottelua sekä uskonnon ja sekulaarin uudelleen asemoitumista 
suhteessa toisiinsa suomalaisessa yhteiskunnassa. Titus Hjelm on argumentoinut, että 
tämä keskustelu on johtanut ja johtaa jatkuvasti kamppailuun autenttisuudesta109 
kirkon sisällä. Tämä kamppailu autenttisuudesta on pohja skismalle, joka kirkon 
yhteisöllisen rajapinnan reunoilla johtaa pirstaloitumiseen ja yksilöiden sekä ryhmien 
irtautumiseen kirkollisen uskonnollisuuden alueesta. Yhden auktoriteetin 
määrittelemä uskonnollisuus ja yhteisöllisyys on murtunut ja pirstaloitunut. 
Jälkimodernin yhteiskunnan yhteisöllinen tila on avoin moninaisille yksilöiden 
reflektoimille uskonnollisille yhteisöllisyyksille. 

2.2 Yhteisö 

Yhteisöllinen toiminta ilman selkeitä organisoituneita rakenteita on puhuttanut 
julkisuudessa.110 Kyse on ollut monimuotoisista, nopeasti ja vapaasti muodostuneista 
ja muotoaan muuttavista yhteisöistä. Nämä muodostuvat jonkin tapahtuman, 
tilanteen tai teeman ympärille ja irtautuvat rakenteista sekä hajoavat yhtä nopeasti. 
Tällaisen yhteisöllisyyden kohdalla herää kysymys, missä kohdassa kyse on yksilöiden 
toiminnasta ja missä kohdin yhteisöllisestä toiminnasta? Missä kohdassa yksilö 
puhuu minusta ja missä kohdassa hän alkaa puhua meistä?  

Yhteisön ja yksilön rajojen hämärtyminen on heijastusta yhteisöllisyyden 
monimuotoistumisesta.111 Tutkimukselle tilanne on ollut haastava. Steven Brint 
onkin kuvannut tilannetta tutkimuksen epäonnistumiseksi. Tutkimuksessa on 

 
108 KNK2004, 39. 
109 Hjelm 2015, 10. 
110 ”Pariskunta teki olohuoneesta luentosalin, asukkaat kerrostalostaan ravintolan – Onko kotien 
yksityinen tila nakertumassa?” HS2017. ”Kansalaisten kekseliäisyys muuttaa urbaania kulttuuria – 
tarvittaessa myös viranomaisten on syytä muuttaa normeja ja säädöksiä. Helsingissä kansalaisten 
keksimät tapahtumat ovat lisääntyneet nopeasti. Aiemman kontrolloinnin sijasta kaupunkiorganisaatio 
on vähitellen alkanut mahdollistaa ja tukea tapahtumia.” Sauri 2021. 
111 Hunter 2018, 5.  
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määritelty yhteisöjä yhä tarkemmin ja Brint on todennut, että jo 1950-luvun 
puolivälissä oli olemassa 94 erilaista yhteisön määritelmää. Tyypillistä onkin ollut, 
että yhteisötutkimuksen tuloksena yleensä on todettu, että yhteisöt eivät ole 
kovinkaan yhteisötyyppisiä.112  

Edellisessä luvussa käsittelin uskonnollisuudessa tapahtuneita muutoksia. 
Uskonnonvapauslain mahdollistettua kirkosta eroamisen vuonna 1922, eroaminen 
liittyi yleensä jonkin yhteisöllisesti rakentuneen liikkeen tai yhdistyksen jäsenten 
irtautumiseen kirkosta ja heidän liittymiseensä toiseen yhteisöön.113 Viimeisten 
vuosikymmenten aikana kyse on ollut irtautumisesta kirkosta, mutta ei niinkään 
tarpeesta liittyä jäseneksi toiseen yhteisöön. Vaikuttaa siltä, että yksilön puhuessa 
uskonnollisuudestaan hän puhuu minusta, joka joustavasti eri tilanteissa saattaa olla 
myös me ja osa meitä eri yhteisöissä. Tämä puhe heijastaa samalla yhteisöjen rajojen 
hämärtymistä ja muuttumista lomittaisiksi rajapinnoiksi, joilla yksilö liikkuu suhteessa 
yhteisöihin. 

Se, mitä yhteisö on ja miten sen määrittelemme, ei ole yksiselitteistä. Sosiaalisuutta 
ei voi tutkia an sich, sellaisenaan. Sosiaalinen elämä ja todellisuus on siellä, missä 
yksilö kohtaa yhteisön, on osa yhteisöä ja irtautuu siitä. Emme löydä mistään tätä 
sosiaalisuutta konkreettisena tai erillisenä vaan se on ajattelun tulos ja sen 
olemassaolo on sosiologi Ferdinand Tönniesin114 sanoin imaginaarista (ideel).115 
Ranskalainen sosiologian klassikko Émile Durkheim116 esitti, että uskonnollisessa 
yhteisöllisyydessä riitit117 ovat toiminnan muotoja, jotka ilmentävät ja ylläpitävät 
yhteisöllistä todellisuutta. Riitit itsessään ovat fyysinen ilmiö, mutta niiden esille 
nostamat merkitykset kuvaavat taustalla olevaa sosiaalista todellisuutta, joka on 
mentaalista.118 

Tässä kohdassa on syytä todeta muutama tutkimuksellinen peruslinjaus tämän 
tutkimuksen suhteesta teoriaan ja sosiologian klassikoihin. Sosiologian tutkimuksessa 

 
112 Brint 2001, 6. 
113 Seppo 1983. 
114 Ferdinand Tönnies 1855-1936. 
115 Ferdinand Tönnies puhui kollektiiveista, joilla on yhteisiä intentioita, tavoitteita ja ajattelun tapoja. 
Tönniesin käyttämä käsite ideell on vuonna 2001 julkaistun englanninkielisen käännöksen Community 
and Society sanastossa käännetty englanniksi käsitteillä ”hypothetical, imaginary, related to the world of 
‘forms’.” Tönnies 2001, xliv.  Imaginaarinen on jotain ei konkreettista mutta ajatuksellisesti olemassa 
olevaa ja se sisältää käsitteen muodon eli ominaisuuksien määritelmän, jonka kautta konkreettinen 
tunnistetaan. 
116 Émile Durkheim 1858-1917. 
117 Uskonnolliset toimitukset ja seremoniat. 
118 Durkheim 1980, 32. 
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on vallinnut kaksi tutkimuksellista päälinjaa suhteessa teoriaan ja empiiriseen 
tutkimukseen. Tutkimuksen positivistista paradigmaa korostavat tutkijat ovat 
esittäneet tiedon kumuloituvan empiirisestä tutkimuksesta ja teorian muodostuvan 
empiiristen tulosten pohjalta. Toisena näkökulmana Paul Adler totesi teoksen The 
Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations119 
johdannossa, että post-positivistit ovat korostaneet sosiaalitieteiden luonteeseen 
kuuluvan myös arvoja sisältävää keskustelua ihmisten käyttäytymisestä ja rooleista 
sosiaalisissa tilanteissa sekä sosiaalisen todellisuuden luonteesta. Adler jatkoi, että 
sosiologian perustehtävä on tehdä ymmärrettäväksi sosiaalisen todellisuuden 
empiiriset tapahtumat.120 Tämän tutkimuksen osalta näen, kuten Adler ja muun 
muassa Jeffrey Alexander121 ja Art Stinchcombe122, että klassikoiden uudelleen 
lukeminen rikastuttaa tutkimusta.123 Se ei ole itsearvoista vaan sen merkitys on 
tutkimuksen pohjan rakentamisessa. Samalla haluan jättää tutkimukseni 
johtopäätöksiin ja jatkokeskusteluun tilaa niille teoreettisille havainnoille, jotka 
tarkentavat tai laajentavat ennen empiriaa ollutta teoreettista tarkastelua. Tältä 
pohjalta tarkastelen seuraavassa Ferdinand Tönniesin teoriaa yhteisöistä.   

Nähdäkseni erityisesti Ferdinand Tönnies näkökulma yhteisöjä rakentavista 
sidoksista ja siitä, mikä liittää ihmisiä toisiinsa ja pitää yhteisöt koossa sekä saa aikaan 
yhteisöllistä toimintaa, antaa pohjan yhteisöllisyyden ja yhteisön rajapintojen 
tutkimukselle myös jälkimodernina aikana.124 Ferdinand Tönnies pyrki ratkaisemaan 
kysymyksen yksilön, yhteisön ja yhteiskuntaelämän välisestä suhteesta 
määrittelemällä ihmisten yhteiselämisen kaksi puhdasta sosiologista muotoa. Näiden 
muotojen avulla hän nosti esiin niitä yhteyksiä, jotka sitovat ihmiset sosiaaliseen 
toimintaan. Nämä kaksi puhdasta muotoa ovat Tönniesin käyttämin käsittein 
Gemeinschaft ja Gesellschaft, jotka muodostavat sosiaalisuuden ilmiöitä kuvaavan 
vastakkaisen ideaalityyppisen käsiteparin. Tämän käsiteparin kautta hän kuvasi 
yhteisöille ja yhteiskuntaelämälle tyypillisiä piirteitä.125 Empiirisesti näitä tyyppejä ei voida 

 
119 Adler 2009. 
120 Adler 2009, 3-4. 
121 Alexander 1987. 
122 Stinchcombe 1982.  
123 Adler 2009, 3-4. Ks. Lampinen 1987, 7-8. 
124 Tönnies 1955, 3. 
125 Seppo Kovero on edustanut näkemystä, että käsitteitä Gemeinschaft ja Gesellschaft ei tulisi kääntää 
suomeksi, koska käännösyritykset ovat hänen mukaansa harhaanjohtavia eikä niiden avulla voi 
ymmärtää Tönniesin alkuperäisiä käsitteiden merkityksiä. Kovero 2004, 127-128; ks. Runeberg 1971. 
Tässä tutkimuksessa suomennan käsitteet Gemeinschaft ja Gesellschaft käsitteitä yhteisö ja 
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löytää, tyypit ovat imaginaarisia, ja reaaliset yhteisöt ja yhteiskuntaelämä 
muodostuvat molempien tyyppien eri piirteiden yhdistelminä.126  

Yksilöiden välisten sosiaalisten siteiden muodot ovat pohja yhteisöille ja 
yhteiskuntaelämälle. Yhteisöitä ovat sukulaisuuteen, naapuruuteen tai ystävyyteen 
perustuvat ryhmät, joissa yksilöiden välillä on yhteisymmärryksen ihmisiä toisiinsa 
sitova side. Toisen yksilön ymmärtäminen perustuu tuntemiseen, ja sitä ohjaa 
valmius jakaa omia tunnekokemuksia. Uskonnollisesti ilmentyvässä yhteisössä 
yhteinen ja jaettu mentaliteetti muodostaa yhteisesti palvottavan jumaluuden, joka 
on yhteisön muodostavan siteen ilmentymä. Tämä ei ole sidottu paikkaan, vaan se 
muodostuu ja on ihmisten mielissä, ja siten se on luonteeltaan imaginaarista. 
Tönniesille yhteisöön liittyminen ja sitoutuminen on yksilön imaginaarisessa 
sosiaalisuudessa ilmentyvän mahdollisuuden toteuttamista.127  

Yhteiskuntaelämän tyyppisten ryhmien sosiaalisuuden analogia on kaupallinen 
toiminta ja sen keskeinen piirre on kilpailu. Yhteiskuntaelämässä ihmiset osallistuvat 
kilpailuun itsenäisinä ja omaa etuaan tavoittelevina yksilöinä. Yhteiskuntaelämä on 
keinotekoinen yksilöä ulkopuolelta määräävä sosiaalinen kokonaisuus, johon 
kuuluminen voi olla pakotettua tai yksilön oman edun tavoittelun kannalta 
merkityksellistä. Yhteiskuntaelämässä yksilöt estävät muilta pääsyn persoonalliselle 
alueelleen, jolloin yhteiskuntaelämässä ei voi syntyä yhteisölle ominaista 
yhteisymmärrystä.128 

Tönnies tiivistää yhteisön ja yhteiskuntaelämän eron toteamalla, että yhteisössä 
ihmiset pysyvät yhdistyneinä huolimatta erottavista asioista ja yhteiskuntaelämässä 
yksilöt pysyvät erillisinä yhdistävistä asioista huolimatta.129 Yhteisön ja 
yhteiskuntaelämän erot pohjautuvat ihmisiä yhteen liittävien sidosten luonteeseen. 
Yhteisössä yksilöt vapaaehtoisesti suostuvat tunnekokemusten jakamiseen ja 

 
yhteiskuntaelämä, jolloin sisällytän niihin ne Tönniesiltä nostetut käsitteiden merkitykset, jotka tässä 
tutkimuksessa esittelen. Tämä käsitteiden käyttö ei tämän tutkimuksen sisällä johda harhaan, koska 
niitä käytetään vain siinä tutkimuksellisessa merkityksessä, jotka tässä luvussa Tönniesiin perustuen 
määrittelen. 
126 Kovero 2004, 107, 139. Tönnies 2001, 8. Tönnies ymmärsi modernin teollistuvan yhteiskunnan 
yhteiskuntaelämän tyyppisen sosiaalisuuden laajenevana alueena, jossa yhteisöjen sosiaalisuus oli 
katoavaa. Ringer 1969, 167. Tönniesin pohjalta on esitetty kehitelmiä yhteiskunnasta, jossa yhteisö 
joko on menetetty tai vaihtoehtoisesti pelastettu. Niiden lisäksi on kehitelty vapautetun yhteisön malli, 
jossa sosiaaliset suhteet on ymmärretty laajasti moniulotteisina ja laajoina sosiaalisina verkostoina. 
Bessant 2018, 15.  
127 Tönnies 2001, 17-51. 
128 Tönnies 2001, 52-91. 
129 Tönnies 2001, 52 
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päästävät yhteisön jäsenet oman yksityisen elämänpiirinsä sisälle. 
Yhteiskuntaelämässä yksilöiden elämänpiiri on suljettu ja sille tunkeutuminen on 
vihamielisyyttä. Suljettu elämänpiiri ylläpitää negatiivista asennetta ja kilpailullisuutta 
toisia ihmisiä kohtaan.  

Yhteisössä Ferdinand Tönniesille yksilöiden yhteisymmärrys130 perustuu 
rationaaliseen keskinäiseen kielelliseen vuorovaikutukseen.  Ilmeet ja eleet ovat 
luonnollisia tunteiden kuvaamisen keinoja, mutta kieli itsessään on yhteisön jäsenten 
keskinäinen ymmärtämisen akti sekä muodoltaan että sisällöltään. Kieli 
yhteisymmärryksen välineenä on yhteisössä mahdollista ihmisten välisen läheisen 
tuttuuden ja rakkauden vuoksi. Yhteisön vuorovaikutus tapahtuu kielessä, jolloin 
kieli on muodoltaan ja sisällöltään yhteisö itse ja sen sosiaalisuus. Tämän vuoksi 
yksilön ja yhteisön suhde eli sosiaalisuus tapahtuu kielen alueella ja sosiologia tutkii 
sosiaalisuutta kieltä tutkimalla.131 Kieli on yhteisön sosiaalisuuden allegoria, jolloin 
kielen ensimmäisellä tasolla sen sosiaalisuus toteutuu konkreettisena tilanteena, kun 
kaksi ihmistä keskustelee. Kielen käyttötilanne sitoo kummatkin toisiinsa. Kielellä on 
myös toisen tason sosiaalisuuden merkitys, joka on välttämätön yhteisöllisyyden 
syntymiselle. Sanat ja niillä ilmaistut viestit kertovat merkityksiä, ja kun nämä 
merkitykset muodostuvat yhteisiksi yksilöiden välillä, syntyy yhteisö; yksilöt saattavat 
alkaa puhua meistä.  

Rinnakkaisena puhtaana sosiologisena ilmiönä yhteiskuntaelämässä ei tapahdu 
samanlaista kieleen perustuvaa sosiaalisuuden näyttäytymistä, vaan yhteisen elämän 
perustapahtuma on Ferdinand Tönniesin mukaan yksilöiden välinen hyödykkeiden 
vaihto. Esimerkiksi raha on tämän hyödykkeiden vaihdon kahden tason allegoria. Se 
itsessään on vaihdon välineenä arvotonta paperia, mutta yhteiskuntaelämä antaa sille 
imaginaarisen arvon. Näin rahasta muodostuu yhteiskuntaelämän toisen tason 
sosiaalisuuden symbolinen ja abstrakti versio.132  

Tutkija Steven Brint on koonnut Tönniesin esittelemien sosiaalisuuden puhtaiden 
muotojen ominaisuuksia. Yhteisölle tyypillisiä piirteitä ovat: yhteiset uskomukset ja 
elämäntapa, keskinäinen tunteminen ja jaetut tunnesiteet, vähäinen jäsenten määrä ja 
säännöllinen vuorovaikutus. Yhteisö on marginaalisessa suhteessa vallan keskukseen. 
Yhteiskuntaelämälle ominaisia piirteitä ovat Brintin mukaan: yksilölliset uskomukset 
ja elämäntapa, heikon luottamuksen ja kilpailun hallitsemisessa välttämättömät 
säännöt, suuri jäsenten määrä ja epäsäännöllinen vuorovaikutus, ja yhteiskuntaelämä 

 
130 ”das Verständnis”. Tönnies 2001, 32. 
131 Tönnies 2001, 33-34. Ks. Kovero 2004, 116-118. 
132 Tönnies 2001, 57-58. 
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sijoittuu vallan keskuksen lähelle.133 Tönniesille modernissa teollistuneessa 
yhteiskunnassa yhteiskuntaelämän sosiaaliset rakenteet korvaavat yhä enemmän 
yhteisöjen sosiaalisuutta.134  

Edellä esitin, että jälkimodernissa ajassa ei puhtaita sosiaalisuuden muotoja ole 
löydettävissä. Steve Brint on samoin huomauttanut kriittisesti, että Tönniesin 
typologian määrittelyt ovat konnotatiivisia ja houkuttelevat yhteisöllisyyden 
romantisointiin135 tai sen osoittamiseen ontoksi käsitteeksi. Brint on nähdäkseni 
todennut oikein, että Tönniesin määrittelemät ominaisuudet eivät välttämättä 
korreloi keskenään. Yhteisön pieni jäsenmäärä ei välttämättä merkitse vahvoja siteitä 
jäsenten välillä tai että yhteisöllinen elämäntapa ei olisi mahdollista suuressa 
yhteiskuntaelämän kokonaisuudessa. Tämä johtaa Brintin mukaan vaikeuteen 
määritellä yhteisöllisyyden koordinaatteja ja ominaisuuksia, minkä vuoksi yhteisöjen 
typologioita on rakennettu yhä enemmän ja yhä pikkutarkemmin yhteisöjen 
ominaisuuksia määrittelemällä.136  

Ferdinand Tönniesin ideaalityyppisellä yhteisötyyppien dikotomialla on tämän 
tutkimuksen suhteen rajoituksensa. Tönniesin teoriassa ideaalityyppien sosiaalisten 
suhteiden piirteitä yksinkertaistetaan ja ylikorostetaan,137 jolloin typologia voi jäädä 
epärelevanttien esimerkkiyhteisöjen ulkomuseoksi. Tämän kriittisen näkökulman 
tunnustaminen nähdäkseni johtaa Tönniesin typologian käyttöön sen toisella tasolla. 
Ideaalityyppisen yhteisöllisyyden dikotomiaa ei tule verrata todellisuuden 
yhteisöllisiin objekteihin, vaan ymmärretään Tönniesin teorian yhteisöllisyyden 
määrittely laadullisten muuttujien kuvauksena, jolloin yhteisöllisyys on 

 
133 Brint 2001, 2-3.  
134 Ringer 1969, 167. 
135 Tönniesin yhteisön käsitteen romantisoitu tulkinta ja Tönniesin ymmärtäminen laajasti romantiikan 
tai uusromantiikan edustajana on ollut yksi kehityslinja typologian jatkokehitelmissä. Näin esimerkiksi 
Löwy & Sayre 2001, 14, 71. Yhteisön ymmärtäminen pikku kylien ja perheiden alkuperäiseksi 
keskinäisen avun, tapoja arvostavaksi ja uskonnolliseksi sosiaaliseksi muodoksi on altis romanttiselle, 
selittämättömien emootioiden, tulkinnalle. Albert Salomon kritisoi tätä tulkintaa jo Ferdinan Tönniesin 
muistokirjoituksessaan ”In Memoriam Ferdinand Tönnies (1855-1936)”, Salomon 1936. Niall Bond 
argumentoi, että Tönniesin saamia vaikutteita englantilaisesta rationalismista on aliarvioitu. Bond toi 
artikkelissaan esille Tönniesin yhteisön ja yhteiskuntaelämän teorian taustalla olleen pyrkimyksen rakentaa 
teoriasta rationalismin ja historisismin luova synteesi. Bond 2011, 1176-1177, 1199. Bond 2013.    
136 Brint 2001, 5. Brint itse keskittyi omassa tutkimuksessaan nimenomaan yhteisöjen typologisointiin, 
jolla hän pyrki ratkaisemaan liberalismin ja kommunitarismin välistä kiistaa yhteisöjen 
mahdollisuudesta toteuttaa yksilöllisyyttä ja vaarasta vajota autoritaarisuuteen. Brint 2001, 19-20. 
Edellä luvussa 1.2 toin esille Taina Kalliokosken kritiikin, joka kohdistui Tönniesin yhteisön 
määrittelyyn. Kalliokoski 2020, 18. 
137 Cnaan & Heist 2018, 392. 
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multidimensionaalinen muuttuja.138 Tämän tutkimuksen sisällä ei ole merkityksellistä 
määritellä teorialähtöisesti muuttujia vaan edetä tutkimuksessa tiedostaen 
yhteisöllisyyden useassa suunnassa muuttuva dynamiikka. Näin ymmärretty 
monimuuttujainen yhteisöllisyys vahvistaa aikaisemmin esitettyä, tässä tutkimuksessa 
käyttöönotettua, rajapinnan käsitettä. Rajapinta on dynaaminen ja muuttuva alue, 
joka heijastaa yhteisöllisyyden monimuuttujaista todellisuutta.          

Tämän tutkimuksen keskiössä on suomalaisessa yhteiskunnassa jälkimodernina 
aikana toteutuva uskonnollinen yhteisöllisyys, jonka vuoksi käytän tässä 
tutkimuksessa sanaa yhteisö jatkuvasti muuttuvan jälkimodernin kontekstissa 
tilannekohtaisesti erilaisia ominaisuuksia saavana ihmisten keskinäisten sidosten muodostamana 
sosiaalisesti toteutuvana kokonaisuutena.139 Tämän tutkimuksen sisällä yhteisöllisyys 
tarkoittaa kaikkea kullekin yhteisölle ominaista, joka sitoo yhteisön yhteen. 
Määrittelyssä keskeisiä ovat yksilöiden väliset sidokset. Tönniesin näkemys sidoksista 
yksilön imaginaarisessa sosiaalisuudessa ilmentyvän mahdollisuuden toteutumisena 
tarkoittaa, etten määrittele tai luokittele sidoksia erikseen vaan tämän tutkimuksen 
puitteissa jätän ne auki ja tarkastelen niitä empiiristen havaintojen pohjalta.140  

Tönniesin alkuperäisessä määrittelyssä yhteisölle on tyypillistä yhteisöön 
kuulumisen välttämättömyys. Tällainen piirre kuuluu sukuyhteisöön tai esimoderniin 
maatalouskyläyhteisöön. Yhteisön sosiaaliset rajat ovat selkeät ja rajapinnat toisiin 
yhteisöihin ja yhteisöön kuulumattomiin yksilöihin ovat jyrkkiä141. Yhteisöstä 
irtautuminen ja ulkopuolisen liittyminen yhteisöön ovat poikkeuksellisia tapahtumia. 
Jälkimodernin ajan muuttunut yhteiskuntarakenne ja yhteisöllisyyden 
moninaistuminen merkitsevät yhteisöjen muuttumista enemmän sisäistetyn 
yhteisöllisyyden imaginaarisiksi yhteisöiksi. Yhteisöllisyyden moninaistuminen ja 

 
138 Hunter 2018, 3. 
139 Vrt. Brintin määritelmä yhteisölle: ”I will define communities as aggregates of people who share 
common activities and/or beliefs and who are bound together principally by relations of affect, loyalty, 
common values, and/or personal concern (i.e., interest in the personalities and life events of one 
another)”. Brint 2001, 8. 
140 Brint tarkasteli yhteisön muuttumista Tönniesin teorian pohjalta ja totesi ”These "looser, more 
sporadic, and ad hoc connections" are precisely the forms of community that seem to be developing 
increasingly in contemporary industrial societies […], and they may also be consistent with underlying 
human predispositions for relatively loose and fluid social bonds”. Brint 2001, 20. 
141 Käytän tässä tutkimuksessa erilaisia rajapintaa määritteleviä adjektiiveja. Koska rajapinta on 
sosiaalisesti konstruoituva alue, sitä määrittelevät adjektiivit eivät kuvaa konkreettista tilaa tai aikaa vaan 
adjektiivit ovat sosiaalista tilaa kuvaavia merkityksiä. Jyrkkä tarkoittaa tällöin kapeaa tilaa, jonka 
ylittäminen edellyttää merkittävää sosiaalista tapahtumaa, esimerkiksi jotain jäsenyyteen liittävää 
rituaalia. Vastaavasti loiva rajapinta tarkoittaa laajaa aluetta, johon sijoittuu erityyppistä sosiaalisia 
kohtaamisia, jotka voivat johdattaa yksilöä liikkumaan rajapinnalla. 
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vuorovaikutuksen muuttuminen riippumattomaksi ajasta ja paikasta merkitsevät 
yhteisöjen rajojen liudentumista ja rajapintojen loivenemista, jolloin yhteisöistä 
irtoaminen ja niihin liittyminen on enemmän yksilön oman identiteetin rakentumista 
erilaissa sosiaalisissa kohtaamisissa. Yhteisön näkökulmasta yksilön sitoutuminen ja 
sitouttaminen yhteisöön ovat yhteisön jatkuvuuden ja pysyvyyden kannalta tärkeitä. 
Jos yhteisöön kuulumisen rajat loivenevat, sitoutuminen yhteisöön ei voi enää 
pohjautua jäsenyyteen ja jäsenyyden määräämien sosiaalisten rajojen 
noudattamiseen. Yhteisöön sitoutuminen ja sitouttaminen muuttuu jälkimodernissa 
tilassa yksilön imaginaarisen sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. 

Edellä kuvaamani yhteisön määrittely ei ole satunnaista eikä mielivaltaista, koska 
se perustuu Ferdinand Tönniesin esittämälle näkemykselle, että yhteisölle keskeinen 
ominaisuus on yhteinen vuorovaikutus, jossa jaetaan yhteisiä tunnekokemuksia. 
Brint on todennut, että turvallisuus on välttämätön edellytys yhteisön 
vuorovaikutukselle.142 Ilman turvallisuutta toimiva yhteisö liukuu muistuttamaan 
yhteiskuntaelämää, josta puuttuu yhteisyyttä lisäävä jaettu vuorovaikutus.  

Jälkimodernissa yhteiskunnassa uskonnollinen yhteisö toimii jaettujen, mutta 
samalla yksilöllisesti koettujen uskonnollisten kokemusten alueena. Ihmisten välinen 
vuorovaikutus on muuttunut ja tiivistynyt eikä fyysinen etäisyys ole este jaetuille 
tunnekokemuksille.143 Jälkimodernissa yhteiskunnassa voidaan arvioida, rajautuuko 
yksilöiden kokemus oman identiteetin muodostumisesta vain tietyn tyyppisiin 
yhteisöihin vai onko se tyypillistä kaiken tyyppisille jälkimodernin ajan yhteisöille? 
Uskonnollinen kokemus on ollut uskonnollisten yhteisöjen olemassaolon perusta. 
Kun jälkimodernissa yhteiskunnassa uskonnolliset yhteisöt eivät voi normittaa ja 
määrittää yksilöiden uskonnollista kokemusta, moninaistuu samalla uskonnollinen 
yhteisöllisyys tarjoamaan erilaisia uskonnollisia kokemuksia eri ihmisille.  

Uskonnollisten yhteisöjen määrän lisääntyminen ja uskonnollisuuden 
moninaistuminen muuttaa uskonnollisten yhteisöjen vuorovaikutusta. Samassa 
yhteiskunnallisessa tilassa toimii useampia uskonnollisia yhteisöjä, jolloin yhteisöt 
lomittuvat ja yhteisöjen reunoilla olevat rajapinnat ovat päällekkäisiä. Samalla 
yksilöiden kokemukset yhteisöistä moninaistuvat ja niistä voi tulla yhtäaikaisia 
yhteisöjen rajapintojen lomittuessa.144 Kirkon uskonnollisen yhteisöllisyyden 

 
142 Brint 2001, 9. 
143 Ks Brint 2001, 10. 
144 Ks. Aminzade & Perry 2001. Aminzade ja Perry käsittelivät uskonnollisia rajapintoja (käsitteen 
boundary kääntäminen tässä yhteydessä sanalla ”raja” hämärtäisi tutkijoiden argumentoinnin 
rajojen/rajapintojen päällekkäisyyksistä) suhteessa sekulaarien liikkeiden rajapintoihin ja niiden 
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pirstaloituminen antaa yksilöille mahdollisuuden paitsi kiinnostua uudella tavalla 
muotoutuneesta uskonnollisuudesta, myös tutustua ja astua yhteisöjen liittymisen 
sosiaalisille alueille; rajapinnoille. Tarkastelen seuraavassa, miten sosiaalitieteissä rajan 
käsiteestä on argumentoitu ja miten argumentoinnit resonoivat luvussa 1.1 esittämäni 
rajapinnan käsitteen kanssa.  

Sosiologiassa rajan145 käsitettä on käytetty Marxista, Durkheimista ja Weberistä 
lähtien kuvaamaan sosiaalisten ryhmien eroa ja erottautumista toisistaan. 
Sosiaalitieteissä raja on ollut 2000-luvulla edelleen suosittu käsite.146 Yksi merkittävä 
rajan käsitteen määrittäjä ja käyttäjä on ollut Michele Lamont147. Hän on yhdessä 
Virág Molnárin kanssa määritellyt sosiaaliset rajat seuraavasti: sosiaaliset rajat ovat 
sosiaalisten erojen objektivoituja muotoja, jotka ilmenevät resurssien (aineellisten ja 
ei-aineellisten) ja sosiaalisten mahdollisuuksien epätasa-arvoisessa saatavuudessa ja 
epätasa-arvoisessa jakautumisessa.148 Kansainvälisessä tutkimuksessa on edelleen 
argumentoitu huokoisen tai läpäisevän rajan puolesta.149 Andy Bennet tutki 
alakulttuureja englantilaisissa kaupungeissa. Hän totesi, että nykyisen 
kaupunkikulttuurin alakulttuureille ovat tyypillisiä fluidit rajat ja muuttuva 
jäsenyys.150 John R. Hall on tutkinut sosiaalista pääomaa ja todennut, että 
sosiaaliluokkien rajat ovat loivempia ja liikkuvampia kuin etnisten ryhmien väliset 
rajat.151 Käyty tieteellinen keskustelu on ollut itsessään rajan käsitettä jatkuvasti 
uudelleen muokkaava.  

Lamontin ja Molnárin määrittely rajalle lähtee resurssien jakamisesta, jossa raja 
toimii resursseja jakavana funktiona. Johdannon luvussa 1.1 antamani rajapinnan 
määrittely lähti yhteisön ja yksilön toimijuudesta, joka tapahtuu ajassa ja tilassa. Tätä 
toimijuutta ei voi kuvata rajan käsitteellä, koska suomen kielen käsite raja ilmentää 
symbolista ja sosiaalista tilan muutosta olemattomassa ajassa. Rajapinnan käsite antaa 
mahdollisuuden tutkia prosesseja, joita yhteisö ja yksilöt muokkaavat ja joihin ne 

 
päällekkäisyyttä. Jälkimodernissa yhteiskunnassa sekulaari ja uskonnollinen todellisuus on tällöin paitsi 
vierekkäistä myös osin päällekkäistä. 
145 Englaniksi käytetään käsitettä boundary. Esimerkiksi Lamont & Molnár 2002, 167. Suomeksi käsite 
boudary on käännetty yleensä käsitteellä raja. Näin esimerkiksi Haapajärvi 2015 ja Leinonen 2016.  
146 Lamont & Molnár 2002, 167-168. 
147 Lamont et al. 2001; Lamont & Molnár 2002; Pachucki et al. 2007. 
148 Lamont & Molnár 2002, 168. 
149 Esimerkiksi rajojen läpäisevyydestä ja niiden kontingentista ja fluidista luonteesta Bennett 1999; 
Williams & Copes 2005; Williams 2007; Gershon 2019; Walker & Fitzgerald 2021. 
150 Bennet 1999, 600. 
151 Hall 1992, 271. 
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reagoivat.152 Nämä reaktiot ovat sosiaalisia ilmiöitä, ja rajapinnan tila ja aika antavat 
mahdollisuuden niiden tutkimiseen. Rajan käsite supistaa tutkimuksen alueen 
olemattomaksi, jonka vuoksi käytän rajapinnan käsitettä vastaamaan englannin kielen 
boundary-käsitettä. Rajapinnan käsitteen käyttöä perustelen lisäksi tilastollisella 
havainnolla suomalaisesta uskonnollisesta yhteisöllisyydestä, jossa kirkosta irtautuvat 
ihmiset eivät kaikki ole katsomukseltaan ateisteja vaan ihmisiä, joiden uskonnollisuus 
ei ole hävinnyt vaan muuttunut. Kyse ei ole vain yksiselitteisten rajojen ylittämisestä 
vaan liikkumisesta ja olemisesta alueella, jossa uskonnollisuus ilmenee ja toteutuu 
osana yhteiskunnallista monimuotoisuutta.  

Totesin aikaisemmin, että Lamont ja Molnár määrittelivät sosiaaliset rajapinnat 
seuraavasti: sosiaaliset rajapinnat ovat sosiaalisten erojen objektivoituja muotoja, 
jotka ilmenevät resurssien (aineellisten ja ei-aineellisten) ja sosiaalisten 
mahdollisuuksien epätasa-arvoisessa saatavuudessa ja epätasa-arvoisessa 
jakautumisessa.153 Tämä määrittely on kuitenkin heidän argumentoinnissaan vasta 
puolet rajapinnan käsitteestä. He totesivat, että institutionaalisten sosiaalisten erojen 
muodostamisen, ylläpitämisen ja murtamisen prosessien ymmärtämiseksi tulee 
erotella sosiaaliset ja symboliset rajapinnat. Lamont ja Molnár puhuivat symbolisista 
resursseista, kuten käsitteellisesti määritellyistä eroista, symbolien 
tulkintastrategioista ja kulttuurisista perinteistä. Symboliset resurssit ovat 
välttämättömiä institutionaalisten sosiaalisten erojen ja rajapintojen 
muodostamisessa. Symboliset resurssit rajatuvat sosiaalisten ryhmien välillä 
symbolisilla rajapinnoilla. Lamont ja Molnár määrittelivät symboliset rajapinnat 
seuraavasti: symboliset rajapinnat ovat käsitteellisiä eroja, joita sosiaaliset toimijat 
tekevät luokitellakseen esineitä, ihmisiä, käytäntöjä ja jopa aikaa ja tilaa. Ne ovat 
työkaluja, joiden avulla yksilöt ja ryhmät kamppailevat ja pääsevät 
yhteisymmärrykseen todellisuuden määritelmistä. Symboliset rajapinnat ovat 
intersubjektiivisia eli ne ovat olemassa koska ihmiset ovat ne yhdessä rakentaneet ja 
he uskovat yhdenmukaisesti niiden olevan olemassa. Symboliset rajapinnat ovat 
todellisia imaginaarisesti154.  

 
152 Ks. Pfaff-Czarnecka 2011. 
153 Lamont & Molnár 2002, 168. 
154 Symboliset rajat ovat olemassa yksilöiden samaistumisen rekistereissä, jonka kautta tunnistaminen 
ja ymmärtäminen tapahtuu. Käytän käsitteitä imaginaarinen ja samaistumisen rekisteri, jotka ovat lähellä 
Jacques Lacanin käyttämiä vastaavia käsitteitä, mutta tässä tutkimuksessa niitä ei käytetä niiden 
psykoanalyyttisessä merkityksessä. Käsitteellä imaginaarinen tarkoitan ei konkreettista mutta 
ajatuksellisesti olemassa olevaa. Samaistumisen rekisterillä tarkoitan yksilön imaginaarista kuvaa, jonka 
avulla hän tunnistaa oman identiteettinsä itsenäisenä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Ks. Olivier 2004. 
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Määrittelin tämän tutkimuksen kontekstissa rajapinnan aikaisemmin yhteisön 
sosiaalisuuden alueeksi, jossa yksilö ja yhteisöt kohtaavat tai eroavat. Lamontin sekä Molnárin 
kuvaus symbolisista rajapinnoista antoi minulle mahdollisuuden määritellä tämän 
tutkimuksen keskeisen käsitteen rajapinnan ominaisuuksia tarkemmin. Rajapinta 
merkitsee symbolista erottautumista, joka ilmenee käytetyssä kielessä, uskonnollisissa 
käytänteissä, sosiaalisissa kerrostumissa (ihmisten symbolisessa luokittelussa) ja tilan 
määrittelyssä. Rajapinta on intersubjektiivisesti konstruoitu, jolloin rajapinnan 
tutkimuksessa tulee tarkastella yhteisön elinkaarta, eli miten rajapinta on yhteisön 
muodostumisesta lähtien muovautunut. Rajapinta on kokemuksellisesti havaittu ja 
yhdessä jaettujen kokemusten kautta muokattu. Se ilmentää yksilölle sekä yhteisöön 
kuuluvuutta että yhteisöstä irtautuvuutta, koska se on yksilön sosiaalisen liikkumisen 
alue suhteessa yhteisöön.155  

Rajapinta on sosiaalisesti konstruoitu, yksilölle imaginaarinen ja samalla 
kokemuksellisesti todeksi eletty eron teko muihin. Rajapinnat eivät ole staattisia ja 
ominaisuuksiltaan pysyviä. Richard Cimino osoitti artikkelissaan ”No god in 
common: American evangelical discourse on islam after 9/11”156, että rajapintojen 
konstruointi on jatkuvaa reagointia tapahtumiin yhteisön ulkopuolella. Hän osoitti 
Amerikassa evankelisten diskurssissa rajapinnan rakentamisen (engl. boundary-
marking) lisääntyneen erityisesti suhteessa toisiin uskontoihin ja olleen vastareaktio 
tapahtuneelle rajapintojen hämärtymiselle. Samalla Amerikkalaisten evankelisten 
rajapintaa ei rakennettu suhteessa toisiin kristittyihin samalla tavalla kuin 
aikaisemmin.157 Rajapinta on näin ollen alue, jonka ominaisuudet rakentuvat 
dynaamisesti yhteisön palautesilmukoiden kautta. Rajapinta voi muodostua jyrkäksi 
eron teoksi suhteessa muihin ja samalla yhteisön sisällä yksilöiden kuulumista 
vahvistavaksi alueeksi. Tällöin liittyminen ja irtautuminen tällaisen rajapinnan läpi 
vaikeutuu. Samalla tavalla rajapinta voi muuttua loivaksi ja enemmän huokoiseksi 

 
155 Rajapinnan käsitettä voi reflektoida yhteisöön kuuluvuuden (belonging) käsitteeseen. Kuuluvuus on 
yksilöön sidottu tutkimuskäsite, joka on emotionaalisesti ladattu. Baumeister ja Leary ovat määritelleet 
psykologisesti kuuluvuuden tunteen yksilön tarpeena kuulua johonkin, tuntea olevansa hyväksytty ja 
tuettu. Kuuluessaan yksilö tuntee olevansa sosiaalisessa yhteydessä, kuuluu mukaan ja on kunnioitettu 
muiden toimesta erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Kuuluvuuden tunne on perustarve, joka kertoo, 
kuinka ihminen haluaa olla osa ryhmää ja sosiaalisuutta. Murto-Heiniö 2020, 11; Baumeister & Leary 
1995, 497. Kuuluminen on yksilön emotionaalisesti ladattu sosiaalinen paikka, johon liittyy tunteita, 
jaettuja arvoja, vuorovaikutusta ja käytänteitä. Anthias 2006: 21. Olen edellä argumentoinut, että 
yhteisölle rajapinta on alue, joka erottaa yhteisön toisista yhteisöistä. Kuuluminen on tällöin yksilön 
todeksi eletty kokemus erosta meihin ja muihin. 
156 Cimino 2005. 
157 Cimino 2005, 171. 
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alueeksi. Huokoisuus tarkoittaa sosiaalisen liittymisen ja irtautumisen helppoutta. 
Yksilön vuorovaikutus ja sosiaalinen kohtaaminen yhteisön kanssa tapahtuu 
kokemuksellisella alueella. Yksilön kokemus ja imaginaarinen kuva rajapinnasta joko 
liittää tai irrottaa hänet yhteisöstä Näin määritelty rajapinta on tämän tutkimuksen 
keskeinen käsite. 

2.3 Uskonnollisen yhteisöllisyyden muodot 

Edellä määritellessäni yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteet jälkimodernissa 
kontekstissa, kävi ilmi, että Ferdinand Tönniesin klassinen teoria yhteisöistä tarjoaa 
kriittisen arvion jälkeen edelleen pohjan empiiriselle sosiologiselle tutkimukselle. 
Tässä yhteydessä sivusin uskonnollisia yhteisöjä, joiden sosiaalisiin tyyppeihin 
keskittyi Tönniesin aikalainen Ernst Troeltsch158.  

Uskonnollisia yhteisöjä on perinteisesti sosiologiassa tarkasteltu niille tyypillisten 
piirteiden perusteella tehtyjen luokittelujen ja typologioiden kautta. Pohjan tällaiselle 
tarkastelulle loi alun perin Max Weberin ja Ernst Troeltschin esittelemä 
uskonnollisten yhteisöjen typologisointi kirkkoihin ja lahkoihin.159 Uskonnollisten 
yhteisöjen typologioissa käytetään käsitteitä, joihin liittyy myös mielleyhtymiä ja 
merkityksiä; kuten esimerkiksi lahko tai kultti. Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa 
puhutaan uskonnollisista yhteisöistä tarkoittaen suomalaisen kulttuuripiirin 
uskonnollisia yhteisöjä riippumatta siitä, mihin luokkiin ne missäkin typologiassa 
sijoittuvat. Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta käytän selvyyden vuoksi käsitettä 
kirkko, koska evankelisluterilainen kirkko on vielä suomalaisessa yhteiskunnassa 
suurin uskonnollinen yhteisö ja sillä on ollut oletusarvoinen yhteiskunnallinen ja 
yksilön uskonnollista jäsenyyttä määräävä asema aina 2000-kuvun alkuun saakka. 

Uskonnollisten yhteisöjen typologisointi on staattinen yhden tilanteen kuvaus. 
Tässä tutkimuksessa ollaan yhteisöllisyyden dynaamisella ja muuttuvalla alueella. 
Typologia itsessään on staattinen, mutta Ernst Troeltschin typologian lähtökohta on 
muutos. Uskonnollisen yhteisön pirstaloituminen ja uusien yhteisöjen 
muodostuminen ovat typologian dynaaminen perusta. Ernst Troeltschin pääteos on 
laaja läntisen kristinuskon historian kattava tutkimus, jossa hän tutki kristillisten 

 
158 Ernst Troeltsch 1865-1923. 
159 Ernst Troeltsch liitti typologiaan kolmannen tyypin, eli mystisismin. Tämä kolmas typologian 
luokka on myöhemmässä tarkastelussa jäänyt vähemmälle huomiolle ehkä siksi, että Troeltschille se 
oli vahvasti sisäisen kokemuksen kuvausta. Troelstch kuitenkin näki sen liittyvän kehittyvään 
moderniteettiin. Roof 1998, 213. 
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uskonyhteisöjen muodostumista ja vuorovaikutusta kristillisen etiikan 
kontekstissa.160 Keskeisinä uskonyhteisöjen muotoina hän nosti esille kirkot ja 
lahkot, jotka hän määritteli sosiologisesti. Ernst Troeltschin näkemys erityyppisistä 
uskonnollisista yhteisöistä sekä moninaisuuden merkityksestä sosiaalista ja 
kulttuurista elämää muovaavana muutosvoimana oli aikaansa edellä.161 Jo 1896 
hänen kerrotaan Kristillisen maailman ystävien konferenssissa järkyttäneen 
kuulijoitaan ja esittäneen oman analyysinsä aikansa kirkollisesta, uskonnollisesta ja 
teologian tilasta huutamalla ”Hyvät herrat, kaikki huojuu”162 ja poistumalla 
konferenssista paiskaamalla oven takanaan kiinni. Troeltschin näkemys 
uskonnollisen yhteisöllisyyden monimuotoisuudesta näyttää ensinäkemältä 
rajoittuvan yhteisöjen typologian esittelyyn. Tämä yhteisöllisyyden monimuotoisuus 
on kuitenkin heijastusta jälkimodernin maailman alkavasta murroksesta.163 Se oli 
avaus kohti edessä olevaa laajempaa jälkimodernin maailman kaikkialle ulottuvaa 
vakiintuneiden muotojen ja kiinteän yhteisöllisyyden huojumista ja moninaistumista. 
Mikko Malkavaara on todennut perustellusti, että Suomessa uskonnollinen elämä 
monimuotoistuu ja Troeltschin muovaaman typologian mukainen uskonnollisuus 

 
160 Troeltschin päätyönä pidetään teosta ”Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen”. 
Troeltsch 1977. 
161 Ks. Frame 2004. Frame on käyttänyt Ernst Troeltschin typologiaa käsitellessään Anglican 
Communion -yhteisön teologisen moninaisuuden alkuperää. 
162 ”Meine Herren – Es wackelt alles”. Dahm 2000. Kertomus Troeltschin provokatiivisesta esityksestä 
on saattanut olla historiallisesti vailla pohjaa. Se on kuitenkin liikkunut ja ollut hyvin tunnettu 
Troeltschin opiskelijoiden ja kommentaattoreiden keskuudessa, joten se on kuvannut hänen 
historianfilosofista ongelmaansa ja näkökulmaansa absoluuttisen pohjan häviämisestä historian ja 
sosiologian analyysiltä. Troeltsch ei aikalaistensa joukossa ollut ainoa, joka tiedosti millainen 
tutkimuksellinen sekä myös jokaisen ihmiseen arkeen vaikuttava asia oli historiassa, filosofiassa ja 
etiikassa todellistuva absoluuttisen pohjan mureneminen. Vastaavalla tavalla esitti jo aikaisemmin 
Johann Gustav Droysen toteamalla, että ”For everything is in motion. The consciousness of our life, 
of our mental and sensuous existence, […] gives us the idea of movement”. Droysen 1897, 97. Paul 
2012, 105.  
163 Esimerkiksi S. N. Eisenstadt viittasi Troeltschiin, kuvatessaan pluralistisen moderniteetin 
ominaisuuksia Länsi-Euroopassa: ”These developments gave rise to several crucial characteristics of 
(Western) European society, the most important of wich have been (1) multiplicity of centres; (2) a 
high degree of permeation of the periphery by the centres and of impingement of the periphery on 
the centres; (3) a multiplicity of cultural and functional (economic or professional) elites enjoying a 
relatively high degree of autonomy with close relationships with the broader strata, continuously 
impinging on each other, carrying different variations of combined this- and other-wordly 
orientations—with a high degree of mutual cross-cutting, autonomous access to the centre, without 
any group to monopolize the centre.” Eisenstadt 2003, 243. 
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elää kulttuurin aluskasvillisuudessa, vastarinnassa ja eristäytyvässä mietiskelyssä, ei 
lähellä valtaa ja vallitsevia mielipiteitä.164  

Jälkimodernin yhteiskunnan tutkimus on nostanut uskontojen moninaisuuden 
sekä arvojen ja elämäntapojen monimuotoisuuden tutkimuksen kategoriaksi.165 
Suomi on 2000-luvun alussa muuttunut uskonnollisesti monimuotoiseksi 
yhteiskunnaksi, jossa yksilöllisten elämäntapojen etsiminen ja elämänkokemusten 
jakaminen tietoisesti muiden ihmisten kanssa tapahtuu myös uskonnollisella alueella. 
Kokemusmaailman fragmentoituessa muodostuu samalla yksilöiden välille uusia 
yhteyksiä ja sidoksia. Troeltschin näkemys uskonnollisista yhteisöistä ja niiden 
tyypeistä pohjautui näkemykseen moninaisuudesta ja uskonnollisuuden 
kompromissista sekulaarin yhteiskunnan kanssa.166 Wade Clark Roof on esittänyt, 
että jälkimodernissa yhteiskunnassa tapahtuu Troeltschin ennakoima perustavaa 
laatua oleva muutos yhtenäisen perinteen omaavista uskonnoista uskontoihin, jotka 
linkittyvät yksittäisten ihmisten elämäntarinoihin ja joiden symbolit ja riitit 
ymmärretään reflektiivisesti yksilöiden ajattelun kautta.167 Hän kuvasi Ernst 
Troeltschiä kehittyvän moderniteetin uskonnollisuuden ennakoijaksi toteamalla 
seuraavaa: 

Ernst Troeltsch anticipated the rise of a mystical religious style characterized, more 
than anything else, by fluidity and an ambiguous relationship with institutions—
resulting from the larger transformations of both self and religion in the Western 
world. Mystical religion was known for its “direct, inward and present religious 
experience.” […] Distinct from either sectarian or churchly varieties of religion, this 
“third type” of religious consciousness would become, he predicted, increasingly 
common because of the confrontations of religion with modernity. He envisioned a 
decline in institutional authority, growing religious and cultural pluralism, increased 
individualism, and an affinity between mysticism and individualism.168 

Ernst Troeltschin typologia on paljon käytetty ja siinä on omaan aikaansa liittyviä 
piirteitä, mutta tämän tutkimuksen puitteissa se antaa pohjan uskonnollisen 

 
164 Malkavaara 2018, 25. Malkavaaran arvio vahvistaa näkemystäni, että Ernst Troeltschin teorialla on 
edelleen merkitystä uskonnollisen yhteisöllisyyden tutkimuksessa. 
165 Roof 1998, 211-215; Paul 1993, 676-677. 
166 Uskonnollisten yhteisöjen ja yhteiskunnan välillä oli Treoltsch typologiassa jatkuva jännitys. 
Jälkimodernina aikana tuo jännitys on heikentynyt, koska uskonnosta on tullut Bryan S. Turner 
määrittelyn mukaan sekulaarin todellisuuden mukaista kulutustoimintaa. Hän totesi: ”Religion as 
consumption is a secular practice, and consequently the tension between religion and the world has 
largely disappeared, or at least the tension has been eroded.” Turner 2012, 142. 
167 Roof 1998, 222. 
168 Roof 1999, 142.  
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yhteisöllisyyden tarkastelulle jälkimodernin yhteiskunnan tilanteessa tapahtuvassa 
yhteisöllisyyden muutoksessa. 

Troeltschin typologian yksiulotteinen uskonnon ja yhteiskunnan jännitettä 
kuvannut muuttuja keskittyy uskonnollisen yhteisön ja sen ulkopuolisen maailman 
suhteeseen. Typologiassa kristilliset yhteisöt asettuvat jakautuman eri kohtiin 
riippuen niiden suhtautumisesta yhteiskunnalliseen todellisuuteen.169 Typologisen 
kirkon tyyppiset yhteisöt Troelschillä hyväksyvät maailman Jumalan luomana 
todellisuutena, mikä sopii niiden luonteelle massojen yhteisöinä. Kootessaan suuria 
joukkoja typologinen kirkko siirtää kaiken jumalallista ja pyhää edustavan armoa 
välittävälle instituutiolle, jota edustavat viralliset uskonnolliset ammattilaiset.170 
Weberin kuvaama byrokratia muodostuu näin typologisille kirkoille osaksi 
toimintaa.171  

Typologisille lahkoille yhteisön synnyn taustalla on Troeltschin näkemyksen 
mukaan kristinuskon dualistinen suhtautuminen yhteisön ulkopuoliseen maailmaan 
ja siitä seurannut skisma. Maailma on Jumalan luoma mutta paratiisin jälkeisessä 
todellisuudessa synnin ja pahuuden vallassa. Troeltschille typologinen lahko oli 
jäsenmäärältään pieni yhteisö, jossa vaikutti radikaali maailman uudistamiseen 
tähtäävä ajattelu. Pyrkimys puhtaaseen elämään ja rakkaudellisuuden täyteiseen 
yhteisöön syntyy ja saa voimansa vastakkainasettelusta pahan maailman kanssa. 
Troeltschille kristillisen kirkon historiassa typologiset lahkot ovat toimineet 
typologisten kirkkojen tekemien kompromissien ja universalismin vastapainoina. 
Typologiset lahkot ovat edustaneet uskonnollista protestia ja korostaneet yksilöllistä 
maallikoiden uskonnollisuutta ja uskonnollista tasa-arvoa.172  

Kolmas Troletschin typologian luokka on mystiikka. Mystiikka on enemmän 
uskonnollisen kokemisen ja elämisen muoto kuin yhteisöllinen uskonnollisuuden 
tyyppi. Troeltschille mystiikka elää uskonnollisten yhteisöjen sisällä ja se hylkää 
uskonnolliset yhteisöllisyyden muodot, kuten rituaalit ja yhteisen opin. Hänelle 
mystiikka edustaa subjektiivista ja sisäistä uskonnollista elämää.173 Troeltschin 
määrittelemä mystiikan luokka tulee käsitteellisesti lähelle kristillisessä teologiassa 
käytettyä käsitettä koinonia. Koinonia tarkoittaa idealistista kristittyjen yhteisöä, 

 
169 Jakauman eripäissä olevista vastaparisista yhteisöistä on käytetty Troeltschin käyttöön ottamia 
nimityksiä lahko ja kirkko. Lahkon ja kirkon erottaa yhteisöjen erilainen suhtautuminen yhteiskuntaan.  
170 Goldstein 2011, 79-85. 
171 Ks. Eisenstadt 1958, 118-120. 
172 Goldstein 2011, 79-85. 
173 Steeman 1975, 196-202 
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Kristuksen ruumista, joka on hengessä tapahtuvan yhteisyyden kokemuksellista 
elämistä.174 Mystiikka on kristityn pyrkimys hengelliseen hyvinvointiin, jossa 
keskeistä on henkilökohtainen kokemus yhteydestä ja ykseydestä.175  Koinonian 
käsite sisältää uskovan yhteyden Jumalaan ja uskovien keskinäisen yhteyden.176 
Palaan koinonian käsitteeseen tarkemmin luvussa 6.4. 

Troeltschin näkemys yksilöllisestä suhtautumisesta uskonnollisiin totuuksiin on 
avaus ajatukselle, että yksilölle totuus on löydettävissä monilla tavoin ja monista 
traditioista. Mystisismi ja hengen yhteisön idea ylittää perinteiset uskonnollisuuden 
rajat ja laajentaa uskonnollisuuden merkitystä.177 W. C. Roof avasi artikkelissaan 
”Modernity, the religious, and the spiritual” sitä, mitä mystisismin henkisyys 
tarkoittaa modernissa178 maailmassa. Hän totesi omiin haastattelututkimuksiinsa 
perustuen, että henkisyys modernissa maailmassa tarkoittaa eheyden tai 
kokonaisuuden etsimistä. Moderniteetin ominaisuus on epävarmuus ja 
kokonaisuuden fragmentoituminen, jolloin yksilö menettää kontrollin elämäänsä. 
Troeltschin kuvaama mystisismi on jälkimodernin todellisuuden eheyttä tarjoavien 
jaettujen tunnekokemusten ja henkisen yhteisöllisyyden alkukuva. Yksilölle tällaisen 
autenttisuuden etsintä sumeissa yhteisöllisyyden rajapinnoissa on jälkimodernissa 
ajassa uskonnollisuuden ilmentymistä.179 Tällainen uskonnollisuus voidaan 
ymmärtää typologiaa täydentäväksi autenttisuuden ulottuvuudeksi.  

Ernst Troeltschin esittelemää ideaalityyppistä typologiaa kehitettiin 1900-luvun 
aikana lisäämällä siihen luokkia ja määrittelemällä niitä uusilla tavoilla. Merkittävä 
typologian kehittäjä oli H. Richard Niebuhr, joka toi typologiaan erityisesti 
Yhdysvaltojen uskonnollista tilannetta kuvaavan denominaatioiden eli kirkkokuntien 
luokan.180 H. Richard Niebuhr liitti kiinteästi uskonnollisten yhteisöjen typologiaan 
muutoksen dynamiikan. Hän nosti esille piirteitä, jotka vaikuttavat uusien yhteisöjen 

 
174 Kearsley 2008, 13-14.  
175 Steeman 1975, 197-198. 
176 Mcgrath 2013, 551. 
177 Roof 1998, 213. 
178 Roof käyttää käsitettä moderni sisällyttäen siihen samanlaisia merkityksiä kuin tässä tutkimuksessa 
olen sisällyttänyt jälkimodernin käsitteeseen. 
179 Pessi 2013, 18; Furseth 2006, 299-300.  
180 Denominaatiot eli kirkkokunnat ovat olleet käsitteenä sekä uskonnollisena yhteisöllisenä ilmiönä H. 
Richard Niebuhrin jälkeen toistuvasti angloamerikkalaisen teologisen ja sosiologisen keskustelun 
kohteena. Russell E. Richey on kuvannut angloamerikkalaisessa keskustelussa denominaatioihin 
liitettyjä kielteisiä näkökulmia. Richey 2013, 135-143.  
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syntymiseen ja uskonnollisten yhteisöjen muutoksiin.181 Tällaisia ovat jäsenten 
sosiaalisen aseman muuttuminen yhteiskunnassa, kuuluminen johonkin etniseen 
ryhmään, pyrkimys epämuodolliseen yhteisöön eli irti isompien yhteisöjen 
byrokratiasta sekä pyrkimys spontaaniin ja vapaampaan tunneilmaisuun 
rituaaleissa.182 Niebuhr esitti, että alun perin lahkotyyppinen kirkkokunta muuttuu 
ominaisuuksiltaan kirkon tyyppiseksi sitä mukaan, kun sen jäsenistön sosiaalinen 
asema paranee. Tämä näkyy hänen mukaansa kirkkokuntien uusien jäsenten 
sosiaalisessa taustassa. Kirkkokunnat, jotka ovat lahkotyyppisiä, saavat uusia jäseniä 
alemmista sosiaaliluokista. Vastaavasti kirkkotyyppisten kirkkokuntien jäsenet 
tulevat ylemmistä sosiaaliryhmistä.183  

Roger Finke ja Christopher P. Scheitle ovat esittäneet kaksi kriittistä näkökulmaa 
H. R. Niebuhrin tekemään typologian jatkokehitelmään. Ensimmäiseksi he totesivat, 
että sosiaalisen aseman dynamiikka voi joskus olla aiheuttamassa skismoja, mutta 
tutkimusnäyttö on pääosin osoittanut, että näin ei ole. Toiseksi Niebuhrin mallin 
keskittyminen sosiaalisiin luokkiin estää näkemästä muita skismojen syitä.184 Finken 
ja Scheitlen kriittinen argumentointi on osoittanut Niebuhrin kehitelmän 
rajoittuneisuuden, ja samalla he ovat esittäneet uuden tavan tulkita typologiaa. 
Käsitys uskonnollisista yhteisöistä ja niiden erilaisista yhteisöllisistä muodoista ei voi 
olla staattinen vaan sitä määrittävät muuttujat, joiden dynamiikka on sidoksissa 
ympäröivään yhteiskuntaan. 

Typologiaa on edelleen kehitetty lisäämällä typologian perustana olevia muuttujia 
ja tarkentamalla tyyppien määrittelyjä. Tämä on johtanut typologioihin, joissa 
uskonnollisten yhteisöjen alatyyppien määrä lisääntyy, mutta silti typologioihin on 
ollut vaikea sisällyttää muodostuvia uudenlaisia uskonnollisia yhteisöjä.185 Kirkko-
lahko-typologian pohjalta on syntynyt joitakin malleja, jotka ovat myös 

 
181 Rodney Stark ja William Sims Bainbridge esittivät vuonna 1979, kuinka Niebuhrin malli johtaa 
loputtomaan uskonnollisten yhteisöjen syntymisen, muutoksen, skisman ja uudelleensyntymisen 
kierteeseen. Stark & Bainbridge 1979, 123.   
182 Roberts & Yamane 2016, 281-282. Sosiaalisen aseman ja uskonnollisen yhteisöllisyyden ajattelen 
olevan ainakin osittain vuorovaikutteista ja takaisinkytkeytyvää. Yksilön toiminta uskonnollisessa 
yhteisössä voi vaikuttaa hänen sosiaaliseen asemaansa yhteisössä ja vastaavasti yhteisön jäsenten 
sosiaalisen aseman muutos voi vaikuttaa yhteisön rakenteisiin, oppiin ja toiminnan tapoihin. 
Seuraavassa luvussa 2.4 käsittelen kompleksisuutta, jonka näkökulmasta uskonnollisen yhteisöllisyyden 
ja sosiaalisen aseman välillä on kumpaankin suuntaan takaisinkytkeytyvä yhteys. 
183 Park & Reimer 2002, 733-735. 
184 Finke & Scheitle 2009, 11-12. 
185 Bromley 2016, 21. Ks. Johnson 1971, 124. 
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yksinkertaistaneet typologiaa.186 Benton Johnson esitteli yhden muuttujan malli, 
jossa luokittelu tapahtuu sen mukaan, miten yhteisöt suhtautuvat vallalla olevaan 
sosiaaliseen järjestykseen. Näin muodostuu yksiulotteinen jatkumo, jossa 
uskonnollisen yhteisön sijainti määrittyy yhteisön ja ympäröivän sosiaalisen 
ympäristön välisen jännityksen mukaan. Puhtaan kirkko-tyyppisen yhteisön 
ominaisuus on sopeutua täysin ympäristöönsä; kirkko minimoi omalla toiminnallaan 
jännityksen suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Puhtaan lahko-tyyppisen yhteisön 
jännitys suhteessa sosiaaliseen ympäristöön on äärimmäinen, jopa niin että yhteisön 
jäsenet muuttuvat lainsuojattomiksi.187   

Stark ja Bainbridge nostivat Benton Johnsonin pohjalta esille uskonnollisen liikkeen 
käsitteen. Uskonnollinen liike pyrkii heidän esittämänsä mukaan muuttamaan tai 
säilyttämään uskomukset, arvot, symbolit ja uskonnolliset käytännöt. Uskonnollinen 
liike saattaa olla skismaattinen, mikäli se irtautuu tai on pirstaloitunut osa 
aikaisemmasta organisaatiosta. Mutta mikäli tällaista aikaisempaa yhteyttä ei ole, 
Stark ja Bainbridge määrittelivät tällaisen uskonnollisen liikkeen kulttuuriseksi 
innovaatioksi.188 

Tässä tutkimuksessa puhun kirkon uskonnollisuuden pirstaloitumisesta. 
Uskonnollisen yhteisön irtautumista toisesta, usein suuremmasta, yhteisöstä voidaan 
kutsua käsitteellä skisma189. Skismassa ryhmä ihmisiä irtautuu alkuperäisestä 
organisaatiosta ja muodostaa uuden organisaation. James R. Lewis ja Sarah M. Lewis 
ovat koonneet kirjallisuudesta viisi skisman laukaisevaa tilannetta: suuremman 
yhteisön jäsenet ovat asemoituneet alaryhmiin esimerkiksi sosiaalisen kerrostumisen 
tai etnisyyden mukaan; henkilökohtaiset ristiriidat tai henkilökohtainen kunnianhimo 
pyrkiä johtajaksi yhteisöön; oppia tai uskonnollista toimintaa koskevat ristiriidat; 

 
186 Lorne L. Dawson on käsitellyt kirkko-lahko-typologian kehitystä ja typologian kritiikkiä. Dawson 
argumentoi kriittisesti typologian käyttöä moninaistuvan uskonnollisen yhteisöllisyyden tilanteessa. 
Hän itse pitäytyi typologian yhden muuttujan mallissa, ja totesi: ”I favour a uni-dimensional 
formulation of types, i.e. a continuum focused on one variable. As the criterion that varies, I favour 
Weber's original choice: the mode of membership of different groups and the consequent form of 
their social organization.” Dawson 1997, 371.   
187 Stark & Bainbridge 1979, 123. 
188 Stark & Bainbridge 1979, 124-125. Luvussa 4.4 arvioin Satamaseurakunnan muodostumisen 
skismaattista tai innovatiivista luonnetta. William Sims Bainbridge julkaisi 1997 teoksen The Sociology of 
Religious Movements, jossa hän tarkensi uskonnollisten yhteisöjen muutosta ja käytti käsitteitä skisma, 
innovaatio ja transformaatio. Bainbridge 1997, 149. Pietari Hannikainen on hyödyntänyt Bainbridgen 
esittelemää innovaation käsitettä tutkimuksessaan suomalaisista jumalanpalvelusyhteisöistä. 
Hannikainen 2021.  
189 Käsitteellä skisma voi olla negatiivisia konnotaatioita, mutta käytän tässä tutkimuksessa sitä 
merkityksessä jakautuma ja lohkeama. 
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karismaattisen perustajan kuolema; mahdollisuus saada vaihtoehtoinen oikeutus 
itsenäiselle olemassaololle. Lewisin ja Lewisin mukaan skisma on luonteeltaan 
prosessi. Edelliset viisi syytä edustavat heidän näkemyksensä mukaan skisman 
viimeistä irtautumisen lopullista vaihetta.190 

Skisman prosessissa voivat vaikuttaa edellä kuvatut tilanteet erikseen tai 
päällekkäin. Lisäksi sosiaalisella kontekstilla voi olla skismaa edistävä tai hidastava 
merkitys. Yhteisön sisäiset tai ulkoiset kontingentit tekijät ovat osa prosessia ja näin 
prosessi ei ole selkeä eikä yhdensuuntainen. Skisman prosessia voidaan pitää 
kompleksisena sosiaalisena tapahtumana, jossa organisaation reaktio saamaansa 
tietoon tai vaikutukseen ei ole lineaarinen.191 Seuraavassa luvussa 2.4 käsittelen 
yhteisöllisyyden kompleksista luonnetta. Tämän tutkimuksen puitteissa ymmärrän 
uusien uskonnollisten yhteisöjen syntymisen ja kirkon uskonnollisen yhteisöllisyyden 
pirstaloitumisen eli skisman kompleksisena prosessina, jossa yksilöt vuorovaikuttavat 
yhteisön kanssa.   

Tässä luvussa olen tarkastellut yhteisöille tyypillisiä piirteitä sekä uskonnollisen 
yhteisöllisyyden muotoja. Tämä tarkastelu on osoittanut jälkimodernin yhteiskunnan 
yhteisöllisyyden moninaisuuden ja yhteisöihin liittyvien prosessien 
monimutkaisuuden. Uskonnollisen yhteisön muodostuminen on edellä ymmärretty 
sijoittuvan hetkeen, jolloin siinä toimivat yksilöt alkavat käyttää persoonapronominia 
me sen sijaan, että he olisivat vain joukko yksilöitä. Tämä on hetki, jolloin yksilöiden 
väliset sidokset, tai yhteisymmärrys kuten Tönnies sitä nimitti, vahvistuvat yli 
yksilöitä erottavien tekijöiden. Yksilöitä sitovat sidokset muodostavat 
kokonaisuudelle uusia merkityksiä, joita ei syntyisi ilman yksilöiden valmiutta jakaa 
itsestään ja sitoutua toisiinsa. Skisma eli uskonnollisen yhteisön irtautuminen tai 
muodostuminen on monimutkainen ja kompleksinen tapahtuma. Kompleksisuutta 
on syytä seuraavassa tarkastella osana uskonnollisten yhteisöjen tutkimusta.192  

 
190 Lewis & Lewis 2009, 2-3. 
191 Lewis & Lewis 2009, 3-4. Lewis ja Lewis eivät käytä käsitettä kompleksinen, mutta asiallisesti heidän 
esimerkkinsä viittaavat kompleksisiin tilanteisiin. James R. Lewis kuvasi artikkelissaan ”Autobiography 
of a Schism” omaa kokemustaan skismaattisesta tilanteesta. Artikkelissan hän päätyi päätelmään, että 
skismaan johtava prosessi on dynaaminen ja fluidi. Hän arvioi oman kokemuksensa perusteella, että 
skismaattisessa prosessia oli useita kohtia, joissa skisma olisi voitu estää, jopa aivan skisman 
ratkaisevassa vaiheessa. Lewis 2010. 
192 ”Complexity arises when the dependencies among the elements become important.” Miller & Page 
2007, 9. 
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2.4 Kompleksisuus 

Edellä lähestyin yhteisöjen ja erityisesti uskonnollisten yhteisöjen piirteitä sosiologian 
klassikkojen kautta. Klassikot ovat olleet sidoksissa omaan aikaansa ja sen tieteellisiin 
paradigmoihin. Heiltä on löydettävissä teoreettisia avauksia, jotka ovat sovellettavissa 
jälkimodernin ajan empiiriseen tutkimukseen. Tönniesin löytö yhteisön 
olemassaololle välttämättömästä yksilöiden välisestä tunteiden jakamisesta ja 
yhteisön merkitysten yhteisymmärryksestä tekee välttämättömäksi ottaa 
metodologiassa huomioon kunkin yhteisön käyttämän kielen ja kielen kuvaamat 
merkitykset. Troeltschin ideaalityyppinen typologia uskonnollisista yhteisöistä on 
rajoittunut malli monimutkaisesta todellisuudesta, mutta se pitää sisällään 
edellytykset myöhemmin kehitetyille dynaamisen muutoksen malleille. Typologiaan 
sisältyy myös mystiikka, joka oli Troeltschille yksilön imaginaarista uskonnollisuutta. 
Tämä enteili jälkimodernin ajan yksilöllisen uskonnollisuuden ja kompleksisen 
yhteisöllisyyden aikaa. Mystiikan ottaminen mukaan typologiaan antaa Troeltschin 
typologialle yksilöllisyyden ulottuvuuden, joka kuitenkin jäi hyödyntämättä 1900-
luvun kehittyvän moderniteetin oloissa. Yksilöllinen uskonnollisuus liittyy ilmiönä 
paradigmaan kompleksisesta yhteisöllisyydestä. Tämän vuoksi nostan tässä luvussa 
esille kompleksisen yhteisöllisyyden näkökulmana ja paradigmana uskonnollisen 
yhteisöllisyyden tutkimuksessa.  

Uskonnollisten yhteisöjen typologia ja sen kehittely 1900-luvulla on perustunut 
ajatukselle, että uskonnolliset yhteisöt ovat itsestään tasapainottuvia, joiden 
yhteisöllisyyden muutostilanteet, kuten skismat, ovat tasapainon särkymisen hetkiä. 
Protesti tai jäsenten sosiaalisen aseman muutos on nähty syynä tasapainon 
järkkymiseen. Todellisuuden yhteisöllinen moninaisuus on johtanut siihen, että 
uskonnollisten yhteisöjen typologia on kehittynyt alun perin kahden yhteisön 
ideaalityypistä yhä useampien erilaisten yhteisöjen typologiaksi. Muutoksen 
dynamiikka on nähty lineaarisena, jossa tapahtumista seuraa yksiselitteisiä muutoksia, 
jotka tasapainottuvat itsekseen.193 Jälkimodernissa yhteiskunnassa kuitenkin 
tutkitaan kaoottiselta näyttävää muutosta, jossa yhteisön ja yksilöiden suhde on 

 
193 Rodney Stark kuvasi vuonna 1985 kirjoituksessaan kattavasti kirkko-lahko-typologian 
ominaisuuksia ja kehitystä aina 1980-luvulle asti. Kirjoituksesta käy ilmi, että typologian kehittäminen 
dynaamiseksi muutosta kuvaavaksi teoriaksi on tarkoittanut, että kirkko-kirkkokunta-lahko (kultti) 
muutossykli määrittyy ajallisesti toistuvaksi. Stark 1985. Tällaisesta systeemistä Kevin J. Dooley ja 
Andrew H. Van de Ven ovat todenneet: “The key difference between periodic and chaotic behavior 
is that, in a periodic system, causal factors interact either not at all or in a simple linear fashion.” Dooley 
& Van de Ven 1999, 366. Ks. Ojakangas 2011, 22-23; Peltoniemi et al. 2004, 17. 
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indeterministinen.194 Mekanistisen kausaliteetin sijaan tapahtumiin liittyy 
monimutkaisuutta, joissa yksilöiden toiminta on erilaisten alttiuksien toteutumista ja 
toteutumattomuutta.195 Yhteisöihin liittymisen ja irtautumisen alueen ymmärtäminen 
rajapinnaksi antaa tilaa kompleksisuuden sekä yksilöiden ja yhteisöjen 
indeterministisen suhteen tutkimiselle. 

Anton Törnberg kuvasi väitöskirjassaan The Wicked Nature of Social Systems. A 
Complexity Approach to Sociology, kuinka viimeisten vuosikymmenten aikana on 
kiinnostuttu sosiaalisen todellisuuden epälineaarisesta luonteesta, jossa yksittäisillä ja 
itsessään merkityksettömillä tapahtumilla voi olla laajoja seurauksia koko sosiaaliseen 
systeemiin. Sosiaalitieteitä aikaisemmin hallinneet lineaariset ja muuttujakeskeiset 
paradigmat ovat monella tavalla olleet tuloksellisia ja hyödyllisiä. Muuttujien 
tilastollinen kuvaaminen on toiminut stabiileissa järjestelmissä, joissa tapahtuneita 
muutoksia on voitu kuvata määrällisesti ja lineaarisesti. Tällaisten sosiaalisten 
konstruktioiden rajat ovat olleet selkeitä, mutta lineaariset paradigmat eivät ole olleet 
omiaan selittämään ilmiöitä, jotka eivät sijoitu määriteltyjen muuttujien rajojen 
sisälle.196  

Paul Cilliers esitteli yhden laajasti lainatun kompleksisen systeemin määritelmän, 
jossa hän nosti esille kymmenen kompleksisen systeemin piirrettä.  Cilliersin mukaan 
kompleksisen systeemin197 perusominaisuus on, että järjestelmä sisältää suuren 
joukon elementtejä. Elementit voivat olla systeemin mukaan erilaisia entiteettejä; 
ihmisiä tai teknisiä ja systeemisiä entiteettejä. Elementit voivat itsessään olla 
kompleksisia systeemejä, jotka koostuvat suuresta määrästä alisysteemejä. 
Kompleksisuus on itseään toistava itseensä vaikuttava rekursiivinen ominaisuus.198 
Tämän tutkimuksen kontekstissa yksi tutkittava yhteisö voidaan ymmärtää 
kompleksisena systeeminä, jolloin yhteisössä toimivat yksilöt ovat Cilliersin 

 
194 Ks. Rosalia Condorellin käyttämä käsite edge of chaos. Condorelli 2016. 
195 Lansing 2003, 185. Karl Popper on kuvannut muutosta tässä tieteellisessä ontologiassa seuraavasti: 
”Now, in our real changing world, the situation and, with it, the possibilities, and thus the propensities, 
change all the time. […] All this amounts to the fact that determinism is simply mistaken: all its 
traditional arguments have witheredaway and indeterminism and free will have become part of the 
physical and biological sciences. The theory of motives determining our actions, and the theory that 
these motives in their turn are motivated or caused or determined by earlier motives, etc., seems, 
indeed, to be motivated - motivated by the wish to establish the ideology of determinism in human 
concerns. But with the introduction of propensities, the ideology of determinism evaporates.” Popper 
1995, 17. 
196 Törnberg 2017, 17-23. 
197 Jatkossa käytän kompleksisesta systeemistä tai järjestelmästä myös käsitettä monimutkainen systeemi 
tai järjestelmä. 
198 Systeemiteoreettinen esimerkki sosiaalisen systeemin rekursiosta Checkland 2000, S51-S52.  
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kuvaamia elementtejä. Samoin suomalaisen yhteiskunnan uskonnollisten yhteisöjen 
kokonaisuus on kompleksinen systeemi, jonka alisysteemeinä ovat uskonnolliset 
yhteisöt, jotka koostuvat yksilöistä. Systeemisesti muodostuu kerroksittainen 
rakenne, jossa vaikutussuhteet tapahtuvat paitsi kerroksien sisällä, myös niiden 
välillä.199  

Suuri määrä elementtejä on välttämätön, mutta ei vielä riittävä edellytys 
kompleksisuudelle. Elementtien on oltava vuorovaikutuksessa, ja tämän 
vuorovaikutuksen on oltava dynaamista. Dynaamisessa vuorovaikutuksessa on 
palautesilmukoita200 elementtien välillä. Elementtien välinen vuorovaikutus on 
runsasta eli mikä tahansa järjestelmän elementti vaikuttaa muihin elementteihin ja 
siihen vaikuttavat monet elementit. Elementtien välisen vuorovaikutuksen tulee olla 
epälineaarista, koska lineaarisesta vuorovaikutuksesta syntyy ekvivalentti 
järjestelmä.201 Epälineaarisuus tarkoittaa, että pienillä muutoksilla voi olla suuria 
seurauksia ja epälineaarinen järjestelmä on ennustamaton.202 

Elementtien välinen vuorovaikutus tapahtuu yleensä lyhyen etäisyyden päässä 
olevien elementtien välillä. Toisin sanoen tietoa saadaan ensisijaisesti lähinnä olevilta 
elementeiltä. Etäisyys voi olla fyysinen mutta se voi olla myös tiedon välityksen 
kannalta nopea yhteys. Monimutkaiset järjestelmät ovat avoimia järjestelmiä, toisin 
sanoen ne ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Monimutkaisen 
järjestelmän rajapintaa suhteessa ympäristöön ja muihin järjestelmiin on usein vaikea 
määritellä eli se on sumea rajapinta. Vuorovaikutuksissa on rekursiivisia silmukoita 
eli mikä tahansa toiminta vaikuttaa rekursiivisesti itseensä. Rekursiivisuus on myös 
koko kompleksisen järjestelmän ominaisuus, jolloin järjestelmän lukuisat elementit 

 
199 Cilliers 2002, 3-5. Checkland 2000, S29. 
200 Elementin A vuorovaikutus toiseen elementtiin B vaikuttaa elementin B palauttaman palautteen 
kautta takaisin elementin A vuorovaikutukseen. 
201 Lineaarisessa vuorovaikutuksessa; jos elementti A vaikuttaa vaikutuksella i elementtiin B, vaikuttaa 
vuorostaan B vaikutuksella (xi+j) elementtiin C, jossa x on reaaliluku. Matematiikassa lineaarisen 
funktion kuvaaja on suora (lat. linea). Vastaavasti epälineaarisessa vuorovaikutuksessa elementti A 
vaikuttaa vaikutuksella i elementtiin B, vaikuttaa vuorostaan B vaikutuksella k elementtiin C. 
Vuorovaikutukset i ja k ovat riippumattomia toisistaan. 
202 Rosalia Condorelli on tiivistänyt tämän: ”Therefore, unlike linear systems, nonlinear systems can 
generate very complex behavior over time (stable, periodic and chaotic temporal behavior), occurring 
intermittently throughout the life of the system. […] Thus, the system becomes unpredictable in the 
long run, due to the fact that at bifurcation points, at critical turning points where the system becomes 
unstable and loses its previous state of adaptation, nonlinearity amplifies fluctuations, even small 
changes in initial conditions, and it is impossible to foresee, among different possible solutions, which 
branch of the evolution path will be undertaken. In other words, making predictions becomes 
intrinsically a non-sense.” Condorelli 2016, 428. 
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voivat itsessään koostua lukuisista elementeistä, jotka muodostavat toisen tason 
kompleksisen järjestelmän.203 Monimutkaiset järjestelmät toimivat olosuhteissa, 
jotka eivät ole tasapainossa. Järjestelmän tila on labiili, jolloin monimutkaisia 
järjestelmiä voi analysoida ajan funktiona, eli niillä on historia. Elementit ovat 
rajoittuneesti tietoisia koko järjestelmästä ja sen monimutkaisuudesta.204  

Cilliers ei käsitellyt erityisesti sosiologiaa monimutkaisia järjestelmiä tutkivana 
tieteenä, mutta määritelmä monimutkaisista järjestelmistä on hänen mukaansa myös 
sovellettavissa sosiaalisiin järjestelmiin.205  Näen, että tämän tutkimuksen kannalta 
Cilliersin havainto järjestelmien rajapintojen sumeudesta on tärkeä ja merkitsee 
sosiaalisissa järjestelmissä, että yhteisöt ovat avoimia järjestelmiä, joiden rajapinnat eivät ole 
selkeitä vaan muuttuvat jatkuvasti näiden yhteisöjen epälineaarisen ja rekursiivisen 
vuorovaikutteisen tiedonkäsittelyn seurauksena.206 

Järjestelmät ovat monimutkaisia, kun järjestelmän elementit vuorovaikuttavat 
epälineaarisesti saamaansa tietoon, jolloin järjestelmään tuotu ulkoinen tieto ja 
sisäisen epälineaarisen tiedon vuorovaikutteinen käsittely muokkaa ja muuttaa 
järjestelmän rakennetta. Tällöin järjestelmän kokonaisuus muodostuu keskenään 
vuorovaikuttavista yksittäisistä toimijoista, jotka liittyvät ja muodostavat sosiaalisia 
yhteisöjä. Yhteisöt ovat avoimia järjestelmiä, kun niiden rajapinnat eivät ole selkeitä 
vaan muuttuvat jatkuvasti monimutkaisen järjestelmän epälineaarisen 
vuorovaikutteisen tiedonkäsittelyn seurauksena.207 Tämän tutkimuksen käsitteillä 
kuvattuna voin sanoa, että yhteisöjen rajapinnat muuttuvat sumeiksi. Sumeus 
tarkoittaa, ettemme voi saada suoraa tietoa rajapinnasta itsestään, mutta voimme 

 
203 Cilliers 2002, 3-5. 
204 Cilliers 2002, 3-5. 
205 Cilliers totesi kuitenkin, että ”Better models can give scientists a much firmer grasp on the 
complexities encountered in economics, biology, medicine, psychology, sociology, law and politics, to 
name but a few. We can only benefit from better theories explaining disease, mental illness, crime and 
the vagaries of the economic system.” Cilliers 2002, 12. 
206 Cilliers totesi: ”Complex systems are usually open systems, i.e. they interact with their environment. 
As a matter of fact, it is often difficult to define the border of a complex system. Instead of being a 
characteristic of the system itself, the scope of the system is usually determined by the purpose of the 
description of the system, and is thus often influenced by the position of the observer. This process is 
called framing.” Cilliers 2002, 4. Rekursiivisesti tällainen järjestelmä koko ajan itse ympäröi (engl. 
framing eli kehystää tai ympäröi) omaa rajapintaansa. Tähän prosessiin vaikuttaa ulkopuolelta tuleva 
informaatio, joka vuorovaikuttaa yhteisön historiatiedon kanssa. Samoin ulkopuolinen tarkkailija 
ympyröi rajapinnan sen tiedon pohjalta, jonka hän saa yhteisöstä. Roger Sibeon on esittänyt, että 
rekursiivinen sosiaalinen järjestelmä on polkuriippuvainen (engl. path dependency), joka on itseään 
uudelleen tuottava. Rekursiivinen itsensä uudelleen tuottavuus muodostuu sosiaalisen järjestelmän 
toimijuuden, rakenteen ja sosiaalisen kontingenssin yhteenliittymänä. Sibeon 2004, 88-90. 
207 Cilliers 2002, 4. 
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tässä tutkimuksessa tarkastella näiden sumeiden rajapintojen muodostumista 
historiallisesta ja organisaation näkökulmasta sekä sitä, kuinka yksilöt kuvaavat 
toimintaansa ja liikkuvuuttaan näiden rajapintojen sumeilla alueilla. 

Vasta yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset, ovat tehneet viimeisen 100 
vuoden aikana Suomen kirkosta avoimen systeemin ja samalla uskonnollisuuden 
alueesta Suomessa keskenään vuorovaikuttavien yhteisöjen kentän. Uskonnollisen 
yhteisöllisyyden alue on muuttunut kompleksisen sosiaalisuuden alueeksi. Yksilöille 
tämä on tarkoittanut helpompaa uskonnollisten yhteisöjen rajapintojen ylitystä eli 
yhteisöistä irtautumista ja yhteisöihin liittymistä. Käyttäen tämän tutkimuksen 
rajapinnan käsitettä, voin sanoa, että yhteisöjen rajapinnat ovat muodostuneet 
huokoisiksi ja avoimiksi. Avoimuuden ja tiedonkulunut lisääntyminen on johtanut 
yhteisöjen sisällä epälineaarisiin muutoksiin.208 Vuorovaikutus avoimessa 
ympäristössä eri yhteisöihin kuuluneiden yksilöiden kesken on edelleen muuttanut 
yhteisöjen välisiä alueita yhä laajemmin rajapinnoiksi.  

Charles Taylor kuvasi kirjassaan A Secular Age, kuinka sekularisaatio ilmenee 
yhteiskunnassa moninaisuutena. Sekularisaatio ei ole yksinkertaistanut yhteiskunnan 
katsomuksellisen yhteisöllisyyden kenttää marginalisoimalla uskontoja vaan 
moninaistanut tämän alueen. Uskontojen kannatus on vähentynyt mutta samalla 
uskonnoista irrottautuminen, ja uskonnollisuuteen tai henkisyyteen liittyminen ovat 
mahdollisia aivan uusilla tavoilla. Taylor totesi:  

Thus my own view of “secularization”, […] that there has certainly been a “decline” 
of religion.  Religious belief now exists in a field of choices which include various 
forms of demurral and rejection; Christian faith exists in a field where there is also a 
wide range of other spiritual options. But the interesting story is not simply one of 
decline, but also of a new placement of the sacred or spiritual in relation to individual 
and social life. This new placement is now the occasion for recompositions of spiritual 
life in new forms, and for new ways of existing both in and out of relation to God209 

Antropologi Richard Sosis esitti, että uskonnolliset yhteisöt ovat monimutkaisia 
adaptiivisia systeemejä, joissa ulkoiset sosiaaliset ja ekologiset tekijät sekä yhteisön 

 
208 Esimerkkinä kompleksisesta uskonnollisuuden sosiaalisesta alueesta voi tarkastella yhteisöjen 
erilaisia ratkaisuja organisoitua ja rekisteröityä. Suomessa perinteisesti itsenäisistä 
helluntaiseurakunnista osa on liittynyt jäsenseurakunniksi Suomen helluntaikirkkoon, joka on 
rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Lukuisat uskonnolliset yhteisöt ovat rekisteröityneet ei-
uskonnollisiksi yhteisöiksi (rekisteröity yhdistys, säätiö, rekisteröimätön yhdistys). Osa uskonnollisista 
yhteisöistä on järjestäytynyt Suomen lain mukaisiksi uskonnollisiksi yhdyskunniksi. Tämän 
tutkimuksen kohteena olleet yhteisöt olivat rekisteröityneet, joko uskonnollisiksi yhdyskunniksi tai 
rekisteröimättömiksi yhdistyksiksi. Lisäksi yhden yhteisön taloudesta ja opista vastasi säätiö. 
209 Taylor 2007, 437  
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sisäinen dynamiikka vaikuttavat yhdessä yhteisön sisällä ja yhteisön rajapinnoilla.210 
Tämä vaikutus heijastuu yhteisöön palautejärjestelmän kautta, jolloin muodostuu 
itseään muokkaava ja rekursiivinen kokonaisuus. Yhteisön muuntuvuus ja ulkoisiin 
vaikutuksiin vastaaminen tekee yhteisöstä adaptiivisen. Sosis totesi, että 
sopeutuvuus, joka ei tarkoita tasapainoon pyrkimistä, on uskonnoille tyypillistä, 
olkoonkin että historiassa on olemassa hävinneitä uskontoja, joiden 
sopeutumattomuus on johtanut niiden katoamiseen.211 

Sosis totesi, että uskonnoille monimutkaisina ja sopeutuvina systeemeinä212 ovat 
tyypillisiä tietyt piirteet213, joista seuraavassa nostan esille kolme. Uskonnolliset 
yhteisöt ovat sosiaalisia ilmiöitä synnyttäviä eli niissä syntyy ryhmien tasolla 
uudenlaisia merkityksiä ja identiteettejä. Nämä ilmiöt eivät ole selitettävissä 
järjestelmän elementtien vuorovaikutuksen lineaarisina seurauksina. Sosis päätteli, 
että uskonnolliset uskomukset ovat tällaisia sosiaalisesti syntyneitä ilmiöitä eikä niitä 
voi analysoida tai tutkia irrallaan sosiaalisesta kontekstistaan.214 Tästä Sosiksen 
johtopäätöksestä seuraa tärkeä suomalaisten uskonnollisten yhteisöjen tutkimukseen 
vaikuttava havainto. Suomalainen yhteiskunta on ollut vahvasti yhden uskonnollisen 
yhteisön, evankelisluterilaisen kirkon, monopolisoiman uskonnollisuuden aluetta. 
Muiden uskonnollisten yhteisöjen uskomuksia saatetaan edelleen suhteuttaa tai 
verrata kirkon vastaaviin uskomuksiin. Julkisessa keskustelussa tällainen 
rinnastaminen on tyypillistä. Kompleksisten yhteisöjen luonteen mukaisesti 
uskomukset ovat kuitenkin yhteisökohtaisesti ainutlaatuisia sosiaalisen uutta 
synnyttävän emergentin toiminnan tulosta. 

Toinen piirre monimutkaisissa ja sopeutuvissa uskonnollisissa yhteisöissä on 
Sosisin mukaan niiden avoimuus. Rajapinnat ulospäin ovat sumeita eli niitä ei ole 
selkeästi määritelty, ja ne ovat lisäksi huokoisia eli yksilöiden on helppo ylittää 
yhteisöjen rajapintoja. Uskontojen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä on kuitenkin 
merkittäviä eroja rajapintojen avoimuudesta. Toiset yhteisöt pyrkivät aktiivisesti 
käännyttämään ja hankkimaan ihmisiä yhteisönsä jäseniksi. Osa yhteisöistä voi olla 

 
210 Sosis 2019, 422. Francisca Cho ja Richard King Squier ovat puolestaan artikkelissaan ”Religion as 
a Complex and Dynamic System” esittäneet perusteita uskontojen kuvaamiselle systeemisinä 
järjestelminä. Cho et al. 2013. 
211 Sosis 2019, 422-423. 
212 Complex Adaptive Systems eli CAS. 
213 Ks. Sosis 2019, 437-441. 
214 Sosis 2019, 437-438. 
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sulkeutuneempia ja ne voivat määritellä yksilön yhteisöön liittymiselle vaatimuksia.215 
Yhteisöjen toiminta-alueen kilpailullisuudella on merkitystä rajapintojen 
avoimuuteen, koska pyrkimys menestyä uskonnollisilla markkinoilla edellyttää 
helppoa mahdollisuutta liittyä yhteisöön.216 Edellä olen päätellyt, kuinka 
jälkimodernissa yhteiskunnassa uskonnollisten yhteisöjen rajapinnat loivenevat. 
Tämä lisää yhteisöjen läpi liikkuvien ihmisten määrää ja samalla yhteisöllisyyden 
monimutkaisuutta. 

Kolmantena nostan esille tasapainottomuuden. Sosis totesi, että monimutkaiset 
sopeutuvat systeemit eivät toimi tasapainotilassa. Edellä esitin, että Troeltschin 
uskonnollisten yhteisöjen typologian yksi ongelma oli oletus uskonnollisten 
yhteisöjen pysyvästä tasapainotilasta, jossa yhteisölliset muutokset selitettiin 
tasapainotilan häiriöinä. Monimutkaisille sopeutuville systeemeille on ominaista 
ympäristön muutospaineisiin reagoiminen ja systeemiin sisältyvä palautejärjestelmä, 
jonka vuoksi ne ovat jatkuvassa muutostilassa.217  

Tämän tutkimuksen aluksi määrittelin uskonnon yksilön käsityksenä ja 
sosiaalisena kokemuksena tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen suhteesta. Uskonnollisen 
yhteisön perusolemus on toteuttaa ja ilmentää tuonpuoleisuutta sosiaalisena kokemuksena tässä 
maailmassa. Tämän vuoksi yhteisön sisällä yhteisö itse halutaan ymmärtää ikuisena 
tuonpuoleisuuden heijastumana. Ulkopuolelle on luonnollista pyrkiä antamaan 
koherentti kuva tasapainossa olevasta yhteisöstä. Kuva tasapainosta on kuitenkin 
Sosisin mukaan korkeintaan hetkellinen todellisuuden tila. Uskonnolliset yhteisöt 
reagoivat ja muuttuvat jatkuvasti suhteessa sosioekologiseen ympäristöönsä.218  

Edellä olen muodostanut kuvan uskonnollisten yhteisöjen tilanteesta Suomessa 
ja jälkimodernin ajan yhteisöllisyydestä, jossa yksilöllisyyttä toteutetaan moninaisten 
yhteisöjen kentässä. Tämä edellyttää tarkastelua yksilöiden näkökulmasta yhteisöihin 
päin; eli miten on mahdollista yksilön liikkuminen suhteessa uskonnollisiin 
yhteisöihin eli kuinka voimme puhua uskonnollisesta kääntymisestä jälkimodernissa 
tilanteessa? 

 
215 Esimerkkinä joihinkin kansallisuskontoihin, kuten juutalaisuuteen, liittyminen on vaikeaa. Toisaalta 
joihinkin yhteisöihin, kuten Jehovan todistajiin liittyminen on mahdollista ja helppoa, mutta yhteisöstä 
eroaminen on vaikeaa.  
216 Sosis 2019, 439. Tässä puhun yhteisöön liittymisestä yleistäen eri tilanteita, joissa yksilö on mukana 
yhteisössä. Seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin yksilön liittymisen ja irtautumisen vaiheita. 
217 Sosis 2019, 440. 
218 Sosis 2019, 440. 
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2.5 Yksilön liike yhteisöllisyyden rajapinnoissa 

Tämä tutkimus ei ole kääntymistutkimus, vaan tutkimukseni fokus on yksilön ja 
yhteisön kohtaamisessa yhteisön rajapinnalla. Joudun kuitenkin käsittelemään 
kääntymistä, koska yksilön liike rajapinnalla on eletty kokemus yksilön 
uskonnollisesta liittymisestä tai irtautumisesta. Uskonnollista kääntymistä on tutkittu 
viimeisen sadan vuoden ajan aktiivisesti ja uskonnollista kääntymystä käsitteleviä 
teorioita ovat kehittäneet psykologit, sosiaalipsykologit ja sosiaalitieteilijät.219 
Tyypillistä teorioille on ollut löytää yksi vastaus kysymykselle, miksi ihmiset kääntyvät 
uskonnollisiin yhdyskuntiin?220 Uskonnollista kääntymistä käsittelevät julkaisut 
aloittavat usein teeman käsittelyn mainitsemalla psykologi William Jamesin.221  Häntä 
pidetään yhtenä ensimmäisistä uskonnollista kääntymistä analyyttisesti käsitelleistä 
tutkijoista.222. William James erotteli uskonnollisen kokemuksen tyyppeinä erikseen 
äkillisen ja vähittäisen kääntymisen, jotka eroavat uskonnollisena kokemuksena 
toisistaan psykologisten syiden perusteella. Äkillinen kääntymiskokemus oli Jamesille 
erityisen mielenkiintoinen dramaattisuutensa vuoksi. Perusteet sille, onko 
kääntymiskokemus äkillinen vai vähittäinen, ovat William Jamesin mukaan 
kääntyvän ihmisen persoonallisuudessa ja temperamentissa. Kääntymiskokemuksen 
uskonnollinen merkitys on James mukaan siinä, mitä on saavutettu, ei siinä miten se 
on tapahtunut.223  

Uskonnollisen kääntymisen käsitteen tutkimuksen paradigmat on jaettu klassiseen 
ja uuteen paradigmaan.224 Klassinen paradigma painottaa psykologiasta nousevaa 
näkökulmaa kääntymiseen ja tutkimuskohteen konteksti on yleensä Pohjois-
Amerikkalainen protestantismi. Kääntymisen malliesimerkkinä on raamatullinen 
kertomus Paavalin kääntymisestä Damaskon tiellä.225 Klassisen paradigman 
mukainen kääntyminen on käsitteellistetty empiirisissä tutkimuksissa minän 
muuttumisena uskonnollisesti tai moraalisesti paremmaksi. Merkittävä tekijä 
kääntymisessä on ihmisen ulkopuolinen vaikuttava taho tai voima. Ihminen on 

 
219 Ks. Snow & Machalek 1984, 167-168 ja Carrothers 2007, 133-134. 
220 Gooren 2010, 19. 
221 Näin esimerkiksi Malony & Southard 1992 ja Gooren 2010. 
222 William James käsitteli kääntymistä erityisesti kahdessa Gifford-luennossa, jotka julkaistiin 1902 
teoksessa The Varities of Religious Experience: a study in human nature. James 2009.  
223 James 2009, 334-343. 
224 Richardson 1985; Popp-Baier 2002 ja Spilka et  al. 2003.  
225 Apt. 9: 1-19. 
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passiivinen ulkoisen vaikutuksen kohde ja kääntyminen enemmän emotionaalinen 
kuin rationaalinen tapahtuma.226  

John Lofland ja Rodney Stark kuvasivat tunnetussa tutkimusartikkelissaan 
”Becoming a world-saver: a theory of conversion to a deviant perspective”227 
uskonnollisen kääntymisen edellytyksiä. Heidän tutkimuksensa liittyi radikaaliin 
uskonnolliseen kulttiin228 ja tuloksia on kritisoitu liian spesifeiksi sovellettavaksi 
yleisenä mallina. Myöhemmässä tutkimuksessa on korostettu, että kääntyminen eli 
uskonnollinen yhteisöllinen irtautuminen, sitoutuminen ja liittyminen on 
tapahtumien jatkumo, jossa yksiselitteinen kausaaliselitys ei tee oikeutta sosiaaliselle 
tapahtumalle.229  Loflandin ja Starkin malli oli kuitenkin varsinaisesti ensimmäinen 
kääntymistä prosessina kuvaava tutkimus, jossa nostettiin esille uskonnolliseen 
irtautumiseen ja liittymiseen kuuluvia oleellisia tekijöitä. 

Loflandin ja Starkin mallissa kuvataan seitsemän edellytystä, jotka ovat 
välttämättömiä kääntymisessä. Altistavina tekijöinä kääntymiselle ovat yksilön 
kokemus pitkäaikaisesta rasituksesta tai deprivaatiosta, hänellä on uskonnollinen 
ongelmanratkaisumalli ja hän määrittelee itsensä uskonnolliseksi etsijäksi 
(perinteisten uskontojen ja sekulaarien ratkaisujen hylkääminen). Kääntymisen 
tilannetekijöinä ovat elämän käännekohta230, jossa aikaisemmat 
ongelmanratkaisukeinot eivät toimi, henkilölle syntyneet tunnesiteet ja intensiiviset 
yhteydet kultin jäseniin sekä heikot tai neutraloidut kultin ulkopuoliset tunnesiteet.231 

 
226 Zinnbauer & Pargament 1998, 168; Popp-Baier 2002, 45; Spilka et al. 2003, 343-345. William James 
totesi käsitellessään kääntymistä: “Thus that perception of external control which is so essential a 
feature in conversion might, in some cases at any rate, be interpreted as the orthodox interpret it: 
forces transcending the finite individual might impress him, on condition of his being what we may 
call a subliminal human specimen. But in any case, the VALUE of these forces would have to be 
determined by their effects, and the mere fact of their transcendency would of itself establish no 
presumption that they were more divine than diabolical. […] The notion of a subconscious self 
certainly ought not at this point of our inquiry to be held to EXCLUDE all notion of a higher 
penetration. If there be higher powers able to impress us, they may get access to us only through the 
subliminal door.” James 2009, 343-344. 
227 Lofland & Stark 1965. 
228 Kultti oli korealaisen Sun Myung Moonin perustama Yhdistysmiskirkko. 
229 Kritiikkiä Loflandin ja Starkin mallille ovat esittäneet esim. Richardson ja Steward (1978) mallin 
staattisuudesta sekä Snow ja Machalek (1984, 184) mallin heikosta yleistettävyydestä. John Lofland 
arvioi hänen ja Starkin mallia uudelleen 1977 ja totesi, että sen kritiikissä on liikaa jääty kiinni 
selvittämään, onko malli ”oikea” sen sijaan, että olisi kehitetty uusia kääntymisen laadullisia 
prosessimalleja. Lofland 1977, 21.  
230 Käännekohtia ovat Loflandin ja Starkin mallissa elämäntapahtumat, kuten paikkakunnan muutto, 
työttömyys, valmistuminen tai eroaminen koulusta.   
231 Lofland & Stark 1965. 
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Loflandin ja Starkin mallia on testattu toistuvasti sen esittelyn jälkeen.232 Willem 
Kox kollegoineen testasi mallia ja he julkaisivat artikkelin ”Religious Conversion of 
Adolescents: Testing the Lofland and Stark Model of Religious Conversion” vuonna 
1991. Artikkelissaan he totesivat, että Loflandin ja Starkin malli antaa hyvän kuvan 
kääntyjistä ja kääntymisestä, mutta ei kääntymisen prosessista.233 Loflandin ja Starkin 
mallia on kritisoitu juuri prosessin determinismistä, jossa kääntyvä ihminen etenee 
kääntymisen prosessissa kuin suppilossa.234 

Uudelle paradigmalle tyypillisinä piirteinä on mainittu asteittainen rationaalinen 
etsimisen ja itsensä toteuttamisen prosessi, jossa toiminnan konteksti nähdään myös 
uskonnolliseen kääntymiseen vaikuttavana tekijänä.235 B. Spilka on kollegoidensa 
kanssa koonnut uuden paradigman236 tyypillisiä kääntymisen piirteitä seuraavasti: 
kääntyminen tapahtuu asteittain, se on rationaalinen ennemmin kuin emotionaalinen 
kokemus, kääntyjä on aktiivinen ja etsivä toimija, kääntymisessä on humanistisen 
tradition mukaista itsensä toteuttamista, uskonnollisten uskomusten muutos seuraa 
käyttäytymisen muutosta, kääntyminen ei ole pysyvää vaan se voi tapahtua useita 
kertoja, kääntyminen tyypillisesti tapahtuu varhaisessa aikuisiässä ja kenenkään 
kääntymisen kokemus ei ole prototyyppinen.237  

Ulrike Popp-Baier kyseenalaisti uuden paradigman mukaisesti kääntymisen 
käsitteellistämisen yksilön mentaaliseksi prosessiksi. Hän otti lähtökohdaksi 
kääntymisen sosiaalisena konstruktiona. Edellä kuvattujen kääntymisen tyypillisten 

 
232 Daniel W. Snook on kolegoidensa kanssa todennut: ”Lofland and Stark’s(1965) world-saver model 
is among the most influential, empirically tested (though not always successfully), and widely cited 
models of conversion.” Snook et al. 2018. 
233 Kox et al. 1991 
234 Daniel W. Snook kollegoidensa kanssa on kuvannut, kuinka Loflandin ja Starkin mallissa 
kääntyminen on kuin suppilo, joka etenee vaiheittain: kokemus jännityksestä (deprivaatio) – 
uskonnollinen ongelmanratkaisumalli – avoimuus uskonnollisille mahdollisuuksille – vahvemmat 
affektiiviset siteen uskonnolliseen yhteisöön kuin yhteisön ulkopuolelle – todennäköisyys alustavaan 
kääntymiseen kasvaa – intensiivinen vuorovaikutus yhteisöön tuottaa täydellisen kääntymisen – 
kääntyneen sitoutuminen yhteisöön vakiintuu. Snook et al. 2018. Snookin ja kollegoiden artikkeli antaa 
hyvän yleiskuvan kääntymisen teorioista ja paradigman muutoksista. Palaan Loflandin ja Starkin malliin 
luvussa 5.3. 
235 Spilka et al. 2003; Zinnbauer & Pargament 1998, 168. Ulrike Popp-Baier määritteli uskonnollisen 
kääntymisen käsitteellistämisen ääripäiksi toisaalta klassisen paradigman sisälle sijoittuvan aivopesun 
käsitteen ja toisaalta rationaalisen toiminnan paradigmasta nousevan teorian uskonnollisesta 
kääntymisestä sosiaalisen elämän kokeiluna. Popp-Baier 2002, 47. 
236 Kääntymisen tutkimuksen paradigmojen muutosta kuvaa, että teoksen the Psychology of Religion: an 
Empirical Approach kolmannen painoksen jälkeen viidenteen painokseen on tullut yksi uusi kääntymisen 
paradigma lisää. Hood et al. 2018. Spilka et al. 2003.   
237 Spilka et al. 2003, 353; Richardson 1985, 166-172. 
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piirteiden mukaisesti empiirisen tutkimuksen luonnollisia aineistoja ovat tällöin 
kääntymisen kertomukset ja narratiivit. Näitä kertomuksia kääntymisestä ei Popp-
Baierin mukaan voida pitää vain kuvauksina tapahtuneesta kääntymisen 
tapahtumasta, vaan ne itsessään ovat kommunikaation akteja. David A. Snow ja 
Richard Machalek esittivät jo 1984 kielen käyttöä kääntymisen osoittajana238 ja tältä 
pohjalta he kuvasivat kääntymisen Georg Herbert Meadin konseptin mukaiseksi 
muutokseksi yksilön diskurssin maailmassa.239 Popp-Baier ymmärsi tämän diskurssin 
maailman sosiaalisesti konstruoiduksi viitekehykseksi itsestään selville oletuksille 
ihmisistä ja maailmasta, jonka sisällä yksilöt jäsentävät toimintaansa ja kokevat sen 
tarkoitukselliseksi.240   

Kristillisessä kontekstissa uskonnollisen kääntymisen prototyyppinä on nähty 
Paavalin nopea ja dramaattinen kääntymys Damaskon tiellä, jossa kääntymyksen 
aikaansaa voimakas ulkopuolinen agentti. Klassisessa tutkimusperinteessä, jossa 
yhden kerran tapahtuva dramaattinen kääntyminen on oletusmalli, on ollut vaikea 
käsitellä kääntymisen ilmiötä dynaamisena ja moni-ilmeisenä prosessina.241 
Merkittävän teoreettisen avauksen uskonnollista kääntymistä käsittelevään 
keskusteluun teki James T. Richardson, joka käytti käsitettä conversion career 
kuvaamaan henkilöiden useaa peräkkäistä uskonnollista kääntymistä tai 
irtautumista.242 Richardsonin käyttämä käsite voidaan kääntää uskonnollisen 
kääntymisen poluksi, jolloin se ilmaisee kääntymisen dynaamisuuden ja jatkuvan 
muutoksen. Richardson on todennut, että vanha kääntymisen paradigma, joka 
ymmärsi kääntymisen tehneen ihmisen olevan vain passiivinen deprivaatioiden ja 
stressin ohjaama yksilö, ei enää ole pätevä. Ihminen on tarkoituksellisesti toimiva 
entiteetti, joka liittää merkityksiä omaan toimintaansa ja muiden toimintaan 
sosiaalisessa kontekstissa.243 Henri Gooren totesi, että Richardson oli ensimmäinen, 
joka toi esille paradigman muutoksen passiivisesta kääntymisestä aktiivisen toimijan 

 
238 Kääntymisen indikaattoreita he mainitseva kaikkiaan neljä: ”The four rhetorical properties are: 
biographical reconstruction, adoption of a master attribution scheme, suspension of analogical 
reasoning. and embracement of the convert role.” Snow & Machalek 1984, 173. 
239 Snow & Machalek 1984, 170. 
240 Popp-Baier 2002, 49. Henri Gooren liittää oman kääntymisen mallinsa tähän Ulrike Popp-Baierin 
näkemykseen. Gooren 2010, 17. 
241 Richardson 1985, 165; Gooren 2010, 34. Tämä on johtanut useiden kääntymiskäsitteen oheen 
määriteltyjen alaluokkien kehittelyyn. Spilka et al. mainitsee tällaisia alaluokkia: luopuminen, 
kääntymisen purkautuminen (deconversion), tehostuminen (intensification), vaihtaminen ja 
kiertäminen. Spilka et al 2003, 345-346. 
242 Richardson & Stewart 1978, 31. Gooren 2010, 34. 
243 Richardson 1985, 165; Gooren 2010, 34. 
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kääntymiseen. Gooren esitti, että Richardsonin malli ei kuitenkaan kuvaa tarkemmin 
kääntymisen sosiaalista puolta vaan rajoittuu yksilön voluntarismiin.244 

Uskonnollisen kääntymisen tutkimuksessa on käyty keskustelua kääntymisen 
käsitteestä ja voidaanko sitä käyttää käsitteenä kaikista uskonnolliseen yhteisöön 
sitoutumisen muutoksista. Tässä tutkimuksessa yhteisöllisyyden muutokset 
tapahtuvat yhden uskonnollisen kontekstin, eli suomalaisen kristillisen kulttuurin, 
sisällä. Tällä perusteella jouduin päättämään, onko tarpeen luokitella haastateltavien 
uskonnollisen yhteisöllisyyden muutoksen motiiveja, eli ovatko haastatellut henkilöt 
kääntyneet (eng. conversion) vai ovatko he uskonnollisen yhteisön vaihtajia (eng. 
alternators). Robert M. Carrothers määritteli kääntymisen muutokseksi uskonnolliseen 
ryhmään liittymisessä, jossa motiivina on uskonnollisen uskomuksen muutos. 
Yhteisön vaihtajiksi hän määritteli ne, jotka ovat vaihtaneet uskonnollista ryhmää 
jostain muusta syystä kuin uskonnollisen uskomuksen muutoksen vuoksi.245 
Carrothers luetteli kääntyneen motiiveiksi: tyytymättömyyden aikaisempaan 
uskonnolliseen yhteisöön tai sen uskomuksiin, elämän tarkoituksen eli totuuden 
etsiminen, yhden todellisen uskon etsiminen tai halu löytää paras moraalinen 
koodisto.246 Yhteisön vaihtajien motiiveiksi hän määritteli: avioliiton, sosiaalisen 
luokan tavoittelun, maantieteellisen sijainnin, perheen yhdistämisen yhden 
uskonnollisen yhteisön alle tai yrityksen vähentää uskonnollisen koulun maksuja.247 

Tutkimuksen tehtävän ja käyttöön tulevan haastatteluaineisto pohjalta 
haastateltujen henkilöiden luokittelu kääntyjiin ja vaihtajiin muodostuisi 
monimutkaiseksi eikä arvioni mukaan toisi lisää tietoa tutkimustehtävästä. 
Haastatteluissa kuvattavien motiivien arvioiminen saattaa johtaa vääriin 
johtopäätöksiin. Tämän vuoksi päädyin käyttämään selkeyden vuoksi käsitettä 
kääntyminen kuvaamaan tapahtunutta uskonnollisuuden muutosta ja yhteisöön 
liittymistä ja irtautumista yhteisöstä.248 

 
244 Gooren 2010, 34-35. 
245 Carrothers 2007, 134-135.  
246 Carrothers 2007, 148. 
247 Carrothers 2007, 134-135. 
248 Deirdre Meintel ei käyttänyt kääntymisen käsitettä tutkimuksessaan Montrealaisista spiritualisteista. 
Perusteluna hän totesi, että kääntymisen käsitettä on käytetty tutkittaessa uskonnollisia yhteisöjä, joilla 
on selkeät organisatoriset rajat ja usein jäsenyyteen liittymisen rituaaleja. Hän totesi: ”Conversion is 
more than a mode of recruitment to a religious organization. On the individual level, it usually implies 
a change of religious identity[...], and is likely to be marked by special rituals such as baptism by 
immersion and in some cases, a change of name” Meintel 2007, 157.  Tämän tutkimuksen osalta 
kysymys uskonnollisesta osallistumisesta ja liittymisestä on tärkeä. Tutkittavilla yhteisöillä ei ollut 
käytössä välttämätöntä jäsenen yhteisöön ottamiseen liittyvää rituaalia. Lisäksi Markus-yhteisön osalta 
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James A. Beckford esitti 1978 artikkelissaan ”Accounting for conversio” kritiikkiä 
narraatioiden tai kääntymiskertomusten käyttämisestä kääntymisen tutkimisen 
lähteenä. Beckford osoitti merkittävässä artikkelissaan, kuinka Jehovan todistajilla on 
yhteinen ja jopa virallinen käsitys kääntymiskokemukseen kuuluvista piirteistä. 
Yhteisön vahvasti kirjallisuudessa, organisaatiossa ja muussa toiminnassa esille 
nouseva ideologia tekee kääntymiskertomuksista kuin valmiiksi harjoiteltuja 
käsikirjoituksia. Uskonnollinen yhteisö tarjoaa jäsenilleen yhteisen paradigman 
kääntymisestä.249 Uskonnollisten yhteisöjen erilaiset mallit kääntymiskertomuksille 
ovat osa tämän tutkimuksen kohdetta. Haastateltujen oman elämänsä uskonnollisen 
polun narraatiot pohjautuvat luonnollisesti omaan aikaansa ja kulttuuriinsa sekä 
oman uskonnollisen yhteisönsä painotuksiin. Tätä kääntymisen kertomusten 
perustaa Lofland ja Skonovd kutsuivat sosiaalisen todellisuuden ensimmäiseksi tasoksi. He 
esittivät, että kertomuksissa on myös itsenäisiä ja toisistaan eroavia polkuja, joita 
Lofland ja Skonovd kutsuvat sosiaalisen todellisuuden toiseksi tasoksi.250 Loflandin ja 
Skonovdin tärkeä havainto oli, että kääntyminen on kompleksinen tapahtuma, jossa 
sosiaalisuuden tasot kietoutuvat toisiinsa. Muuttuva kulttuuri vaikuttaa yksilön 
tapaan ajatella ja hahmottaa omaa todellisuuttaan; uskonnolliset yhteisöt muuttuvat 
ja vaikuttavat jäsentensä uskonnolliseen identiteettiin.251 Yksilöiden kokemukset 
takaisinkytkeytyvät yhteisöidensä sosiaaliseen kokonaisuuteen ja osaltaan 
muokkaavat yhteisön käsityksiä. Tässä tutkimuksessa kertomukset kääntymisestä 
ovat osa haastateltujen esittämiä narraatioita, jotka muovautuvat uskonnollisessa 
yhteisössä korostuvan uskonnollisuuden mukaan. Siksi tulen tämän tutkimuksen 
luvussa 5.2.1 käsittelemään kertomusten kieltä ja sanastoa sekä luvussa 5.2.2 eri 
uskonnollisissa yhteisöissä korostuvia uskonnollisen aktiivisuuden piirteitä. Edelleen 
luvussa 5.3 nostan esille kääntymisen polkujen yksilöllisiä piirteitä.  

 
organisatoriset rajat kirkkoon päin olivat hämärät. Tästä huolimatta päädyin käyttämään kääntymisen 
käsitetä siten, kuin sen tässä luvussa määrittelen, koska tämän tutkimuksen puitteissa se kuvaa selkeästi 
uskonnollisuuteen liittyviä muutoksia ja muutosten monipuolista dynamiikkaa rajapinnalla. Tämä malli 
jättää myös tilaa yhteisön jäsenyyden ulkopuolisen uskonnollisuuden kuvaamiselle.  
249 Beckford 1978, 260-261. Beckfordin artikkelin pohjalta on esitetty jatkokehitelmiä siitä, miten 
kääntymiskertomuksista voidaan tutkia kääntymisen polkuja, ei vain yhteisön yhteisiä kääntymisen 
muotoja. Yksi merkittävä on John Lofland and Norman Skonovd artikkeli ”Conversion Motifs”, jossa 
Lofland ja Skonovd ottivat tavoitteeksi hyödyntää ja mennä eteenpäin Beckfordin esittämistä 
havainnoista. Heidän mallinsa kääntymisen kuudesta motiivista tai kääntymisen polusta (career) on 
ollut myöhemmän kääntymisen tutkimuksen tärkeä osa. Lofland & Skonovd 1981. Rambo 1993, 14, 
105.  
250 Lofland & Skonovd 1981, 357, 383. 
251 Lofland & Skonovd 1981, 383. 
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Henri Gooren esitti, että uskonnollinen liittyminen ja irtautuminen on 
monimuotoistunut nykyisessä yhteiskunnassa siten, että klassinen kääntymisen 
prosessiteoria ei enää ole pätevä. Uskonnolliseen yhteisöön liittymistä, irtautumista 
ja sitoutumista ei enää voi kuvata kronologisena ja yhtäläisiä vaiheita sisältävänä 
prosessina, joka yksioikoisesti askel askeleelta johtaa lähemmäs uutta uskonnollista 
yhteisöä.252 Henri Gooren lähestyi kääntymistä prosessina, jossa kääntyjä on 
aktiivinen toimija. Tarkastelen seuraavassa Goorenin mallia ja sen käyttökelpoisuutta 
tässä tutkimuksessa.  

Kehittämässään dynaamisessa conversion career -mallissa253 Henri Gooren otti 
huomioon henkilöiden elämänhistoriaan liittyvät tiiviimmät ja löyhemmät 
osallistumisen jaksot suhteessa yhteen tai useampaan uskonnolliseen yhteisöön.254 
Goorenin näkemys dynaamisesta uskonnollisuuden muutoksesta ja uskonnollisen 
osallistumisen sekä liittymisen ja irtautumisen moninaisuudesta tekee mallin 
lähtökohdan soveltuvaksi tutkimukseeni.255  

Gooren korosti, että mallin toimivuuden vuoksi siinä on rajallinen määrä 
parametrejä ja ne ovat empiirisesti havainnoitavia. Tämä tekee mallista 
tutkimusaineistooni operationalisoitavan teorian. Tutkimukseen sovellettava malli 
tunnistaa uskonnollisen aktiivisuuden tekijät, joiksi Gooren nosti sosiaaliset, 
institutionaaliset, kulttuurispoliittiset, yksilölliset ja kontingentit tekijät. Malli kuvaa myös 
keskeiset kääntymisen merkit, jotka ilmenevät muutoksina kääntyneen henkilön 

 
252 Gooren 2010, 44. Bryan S. Turner totesi, että moderni kääntyminen on samanlaista kuin jonkin 
tuotteen brändin vaihtaminen. Kääntymisessä hänen mukaansa etsitään uskonnollista elämäntyyliä, 
joka vetoaa tunteisiin ja on hyvin pakattu. Jos uskonnollinen yhteisö ei tarjoa vahvan intensiteetin 
kokemuksia ei myöskään brändiuskonnollisuus ole suurta. Turner 2010,  662. 
253 Gooren 2005; Gooren 2007 ja Gooren 2010. 
254 Gooren 2010, 44. 
255 Suomalaisen uskonnollisuuden moninaistuminen 2000-luvulla ja uskonnollisten yhteisöjen määrän 
lisääntyminen ovat viitteitä siihen, että yksilöiden uskonnollisista muutostilanteista voidaan saada tietoa 
Goorenin mallin avulla. Edellä luvussa 1.2 kuvaamani Inger Fursethin tutkimus nosti norjalaisesta 
uskonnollisesta maisemasta kolme 2000-luvun muutosaluetta: yksilöiden uskonnollisen uskon 
päämäärän muuttuminen totuuden löytämisestä yksilön olemiseen oma itsensä; uusi autenttisuuden ja 
johdonmukaisuuden vaatimus sekä merkitysjärjestelmien pirstaloituminen ja fragmentoituminen. 
Mikäli suomalainen ja norjalainen uskonnollinen maisema sisältää jossain määrin yhtäläisiä piirteitä, on 
Goorenin teoria soveltuva työkalu suomalaisen uskonnollisen yhteisöllisen rajapinnan tutkimukseen. 
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käyttämässä kielessä ja päättelyssä;256 lisäksi malli tunnistaa yhteisön toimintaan 
osallistumisen.257 

Gooren kuvasi systemaattisesti yksilön uskonnollisen aktiivisuuden muutoksia 
kolmen keskeisen osan avulla: uskonnollisen aktiivisuuden viisitasoinen typologia, 
elämänkaaren kokonaisuuden huomioiminen ja yksilön uskonnolliseen 
aktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden systemaattinen analyysi.258 Viisitasoisessa 
mallissa Gooren kuvasi uskonnollista aktiivisuutta suhteessa uskonnolliseen 
yhteisöön seuraavien tasojen eli vaiheiden kautta: myötäsukaisuus (preaffiliation), 
liittyminen (affiliation), kääntyminen (conversion), tunnustaminen (confession) ja 
irtautuminen (disaffiliation).259  

Myötäsukaisuudella kuvataan uskonnollisen yhteisön potentiaalisten jäsenten 
sosiaalista ja maailmankatsomuksellista tilannetta heidän saadessaan kontakteja 
yhteisöön ja arvioidessaan yhteisöä. Liittyminen viittaa muodolliseen yhteisön 
jäsenyyteen, jossa kuitenkin ryhmän jäsenyys ei ole yksilön identiteetin keskeinen 
tekijä. Kääntyminen260 kuvaa muuttunutta uskonnollista maailmankatsomusta ja 
identiteettiä. Tunnustus kuvaa syvää osallistumisen tasoa ja aktiivista toimimista 
yhteisön ydinjäsenenä. Irtautuminen viittaa aikaisempaan toimintaa organisoidussa 
uskonnollisuudessa, ja luopumiseen muodollisesta jäsenyydestä. Irtautunut voi olla 
myös henkilö, joka pitää itseään edelleen uskovana tai yhteisön identiteetin 
mukaisena osallistujana, vaikka onkin passiivinen jäsen. Joissain tilanteissa irtautunut 
ja myötäsukainen taso tulevat lähelle toisiaan.261 

Tämän tutkimuksen aineistoon sovellettuna voidaan uskonnollisen osallistumisen 
tasoja käyttää kuvaamaan haastateltujen uskonnollisen toiminnan muutoksia ja 
heidän polkujaan tutkittavan yhteisön toimintaan osallistuviksi henkilöiksi. 

 
256 Gooren nojautuu tässä osin David A. Snown ja Richard Machalekin malliin, jossa yhtenä 
uskonnollisuuden muutoksen merkkinä ovat retoriset indikaattorit: elämäntarinan 
uudelleenkonstruointi, yhteisössä vallitsevan attribuution käyttö, analogisesta päättelystä 
pidättäytyminen ja käännynnäisen roolin omaksuminen. Snow & Machalekin 1984, 173. 
257 Gooren 2010, 44. 
258 Gooren 2010, 48. 
259 Olen kääntänyt käsitteen affiliation Suuren sivistyssanakirjan ehdottamalla käsitteellä liittyminen. 
Käsitteen preaffiliation olen kääntänyt käsitteellä myötäsukaisuus, koska Henri Gooren tarkoitti ko. 
käsitteellä henkilön elämäntilannetta ja maailmankatsomusta ennen liittymistä, mutta kuitenkin 
myönteisen yhteyden synnyttyä uskonnolliseen yhteisöön. Gooren 2010, 48-50.  
260 Käytän käsitettä kääntyminen kahdessa merkityksessä. Kääntyminen ensimmäisessä merkityksessä 
kuvaa kokonaisvaltaista prosessia, joka koostuu monista elementeistä. Kääntyminen toisessa 
merkityksessä kuvaa yksilön uskonnollista muutosta, joka ilmenee hänen käytännön toimintanaan ja 
yhteisöllisen kielen omaksumisena. 
261 Gooren 2010, 48-49. 
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Uskonnollisuuden tasot verbalisoin seuraavasti uskonnolliseen diskurssiin. 
Myötäsukainen henkilö on vierailija ja uskonnollinen osallistuja. Liittynyt henkilö on 
yhteisöön muodollisesti liittynyt jäsen. Kääntynyt on yhteisön aktiivijäsen, jolla on 
yhteisössä vastuullisia tehtäviä. Tunnustus ilmentää vastuunottoa toisista yhteisössä 
toimivista pienryhmän vetäjänä tai yhteisön vanhimpana. Irtautumista kuvaa 
henkilön uskonnollisen yhteisöllisyyden etsiminen tai yhteisön puitteissa
passiivisuus.

Uskonnollisen osallistumisen eri tasojen välistä suhdetta ja dynamiikkaa niiden 
välillä olen kuvannut kuvassa neljä Goorenin esittämän mallin mukaisesti.262 Tässä 

tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on kolme yhteisöä sekä yksilöiden sosiaalinen 
liike yhteisöjen suhteen. Tarkastelen tätä liikkeenä yhteisöjen rajapinnoilla, jotka ovat 
alueita yhteisöjen ydinjäsenyyden ulkopuolella. Goorenin mallissa rajapinta kattaa 
alueet myötäsukaisuus, liittyminen, kääntyminen ja irtautuminen. Tunnustamisen 
alue on yhteisön ydinjäsenyyden alue, jolla toimivat jäsenet ymmärrän vahvasti 
yhteisöön sitoutuneiksi ja sosiaalisesti asemoituneiksi rajapinnan sisäpuolella.

Ihmisen uskonnollisen aktiivisuuden tekijät muuttuvat koko elämänkaaren 
ajan.263 Käsittelen tässä tutkimuksessa haastateltujen elämäntarinoiden kuvausta 
uskonnollisuudesta ja sen muutoksista kokonaisuutena. Haastatteluaineistolle 

262 Gooren 2010, 50.
263 Gooren 2010, 51.

Kuva 4. Uskonnollisen aktiivisuuden typologian dynaaminen malli Goorenin mukaan.
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ominaisesti tiedostan samalla, että elämäntarinoiden uskonnollisen aktiivisuuden 
tekijät ovat ensisijaisesti heijastusta haastateltavan haastatteluhetken uskonnollisen 
yhteisöllisyyden tilanteesta. Uskonnollisen yhteisöllisyyden tekijöistä pyrin 
erottamaan Gooren identifioimat viisi yksilön uskonnollisen aktiivisuuden tekijää264:  

 Sosiaaliset tekijät eli sukulaisten, ystävien ja tuttujen vaikutus liittymiseen tai 
irtautumiseen uskonnollisesta ryhmästä. Uskonnollisen ryhmän jäsenten 
merkitys sosialisaatiossa ja roolin oppimisessa. 

 Institutionaaliset tekijät eli tyytymättömyys nykyiseen uskonnolliseen ryhmään 
tai uskonnolliseen passiivisuuteen. Useiden uskonnollisten ryhmien läsnäolo 
eli yhteisöllinen markkinatilanne. Uskonnollisten ryhmien käyttämät 
rekrytointimenetelmät. Johtajien, organisaation, käytäntöjen, rituaalien, 
käyttäytymissääntöjen, etiikan, arvojen ja opin vetovoima. 

 Kulttuuriset ja poliittiset tekijät eli uskonnollisen ryhmän kulttuuripolitiikan 
vetovoima, eli näkemys paikallisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä 
paikallisesta politiikasta.265 Uskonnollisen ryhmän ja yhteiskunnan tai 
erityisen etnisen ryhmän välinen jännitys. 

 Yksilölliset tekijät eli uskonnollinen maailmankatsomus tai tarve osallistua 
uskonnollisesti. Tarve saada merkityksellisyyden tunteelle konkreettinen 
ilmenemismuoto. Henkilökohtainen tarve etsiä tarkoituksellisuutta ja/tai 
hengellisyyttä uskonnollisesta ryhmästä. Tarve muuttaa elämäntilannetta. 
Erityiset luonteeseen liittyvät tekijät, jotka johtavat uskonnolliseen 
osallistumiseen. 

 Kontingentit tekijät. Akuutti kriisi tai elämän käännekohta, kuten sairaus, 
alkoholiongelmat, työttömyys, avioliitto, avioero ja paikkakunnan vaihto. 
Käännekohtaan liittyvä uskonnosta nouseva ratkaisu kriisiin: paraneminen, 
uuden työn löytyminen, paikan löytyminen uskonnollisesta yhteisöstä. 
Uskonnollisen ryhmän edustajien tapaaminen, esimerkiksi pastori tai 
lähetystyöntekijät. 

Tässä tutkimuksessa en pyri erikseen jäljittämään haastateltujen uskonnollisen 
kääntymisen polun yksittäisiä vaiheita. Se tehtävä vaatisi oman tutkimushankkeensa. 
Osana tuhyvän pohjan tutkimustehtävän tkimustehtävää etsin uskonnollisuuden 
muutokseen ja pirstaloitumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Käytän Goorenin mallia 

 
264 Gooren 2010, 51-52. 
265 Kulttuuriset ja poliittiset tekijät eivät Goorenin alkuperäisen mallin mukaisina olleet sovellettavia 
suoraan suomalaiseen tilanteeseen. Luvussa 5.2.1 esitän, miten sovelsin kulttuuristen ja poliittisten 
tekijöiden luokkaa analyysissäni. 
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tässä tutkimuksessa analysoidessani haastateltujen henkilöiden näkemyksiä yhteisöön 
liittymisestä, sitoutumisesta ja irtautumisesta. Goorenin mallin avulla luokittelen 
haastatteluaineiston koodit. Koodien luokittelun kautta saatua tietoa käytän 
tutkimuskysymysten selvittämiseen. Goorenin esittelemä uskonnollisen 
aktiivisuuden malli on analyysin väline, jota käytän kuvaamaan jokaisen 
uskonnollisen yhteisön ominaista uskonnollisen aktiivisuuden profiilia. 

Pohjautuen edellä esittämiini teorioihin yhteisöjen käyttämän kielen merkityksestä 
yhteisöjä sitovana tekijänä ja toisaalta yhteisöllisestä skismasta yhteisöjä pirtaloivana 
voimana, tutkin haastatteluaineistoissa esiintyviä käsitteitä etsien yhteisöjä 
vahvistavia merkityksiä sekä merkkeinä yhteisöllisistä skismoista. Tämän 
tutkimuksen teemahaastattelun ensimmäinen kysymys, miten uskonto on ilmennyt 
haastateltavan eri elämänvaiheissa, on altis haastatellun uskonnollisen yhteisön 
ideologialle, painotuksille tai sosiaalisesti hyväksytylle puheelle kääntymisestä. Tämän 
tutkimuksen kannalta tämä on tärkeä yhteisöllisen uskonnollisuuden rajapinnan 
ilmiö, jota pääsen tutkimaan haastateltujen kääntymiskertomusten kautta. 
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3 TUTKIMUKSEN PROSESSI 

3.1 Tutkimustehtävä ja tarkennetut tutkimuskysymykset 

Suomalainen yhteiskunta on noudattanut länsimaisissa yhteiskunnissa toteutunutta 
taloudellisen ja rakenteellisen kehityksen mallia. Kaupungistuminen ja yhteiskunnan 
elinkeinorakenteen muuttuminen ovat 2000-luvulla vahvistaneet suomalaisen 
yhteiskunnan jälkimoderneja piirteitä. Näitä ovat yhteiskunnallisten, ideologisten ja 
katsomuksellisten monopolien murtuminen ja yhteiskunnan julkisen tilan 
muuttuminen avoimeksi ja sallivaksi alueeksi. Katsomuksellisella moninaisuudella ja 
avoimuudella on vaikutuksia yksilöiden uskonnollisen identiteetin rakentumiseen ja 
siihen, miten yksilöt ja yhteisöt kohtaavat. Moninaistuminen on ilmennyt 
irtautumisina ja liittymisinä; uudet yhteisöt irtautuvat kirkon rakenteesta ja yksilöt 
kirkon jäsenyydestä. Samaan aikaan yksilöt kohtaavat uusia yhteisöjä ja liittyvät niiden 
toimintaan. Kyse on laajemmasta asiasta kuin tilastollisesta muutoksesta. 
Uskonnollisten yhteisöjen määrä kasvaa ja yksilöt etsivät erilaisia yhteisöjä oman 
uskonnollisuutensa viitekehykseksi. Tutkijana olen jäänyt miettimään yksilön ja 
yhteisön kohtaamista. 

Tässä tutkimuksessa minulla ei ole tarkoitus vastata toistettuun kysymykseen, 
miksi kirkosta erotaan tai miten kirkosta eroaminen pysäytetään? Kysymykset ovat 
ymmärrettäviä, mutta ne nousevat vanhasta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Kirkko on 
2000-luvulla uskonnollinen yhteisö muiden joukossa, ja kirkon jäsenet muodostavat 
samalla tavalla omaa uskonnollista identiteettiään kuin kirkkoon kuulumattomatkin 
henkilöt. Tilastot kertovat yhteisöjen virallisten jäsenten määristä, mutta teoreettinen 
tarkastelu jälkimodernista yhteiskunnasta antaa viitteitä siitä, että uskonnollisen 
yhteisöllisyyden luonne on muuttunut. Edellisissä pääluvuissa esitin, että kyse ei ole 
enää yhteisöjen jäsenyyden nollasummapelistä vaan moninaisuudesta, jossa 
yhteisöjen toimintaan osallistuminen voi tapahtua eri tavoin ja yhtä aikaa eri 
yhteisöissä. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa keskityn prosesseihin, mitkä 
tapahtuvat yksilön ja yhteisön kohdatessa toisensa sekä yksilön ja yhteisön irtautuessa 
toisistaan. Nämä prosessit tapahtuvat yhteisön rajapinnalla.  

Minun olisi mahdollista lähestyä ongelmaa myös toisin; keskittyisin joko 
yksilöiden toimintaan liittymisen ja irtautumisen tilanteissa tai yhteisöjen prosesseihin 
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suhteessa liittyviin tai irtautuviin henkilöihin. Nämä lähestymistavat ovat mahdollisia 
ja niitä on myös käytetty tutkittaessa uskonnollisen yhteisöllisyyden muutoksia. 
Yksilöön keskittyvä tutkimus painottaa tällöin yksilön uskonnollisuutta ja kysyy, 
mitkä tekijät vaikuttavat sen muutoksiin? Yhteisöihin keskittyvä tutkimus suuntautuu 
vastaavasti tutkimaan yhteisöllisiä prosesseja ja systeemisiä rakenteita. Nämä 
molemmat lähestymistavat sivuuttavat yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen.

Määritellessäni uskontoa tutkimuksen lähtökohtana, totesin keskeistä uskonnossa 
olevan yksilö ja hänen sosiaalinen kokemuksensa. Teoreettista pohjaa kootessani 
ilmeni, että yksilön sosiaalinen kokemus tapahtuu aina suhteessa yhteisöön. 
Uskonnollisen yhteisöllisyyden muuttuessa yksilö ja yhteisö eivät ole erillään vaan 
näkökulmani tässä tutkimuksessa on, että yksilö reflektoi koko ajan omaa 
identiteettiään yhteisöissä ja yhteisöt reflektoivat ja muuttavat omaa toimintaansa 
suhteessa ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskunnan tapahtumiin. Nämä kolme 
muodostavat vuorovaikutteisten ja takaisinkytkeytyvien palautesilmukoiden
(entiteetin prosessi vaikuttaa entiteetin saamaan syötteeseen) kokonaisuuden, jossa 
yksilön ja yhteisön sosiaalinen vuorovaikutus ja kohtaaminen tapahtuu. Tätä aluetta 
kutsun rajapinnaksi ja se on kuvattu kuvassa viisi keltaisella alueella.

Kuva 5. Irtautumisen ja liittymisen rajapinta.
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Tässä tutkimuksessani lähestyn tilastoissa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä 
havaittuja muutoksia tarkastelemalla yksilön ja yhteisön kohtaamista. Sosiaalisuus on 
tutkimuskohteena vaikea ja sinällään saavuttamaton. Se todellistuu yksilön ja 
yhteisön kohtaamisena, jonka ymmärrän tapahtuvan yksilön ja yhteisön rajapinnalla. 
Tämä alue ei ole piste eikä jana vaan pinta, joka on jatkuvasti muuttuvan 
yhteisöllisyyden alue, jolla yksilö liikkuu suhteessa yhteisöön. Sosiaalisuuden 
tarkastelu voidaan tehdä pistemäisissä hetkissä, jolloin tilanteessa vaikuttavat tekijät 
pyritään nimeämään ja niiden kautta hakemaan selitystä kysymyksille, miten ja miksi 
yksilö liittyy yhteisöön tai irtautuu siitä? Tällainen lähestymistapa on 
merkityksellinen, koska se voi tuoda esille sellaisia voimia, jotka työntävät ja toisaalta 
vetävät yksilöä kohti tai poispäin yhteisöstä.  

Tutkijana minua kiinnostaa avata useampi ulottuvuus tuolle kohtaamisen 
pisteelle, jolloin kyse ei ole vain ratkaisusta liittyä tai erota vaan pidemmästä 
prosessista kulkea kohti tai kauemmas, ollen samalla kuitenkin yhteisön toiminnan 
piirissä. Kootessani yksilön kääntymisen teoreettista viitekehystä, kävi ilmi Henri 
Goorenin tutkimuksen perusteella, että yksilön elämänhistoriassa kääntyminen on 
yksi osa elettyä elämänhistoriaa. Kyse on yksilön uskonnollisen identiteetin 
muutoksesta, jossa on teoreettisesti ja empiirisesti osoitettu olevan erilaisia vaiheita. 
Nämä vaiheet voivat tapahtua peräkkäin tai yhtä aikaa ja ne voivat tapahtua suhteessa 
yhteen tai useampaan uskonnolliseen yhteisöön samanaikaisesti. Uskonnollinen 
yhteisöllisyyden muutos ei jälkimodernissa yhteisöllisyydessä tapahdu 
yksimerkityksisinä yhteisöjen rajojen ylityksinä vaan liukuvana liikkeenä yhteisöjen 
rajapinnoilla. Rajapinnat voivat olla päällekkäisiä tai peräkkäisiä, loivia tai jyrkkiä 
suhteessa yhteisöön liittymiseen tai irtautumiseen.  

Edellisten pohjalta päädyin valitsemaan tutkimuskohteiksi sellaisia uusia 
uskonnollisia yhteisöjä, jotka ovat muodostuneet kirkon monopoliaseman 
murtumisen aikana. Tämä antoi minulle tutkijana mahdollisuuden tarkastella elettyjä 
yhteisöjen synnyn ja irtautumisen prosesseja sekä uskonnollisen yhteisöllisyyden 
muodostumisen ilmiöitä yksilön ja yhteisön kohtaamisen rajapinnalla. 
Tutkimuskohteeni olivat kirkosta irtautuneita tai irtautuvia yhteisöjä, jolloin 
tarkastelin niitä Troeltschin ideaalityyppiseen typologiaan pohjautuvien kahden 
ulottuvuuden perustasojen kautta. Uskonnollisen yhteisöllisyyden ensimmäisellä 
tasolla tapahtuu typologinen prosessi. Kirkko on vakiintunut ja sekulaarin 
todellisuuden kanssa kompromisseihin pyrkivä yhteisö, josta irtautuvat yhteisöt 
etsivät uskonnollista itsenäisen toiminnan aluetta. Tämä etsiminen muovaa yhteisöjä 
ja niiden rajapintoja. Uskonnollisen yhteisöllisyyden toisella tasolla yksilön 
autenttisuuden ja oman elämän merkityksellisyyden etsiminen tapahtuu 



66 
 

uskonnollisen yhteisöllisyyden sumeilla reuna-alueilla. Yksilö liikkuu yhteisöjen 
tilassa yksilönä ja samalla koko ajan reflektoiden oman yksilöllisyytensä suhdetta 
uskonnolliseen yhteisöllisyyteen. 

Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten yhteisöllinen ja yksilöllinen irtautuminen ja 
liittyminen ilmenevät yksilön kokemuksina yhteisöjen rajapinnoissa kolmessa evankelisluterilaisen 
kirkon uskonnollisuuden piiristä irtautuneessa yhteisössä. Tutkimuksen kohteena on kolme 
yhteisöä, joiden synty sijoittuu samaan suomalaisen uskonnollisuuden 
muutostilanteeseen 2000-luvulla. Tutkimukseni ei ole vertaileva tutkimus vaan 
lähestyn tutkimustehtävää eri yhteisöistä kerätyllä aineistolla, joka kertoo yhdestä 
sosiaalisesta ilmiöstä. Vastaan tutkimustehtävään kahden tarkentavan 
tutkimuskysymyksen kautta. 

1. Miten yhteisöllinen irtautuminen ja yhteisön muodostuminen on tapahtunut 
kolmessa evankelisluterilaisen kirkon liepeillä syntyneessä yhteisössä?  

2. Miten yksilön yhteisöstä irtautuminen ja liittyminen yhteisöön on tapahtunut 
haastateltujen kokemana ja kuvaamana tapahtumana? 

 
Tutkimukseni lähteinä ovat yhteisönsä toimintaan osallistuneiden henkilöiden 

haastattelut sekä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys- ja säätiörekisterin asiakirjat.  
Haastatteluaineistot ovat yhteisöön sitoutuneiden yksilöiden kertomuksia 
kokemuksista yksilön ja yhteisön rajapinnasta sekä yhteisöstään.266 Kertomukset ja 
narratiivit heijastavat haastatteluhetken tilannetta yksilön ja yhteisön suhteessa, 
yhteisön yhteistä ymmärrystä itsestään ja jäsenistään sekä haastattelutilanteissa 
uudelleen elettyjä kokemuksia ja muistoja. Kertomusten sitoutuminen 
haastatteluhetkeen ei tee niistä merkityksettömiä suhteessa menneisyyteen. Ne eivät 
ole kuitenkaan menneisyyden primäärilähteitä.   

Tutkimuksen lähtökohtana on antaa tilaa haastateltujen kertomuksille 
yhteisöllisyyden muutoksista. Kokemukset syntyvät yhteisöjen ja yksilön 
rajapinnoissa, ja näille kokemuksille haastatellut antavat tulkinnan ja merkityksen 
haastatteluissaan. Nämä tulkinnat ja merkitykset hahmottavat jokaisen yhteisön omia 
erityisiä piirteitä. Avaan tutkimuksellani näkökulman uskonnollisen yhteisöllisyyden 
muutostilanteeseen yhteisöjen rakentumisen ja yhteisöllisen irtautumisen sekä 
haastateltujen yksilöiden rajapinnan kokemusten kautta. Esille nousevat rajapinnan 
ilmiöt muodostavat tämän tutkimuksen tulosten jäsennyksen.  

 
266 B. D. Olson ja kollegat ovat argumentoineet narratiivien ja haastatteluaineistojen avaavan 
kvantitatiivisia aineistoja paremmin yhteisöjen ominaisuuksia eri näkökulmista. Olson et al. 2016, 43-
44.  
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3.2 Tutkittavat yhteisöt  

Tutkimukseni tiedonkeruu tapahtui vuosina 2010-2014. Tutkittavien yhteisöjen 
muodostuminen ja rekisteröityminen joko uskonnolliseksi yhdyskunnaksi tai 
rekisteröimättömäksi yhdistykseksi on tapahtunut vuosina 2003-2012. Markus-
yhteisön toimintaa rahoittanut ja taustalla toiminut Luther-säätiö267 on perustettu 
1999.268 

Suomalaisen yhteiskunnan uskonnollisen toiminnan alueella on historiallisesti 
painotettu kontrollia ja yhteisöllistä järjestystä. Kirkon uskonnollisuuden kanssa 
kilpailevien visioiden alue on aikaisemmin jäänyt pieneksi. Tämä on näkynyt kirkon 
ulkopuolella toimivien yhteisöjen suhteellisen pieninä kannattajamäärinä. Muutos 
kirkollisen uskonnollisuuden alueella on kuitenkin ollut ilmeinen269 ja tämä tutkimus 
tapahtui keskellä tuota muutosta.  

Lähdin etsimään tämän tutkimuksen kohteiksi yhteisöjä, joiden historiassa ja 
toiminnassa moninaistuminen ilmenisi selkeästi. Tärkeäksi perusteeksi tuli yhteisöjen 
liittyminen jollain tavalla kirkkoon, joko henkilöiden tai organisaation kautta. Kävi 
pian ilmi, että joidenkin kirkossa toimineiden ja kirkon virkaan vihittyjen pappien 
toimesta oli syntynyt uskonnollisia yhteisöjä, jotka olivat joko irtautuneet kirkosta tai 
muodostaneet kirkon sisälle opposition. Tutkimuksen kohteiksi valitsin kolme 
yhteisöä, joista Jyväskylässä toimiva Satamaseurakunta ja Tampereella toimiva 
Toivon portti -seurakunta ovat muodostaneet oman itsenäisen uskonnollisen 
yhteisönsä. Kirkon uskonnollisen alueen sisällä toimii kolmas tutkimukseen valittu 
uskonnollinen yhteisö eli Helsingissä sijaitseva Markus-yhteisö, joka oli 
tutkimushetkellä rekisteröimätön yhdistys. Markus-yhteisö270 perustettiin alun perin 

 
267 Säätiön koko nimi oli Suomen Luther-säätiö 18.01.2000-01.12.2015 ja Suomen Luther-säätiö sr 
1.12.2015-. Tässä tutkimuksessa luettavuuden vuoksi käytän nimeä Luther-säätiö. 
268 Seuraavassa tutkittavien yhteisöjen nimet, uskonnollisten yhdyskuntien perustamisilmoitusten 
vuodet ja nimenmuutokset. Markus-yhteisö 2003 (nyk. Pyhän Markuksen luterilainen seurakunta. 
Toimintaa rahoittava Suomen Luther-säätiö perustettu 1999), Satamaseurakunta 2009 (nyk. Jyväskylän 
Satamaseurakunta 2017. Suomen satamaseurakunnat 2017) ja Toivon portti -seurakunta 2012 (Nokia 
Missio Church 2008 nyk. Uuden toivon seurakunnat 2013). 
269 Sohlberg & Ketola 2016. 
270 Tässä julkaisussa käytetään yhteisöstä nimeä Markus-yhteisö, koska haastatteluhetkellä yhteisö 
tunnettiin tuolla nimellä ja haastatellut käyttivät sitä nimeä. Tutkittavien yhteisöjen lehdissä ja 
kirjallisuudessa yhteisöjen ja yhdistysten nimillä on ollut vaihtelevia kirjoitusmuotoja. Käytän tekstissä 
tutkittavien uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten nimiä niissä muodoissa kuin ne on kirjattu 
Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksiin. 
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Luther-säätiön alle ja se on nykyisin osa Luther-säätiön piirissä toimivaa 
Lähetyshiippakuntaa.  

Kaikkien kolmen tutkittavan yhteisön synnyssä mukana oli alun perin kirkossa 
toimineita pappeja. Satamaseurakunta syntyi vuonna 2008 Kansanlähetyksessä 
toimineen pastori Jarmo Sormusen jätettyä papin virkansa. Toivon portti -seurakunta 
jatkaa Nokia Missio Church Tampereen toimintaa. Nokia Missio Church oli syntynyt 
vuonna 2008 Nokia mission herätysliikkeen piirissä, kun pastori Markku Koivisto 
jätti papin virkansa ja erosi kirkosta. Rekisteröityä uskonollista yhdyskuntaa 
perustamassa oli myös aikaisemmin kirkon pappina toiminut Timo Aro-Heinilä. 
Markus-yhteisö on ensimmäinen Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisö, ja sen 
perustajana toimi pastori Juhana Pohjola. Yhteisö perustettiin rekisteröimättömänä 
yhdistyksenä vuonna 2003. Luther-säätiö on toiminut työnantajavelvoitteita 
hoitavana taustayhteisönä Markus-yhteisölle. Luther-säätiön keskeiset toimijat olivat 
toiminnan alussa kirkon virassa toimivia tai ainakin kirkon vihkimiä pappeja. Kaikki 
kolme yhteisöä toimivat muuttovoittoisissa kaupungeista, missä yhteiskunnalliset 
muutokset ilmenevät nopeimmin. Suomen Luther-säätiön piirissä toimii monia 
jumalanpalvelusyhteisöjä, mutta Markus-yhteisö on niistä vanhin. Toivon portti -
seurakunta on aikaisemmalta nimeltään Nokia Missio Church Tampere ja se oli 
Nokia Missio Churchin keskeinen seurakunta. 

Historiallisesti suomalaisessa yhteiskunnassa uskonnollinen autonomia on 
toteutunut kirkon sisällä herätysliikkeissä ja vähäisemmässä määrin itsenäisten 
uskonnollisten liikkeiden piirissä. Kirkon edustama uskonnollisuus ja kirkon jäsenyys 
on ollut yleinen ja oletusarvoinen uskonnollisuuden yhteisöllinen ratkaisu aina 1900-
luvun lopulle asti. Tutkimuksen kohteiksi valittujen Satamaseurakunnan, Toivon 
portti -seurakunnan ja Markus-yhteisön muodostuminen on ilmentänyt 
sekularisaatiokehityksen vahvistamaa yksilöiden valinnanvapautta suhteessa kirkon 
organisoituun uskonnollisuuteen. Uskonnollisten yhteisöjen määrän kasvaminen ja 
kirkosta eroaminen sekä eronneiden toimiminen uusissa yhteisöissä on osa 
sekularisaatiokehitystä ja kirkollisen uskonnollisuuden pirstaloitumista. Samalla 
uudet yhteisöt osoittavat sosiologisen tapahtumisen kontingenttia luonnetta, jossa 
eivät vain tietynlaiset kehityskulut yhteisöjen kehityksessä ole välttämättömiä eikä 
yhteisöjen kehitys välttämättä ohjaudu aina kohti samaa päämäärää. Jokainen 
tutkittava yhteisö on teologiselta ja yhteisölliseltä luonteeltaan omanlaisensa, minkä 
vuoksi ne antavat hyvän pohjan tutkimustehtävän suorittamiselle. 
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3.3 Aineisto ja rajaus

Tulen kuvaamaan luvuissa 3.3-3.8 tutkimuksen prosessin sekä metodiset perusteet 
eri ratkaisuille. Kuvassa kuusi esittelen kokonaisuutena tutkimuksen prosessin 
etenemisen ja sen eri osat.

Kuva 6. Tutkimuksen prosessin eteneminen ja sen osat.

Tutkimuksen alku oli systemaattista sosiologisten teorioiden analyysiä, josta hain 
eri näkökulmia tutkimukseen. Tässä vaiheessa esille nousi kaksi teoreettista 
näkökulmaa, jotka eivät päätyneet lopulliseen tutkimukseen, mutta joiden itse näin 
olevan taustatekijöinä tutkimuksen teoriapohjalle. Ensimmäinen näkökulma oli 
Shmuel Eisenstadtin esittämä moninaisten moderniteettien näkökulma nykyiseen 
yhteiskuntaan.271 Toinen oli Hans Joasin pragmatismi ja sosiaalisen toiminnan 
luovuus.272 Teoreettisen pohjan kokoamisessa keskeistä oli käsitevaliditeetin jatkuva
arviointi. Käsitevaliditeetissa273 arvioin koko prosessin ajan, olenko valinnut

271 Eisenstadt 2000.
272 Joas 1996.
273 Käsitettä on käyttänyt Hiltunen 2009.
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teoreettisen perustan käsitteet niin, että ne liittyvät tutkittavaan ilmiöön ja olenko 
ymmärtänyt tutkittavan ilmiö oikein. Lähdeaineistojen valinta pohjautui teoreettiseen 
tarkasteluun sekä aineistojen saatavuuteen tutkimuskohteista. Kontekstivaliditeetin 
arviointi tutkimusaineistoa valittaessa tarkoitti sen arviointia, että tutkimusaineisto 
liittyi tutkittavaan ilmiöön.274 Tutkimuskohteet valitsin luvussa 3.2 kertomieni 
perusteiden mukaisesti. Kahden tarkentavan tutkimuskysymyksen perusteella 
päädyin käyttämään kahta erityyppistä lähdeaineistoa; PRH:n arkistoasiakirjoja ja 
yksilöhaastatteluja.  

Tutkimuksen lähdeaineiston binaarisyys merkitsi epistemologista ratkaisua, jossa 
tein uskonnollisten yhteisöjen muodostumisen kuvauksen ensisijaisesti 
arkistolähteisiin nojautuen ja haastatteluaineisto kertoi yksilöiden elämänvaiheista ja 
kokemuksista yhteisöjen rajapinnalla. Arkistolähteistä saatavan tiedon reflektointi 
toissijaiseen yhteisöjä käsitelleeseen materiaaliin, kuten yhteisöjen julkaisut tai 
haastateltujen narratiivit, syvensi arkistolähteistä saatua kuvaa yhteisöjen 
muodostumisesta. Haastatteluaineiston laajuuden arvioin riittäväksi. Aineiston 
laajuudesta kertoi haastattelujen teemojen määrä suhteessa haastateltavien määrään. 
Merkittävä osa haastattelujen materiaaleista tuli yksilöiden narratiiveista, jossa he 
kertoivat uskonnosta elämänsä eri vaiheissa. Narratiivisen osuuden jälkeen 
haastattelussa käytiin läpi teoriaan pohjautuvia teemoja.275 Arkistoaineiston 
kokoamiseksi etsin PRH:n verkkopalvelusta kaikki mahdolliset yhteisöt, jotka 
liittyivät tutkittaviin yhteisöihin. PRH:sta sain tutkittavakseni kaikki näiden 
yhteisöjen aineistot. 

Aineistojen keräyksen, jota kuvassa kuusi kuvaa vihreä soikio, jälkeen uppouduin 
kerättyyn aineistoon. Kuvassa kuusi on kuvattu keltaisilla soikeilla elementeillä 
aineiston käsittely lukemalla, koodaamalla, luokittelemalla ja tehty sisäinen sekä 
ulkoinen lähdekritiikki. Aineistoon uppoutuminen tarkoitti haastattelujen kuuntelua, 
litterointia ja toistuvaa lukemista. Arkistoaineiston olin kopioinut ja tehnyt siitä 
muistiinpanoja; tässä vaiheessa luin toistuvasti asiakirjoja, erittelin asiakirjojen 
tekijöitä ja ajoitin niitä. Arkistoaineiston sisäinen ja ulkoinen lähdekritiikki vahvisti 
aineiston validiteettia sekä luotettavuutta. Vertasin yhden yhteisön 
arkistokokonaisuuksien asiakirjoja kerrallaan ja etsin mahdollisia ristiriitaisuuksia. 

 
274 Käsitettä on käyttänyt Hiltunen 2009. 
275 Olson kollegoineen on todennut tällaisesta haastattelun rakenteesta: ”Story-based questions often 
ask participants to provide full stories about low points or transitions in their lives. Once the 
interviewee has warmed up with the story-based questions, more abstract, value- or belief-based 
questions often follow.” Olson et al. 2016, 44. Teemahaastattelujen runko ja teemat ovat liitteessä 
kolme. 
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Tässä vaiheessa reflektoin ensisijaista aineistoa toissijaiseen ja kirjasin ylös 
mahdolliset ristiriidat. Tämän jälkeen pystyin tekemään kuvauksen tapahtumien 
aikajärjestyksestä. 

Haastatteluaineiston litteroidun tekstin jaoin koodausyksiköihin276, jotka 
koodasin vapaalla koodauksella. Vapaalla koodauksella tarkoitan tässä litterointien 
toistuvaa läpilukemista ja tutkimustehtävän kannalta oleellisten haastateltavien 
kertomien merkitysten ja kokemusten merkitsemistä niitä kuvaavilla koodeilla.277 
Lisäksi jokaisen koodausyksikön koodasin uskonnollisen yhteisön nimellä sen 
mukaan, mihin yhteisöön haastateltava viittasi. Näin yhdistin haastatellun kertoman 
asian yhteisöön, josta hän puhui. Haastatteluaineistossa ilmeneviä teemoja etsin 
toisaalta vapaasti ilman teoreettista ohjausta. sekä toisaalta teoriaan pohjautuen. 
Teemojen etsimisessä hyödynsin Atlas.ti-ohjelman mahdollisuutta hakea eri koodien 
yhteisesiintymiä ja tilastoida niitä. Teoriaan pohjautuvat teemat käsittelivät 
uskonnollisen aktiivisuuden tekijöitä, joiden esiintymisen profiilien merkitsevyyden 
eri yhteisöjen aineistossa varmistin myös tilastollisella merkitsevyyden analyysillä. 

Teemojen etsiminen oli keskeinen vaihe aineiston systemaattisessa analyysissä. 
Kuvassa kuusi systemaattisen analyysin vaihe on kuvattu soikealla muodolla ja 
violetilla värillä. Arkistoaineistossa vastaava työvaihe oli tapahtumien kokoaminen 
aikajärjestykseen ja eri tapahtumien toimijoiden nimeäminen luotettavasti. Teemojen 
etsimisessä etenin aineiston konkreettisista kuvauksista ja kokemuksista 
korkeammalle abstraktiotasolle antamalla nimiä ja lopulta liittämällä tutkimuksen 
keskeisiä käsitteitä aineistossa esiintyviin kuvauksiin ja kokemuksiin.278 Esimerkiksi 
käy vapaaehtoistyön käsite. Aineistossa haastatellut kuvasivat kokemuksiaan 
yhteisössään. Kokemuksista nousi tilanteita kuten: kahvitilaisuuksien järjestäminen, 
kokousten valmistelu, rukouspalveluksessa toimiminen, siivoaminen ja niin edelleen. 
Näitä tilanteita yhdisti kerrottu vapaaehtoisuus ja haastateltujen ilmaisema halu tehdä 
tällaisia tehtäviä. Vapaaehtoisuus saattoi olla myös yhteisössä omaksuttu oikeana 
pidetyn toiminnantavan mukainen asenne. Se kuitenkin kertoi vapaaehtoistyön 
merkityksestä rajapinnalla liikkuvalle myötäsukaiselle tai liittyneelle henkilölle ja 
yhteisölle itselleen. Teema vapaaehtoistyö liittyi edelleen abstraktimpaan teologiseen 
käsitteeseen koinonia, kun havaitsin haastateltujen kuvauksen kristittyjen 

 
276 M. Schreier on määritellyt koodausyksikön seuraavasti: ”Units of coding are those parts of the units 
of analysis that can be interpreted in a meaningful way with respect to your categories and that fit 
within one subcategory of your coding frame.” Schreier 2012, 131. Käytäntöni koodausyksiköiden 
määrittellyssä on tarkemmin luvussa 3.7. 
277 Brodsky et al. 2016, 16-17. 
278 Tuomi & Sarajärvi 2018. 
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yhteydenkokemuksista olevan osa vapaaehtoistyön kuvausta. Rajasin 
vapaaehtoistyöhön liittyvän yhteiskunnallisen tutkimuksen esittelyn pois, koska kyse 
oli sisällönanalyysissä tehtyjen teemojen etsimisen yhteydessä löydetystä rajapinnan 
ilmiöstä, jonka abstrahoin käsitteellisesti.  

Haastatteluaineistoista pyrin kokoamaan jokaisen yhteisön osalta 
tyyppikertomuksen, johon olisin koonnut vuorollaan yhden yhteisön haastateltujen 
narratiiveistä tyypillisiä piirteitä. Tämä tutkimus ei ollut vertaileva tutkimus ja 
tyyppikertomusten kokoaminen vahvisti, että ei ollut mahdollista erotella 
haastateltavien elämäntarinoita eli narratiiveja eri yhteisöjen perusteella. Sen sijaan 
kirjoitin jokaisesta haastatellusta minikertomuksen.279  

Haastatteluaineistosta tein systemaattisen analyysin, jossa erotin koodauksen ja 
tehdyn luokittelun pohjalta esille nousevat teemat. Laadullisen tutkimuksen teko oli 
jatkuvaa ja monen tasoista rajaamista. Tutkijana rajasin paitsi tutkimuskohteet ja 
koottavan tutkimusaineiston, myös tutkimuksen kohteen ajankohdan, teorian ja 
käytettävät käsitteet, vapaan koodauksen koodien määrän, esille nostettavien 
teemojen määrän ja yksityiskohtaisuuden sekä arkistoaineistosta nousevien 
tapahtumien määrän. Tarkennan seuraavassa tekemiäni rajauksia. 

Tutkimus rajautui kolmeen uskonnolliseen yhteisöön, niiden muodostumiseen 
sekä irtautumiseen erillisiksi yhteisöiksi. Lisäksi näiden yhteisöjen puitteissa tutkimus 
kohdistui yhteisöihin liittyneiden ihmisten kokemuksiin. Tutkimuksessa ei käsitelty 
yhteisöstä irtautuneiden ihmisten kokemuksia eikä mahdollisesti tutkittavista 
yhteisöistä irtautuneiden yhteisöjen muodostumista. Tutkimuksessa ei myöskään 
tutkittu kirkon toimintaa tai toiminnan syitä yhteisöjen irtautumistapauksissa 
muuten, kuin mikäli ne antoivat tietoa yhteisöjen muodostumisen keskeisistä syistä.  

Ajallisesti tutkimus rajautui yhteisöjen muodostumisen alusta haastattelujen 
toteuttamiseen. Toivon portti -seurakunnan historiaa voidaan seurata aina 1980-
luvun karismaattiseen toimintaan, mutta tämän tutkimuksen kannalta ajallisen 
rajauksen tekee Markku Koiviston ensimmäinen paraneminen syövästä 1991 ja 
vuonna 1995 perustettu Suomen nuoret Kristukselle ry. Markus-yhteisön osalta 
ajallisen rajauksen muodostaa Luther-säätiön perustamiskokous, joka pidettiin 
24.10.1999. Markus-yhteisö muodostui Luther-säätiön ensimmäisen 
jumalanpalvelusyhteisön perustalle. Satamaseurakunnan perustamisasiakirjat 
allekirjoitti 20 henkilöä 14.6.2008, mutta tätä ennen yhteisön perustamista oli 
valmisteltu jo vuodesta 2007 lähtien. Yhteisöjen synnyn ajallinen rajaus on 
merkityksellistä sen vuoksi, että yhteisöjen syntyyn liittyi kaikilla kolmella yhteisöllä 

 
279 Minikertomuksen määrittely ja minikertomusten kokoamisesta on tarkemmin luvuissa 3.6 ja 3.7. 
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tapahtumia, joita yhteisöt ovat myöhemmin pitäneet oman identiteettinsä kannalta 
merkittävinä. 

Tutkimuksen aineisto muodostui tutkimuksen kohteena olevien yhteisöjen 
toiminnassa mukana olleiden haastatteluista sekä yhteisöjen muodostumisesta ja 
yhteisöllisestä irtautumisesta kertovista Patentti- ja rekisterihallituksen 
arkistolähteistä. Suurin osa haastatelluista oli yhteisöjensä jäseniä, mutta tutkittujen 
yhteisöjen jäsenyys ei ollut keskeinen kriteeri tai edellytys yhteisössä mukana 
olemiselle. Yhteisön toiminnassa mukana oleminen oli haastateltavaksi valittujen 
henkilöiden kriteeri. Haastatelluista kolme oli mukana aktiivisesti toiminnassa mutta 
ei ollut yhteisön jäsen. Luvussa 5.1 tulen käsittelemään erikseen Markus-yhteisön 
jäsenten jäsenyyttä kirkossa ja osallistumista Markus-yhteisön toimintaan. 

Monipuolisen aineiston saamiseksi haastattelin jokaisesta yhteisöstä vähintään 
kuutta yhteisön toiminnassa mukana olevaa henkilöä. Sisällöllisen kattavuuden 
vuoksi etsin haastateltaviksi sekä yhteisöjen perustajajäseniä että yhteisön toimintaan 
myöhemmin mukaan tulleita. Lisäksi otin mukaan yhteisöjen jäseniä ja henkilöitä, 
jotka osallistuivat yhteisön toimintaan mutta eivät olleet yhteisön jäseniä. Jäsenyys ei 
haastateltuja valittaessa ollut valinnan edellytys tai kriteeri, koska yhteisöjen välillä oli 
eroja jäsenyyden merkityksessä ja jäseneksi liittymisessä. Haastateltujen joukko 
koostui 20 haastatellusta, joista kuusi oli mukana Satamaseurakunnan ja kuusi Toivon 
portti -seurakunnan toiminnassa. Lähetyshiippakunnan toiminnassa mukana olleita 
oli kahdeksan, joista kuusi osallistui tutkimushetkellä suoraan Markus-yhteisön 
toimintaan. Kaksi haastateltua, jotka toimivat muualla Lähetyshiippakunnassa, otin 
mukaan tutkimukseen, koska heidän haastattelunsa antoivat tärkeää taustatietoa 
Lähetyshiippakunnasta ja Luther-säätiöstä sekä Markus-yhteisön toiminnasta ja 
historiasta. Heillä oli myös edelleen tiivis yhteys Markus-yhteisöön. 
Lähetyshiippakunta ja Luther-Säätiö ovat Markus-yhteisön hallinnollisia, opillisia ja 
taloudellisia taustajärjestöjä ja merkityksellisiä yhteisön toiminnalle. 

Tein haastattelut yksi uskonnollinen yhteisö kerrallaan, muutamaa aikatauluun 
liittyvää poikkeusta lukuun ottamatta. Perusteenani menettelylle oli tarve päästä 
jokaisen yhteisön oman kielellisen ilmaisun sisälle mahdollisimman hyvin. Jokaisen 
yhteisön haastattelut aloitin haastattelemalla yhtä liikkeen johtoon kuulunutta 
henkilöä. Tämän jälkeen pyysin liikkeen johtoa auttamaan haastateltavien 
löytämisessä, koska he tunsivat parhaiten oman yhteisönsä jäsenet. Pyysin heitä 
ehdottamaan haastateltavia, joista osa olisi yhteisön johdossa ja osa tavallisia yhteisön 
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kokouksiin osallistuvia. Lisäksi toivoin, että mukana olisi myös yhteisön280 
perustamisessa mukana olleita henkilöitä ja että haastateltavat olisivat eri ikäisiä sekä 
miehiä että naisia. Tällainen sovellettu lumipallo-otanta saattoi sisältää otantaa 
vääristävän ominaisuuden, sillä haastateltavat tulivat liikkeen johdon tuttujen 
piiristä.281 Tämän vuoksi pyysin jokaisesta yhteisöstä lisäksi oman arvioni perusteella 
yhden haastateltavan samalla, kun vierailin yhdessä yhteisön kokouksessa. Aineisto 
jakautui sukupuolen mukaan siten, että haastatelluista miehiä oli 12 ja naisia 
kahdeksan. Haastatellut olivat iältään haastatteluajankohtana 25 ja 70 vuoden väliltä 
mediaanin ollessa 47 vuotta.  

Tutkimuksen arkistoaineiston keräsin kokonaan Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisterin ja säätiörekisterin arkistoista. Lähteinä käytin kaikkia 
arkistoaineistoja, jotka olivat saatavilla edellä mainitusta rekistereistä, kuten 
perustamisasiakirjat, yhdyskuntajärjestykset, paikallissäännöt, Oikeusministeriön 
asiantuntijalautakunnan lausunnot, PRH:n päätökset, rekisteriotteet eri ajoilta, 
yhdistysten ja yhdyskuntien muutosilmoitukset ja PRH:lle toimitetut 
kokouspöytäkirjat. Käydessäni läpi arkistoaineistoa, totesin sen riittäväksi 
tutkimustehtävän puitteissa. Tämän tutkimuksen tehtävä ei ollut yhteisöjen historian 
tutkimus itsessään. Yhteisöjen syntyhistoria ja sen tutkiminen oli tärkeä kuvaamaan 
yhteisön irtautumista kirkosta ja yhteisön rajapintojen muodostumista. Pitäytymällä 
tässä näkökulmassa pystyin keskittymään yhteisöjen rajapinnan muodostumisen 
tutkimukseen.  

Tutkimuksen haastatteluaineistoissa ja erityisesti niiden narratiivisessa osuudessa 
tuli esille myös haastateltavien kokemuksia yhteisöjen muodostumisesta ja 
irtautumisesta kirkosta. Teemahaastattelu ja erityisesti narratiivinen aineisto oli 
haastattelutilanteessa uudelleen elettyä menneisyyttä enkä voinut käyttää sitä 
ensisijaisena lähteenä yhteisöjen muodostumista tarkastelevan tutkimuskysymyksen 
käsittelyssä. Se toimi vain arkistolähteistä saadun historiallisen tiedon 
kommentointina ja avasi enemmän haastattelutilanteen haastateltujen ja heidän 
yhteisönsä tulkintaa menneisyydestä. Narratiivisen aineiston historiallisen tiedon 
totuusarvo tuli aina oikeuttaa narratiivin ulkoisella aineistolla.282 Ilman ulkoista 

 
280 Toivon Portti -seurakunnan haastatelluissa oli sekä Nokia Missio Churchin ja Toivon Portti -
seurakunnan perustamisessa ja muodostumisessa mukana olleita henkilöitä. Tutkimuksessa käsittelen 
Nokia mission, Nokia Missio Churchin ja Toivon Portti -seurakunnan toimintaa yhtenä uskonnollisena 
liikkeenä. Markus-yhteisön piirissä toimineiden haastateltujen joukossa oli myös Luther-säätiön 
perustamisessa mukana olleita henkilöitä. 
281 Merkens 2004, 168. 
282 Megill 2007, 64. 
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oikeutusta haastatteluaineisto oli ensisijaisesti haastateltavan ja yhteisön 
haastatteluhetken tulkintaa menneestä. 

Tutkimuskohteita käsittelevänä kirjallisuutena käytin yhteisöjen julkaisemia lehtiä 
sekä internet-sivustoja. Internet-sivustojen haussa käytin apuna The Internet 
Archiven tallentamia sivustoja, jotka ajan kuluessa oli poistettu alkuperäiseltä 
palvelimelta. The Internet Archive on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tekee 
yhteistyötä yli 750 kirjaston kanssa. Arkisto on American Library Associationin 
(ALA) jäsen. Sen arkisto sisältää laajan kokoelman internetissä julkaistuja sivuja, 
tekstejä, kirjoja, kuvia, videoita ja audiotiedostoja. The Internet Archive on 
tallentanut 588 miljoonaa sivua vuodesta 1996 lähtien. Arkistoa voidaan pitää laajana 
internetin historiallisena kirjastona, jonka sivustoja voidaan hakea arkiston Wayback 
Machinen avulla.283 Tutkittujen yhteisöjen internet-sivustoja oli arkistoon tallennettu 
kattavasti koko tutkimusajalta. 

3.4 Historiallinen metodi 

Historiantutkimus antaa kuvauksen menneisyydestä ja menneisyyden tapahtumien 
keskinäisistä suhteista. Kuvauksen tarkoituksena on selittää mitä ja miksi tapahtumat 
ovat tapahtuneet. Menneisyyden tapahtumien analyysi tässä tutkimuksessa on 
välttämätön, jotta ymmärtäisin ja saisin selityksiä nykyisyyden tapahtumille. Tässä 
tutkimuksessa historiallisesti analysoitu lähdeaineisto antaa mahdollisuuden 
ymmärtää kompleksisia sosiaalisia tapahtumia.284 Käytin historiallista metodia 
yhteisöjen irtautumisen tutkimiseen primäärilähteinä toimineiden arkistolähteiden 
avulla. Sekundäärisinä lähteinä toimivat haastatteluaineistot, joiden avulla 
historiallisten tapahtumien tarkastelu tapahtui myös historiallisen lähdekritiikin 
kautta. 

Historiallisen metodin käsitettä voidaan käyttää useassa eri merkityksessä. J. Porra 
kollegoineen on esittänyt neljä historiallisen metodin abstraktion tasoa: filosofiset 
paradigmat, tutkimukselliset lähestymistavat, erityiset metodit ja tutkimuksen 

 
283 AO2021. 
284 Porra et al. 2014, 537. Porra kumppaneineen käsittelee historiantutkimusta suhteessa 
informaatiojärjestelmiin (Information Systems), mikä ilmentää olemassa olevaa laajaa kiinnostusta 
historiantutkimuksen keinojen käyttämiseen uudenlaisissa yhteyksissä. Historiantutkimus voi olla 
metodinen osa erilaisia tutkimusasetelmia. Tässä tutkimuksessa historiallinen tutkimusote on rajattu 
arkistoaineistojen analyysiin ja tulkintaan, jotta ymmärrämme paremmin yksilöiden kokemuksia 
kompleksisissa sosiaalisissa tapahtumissa.  
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käytännön tekniikat. He ovat kuvanneet, että on tutkijakohtaista, miten tutkija 
määrittelee epistemologiset lähtökohdat ja käytetyt metodit.285 Tämän tutkimuksen 
tutkimustehtävän fokus on sosiaalisessa tapahtumisessa ja erityisesti irtautumisen ja 
liittymisen ilmiöissä. Tämän vuoksi historiallisella metodilla on tässä tutkimuksessa 
praktinen merkitys. Avaan seuraavassa tarkemmin käyttämäni historiallisen metodin 
periaatteita ja miten olen soveltanut sitä käyttämiini lähteisiin. 

Historiallinen metodi on tutkijan keino tehdä tulkinta menneisyyden 
tapahtumista, jotta ymmärtäisimme mitä ja miksi on tapahtunut tietyissä 
historiallisissa konteksteissa.286 Seuraavassa kuvaan käyttämäni historiallisen metodin 
askel askeleelta. Ensimmäinen askel historiallisessa tutkimuksessa on rajata 
lähdeaineistoa tutkimustehtävän perusteella.287 Samalla tulee olla avoin 
lähdeaineistosta nouseville viitteille alun perin rajatun aineiston ulkopuolelle. Tässä 
tutkimuksessa käytin lähdeorientoitunutta lähestymistapaa, jossa rajasin historiallisen 
metodin piiriin kuuluvan aineiston arkistoaineistoon, joka oli saatavilla Patentti- ja 
rekisterihallituksesta. Perustelen tätä lähdeaineiston paremmalla luotettavuudella. 
Tutkimuksessa teemahaastattelu käsitteli yksilöiden uskonnollista toimintaa ja 
kokemuksia, jolloin tutkiessani yhteisöjen muodostumista minun tuli jättää 
lähdeaineiston ulkopuolelle aineisto, joka saattoi sisältää yksilöiden ja yhteisöjen omia 
tulkintoja menneisyyden tapahtumista.288 Lähdeorientoituneen lähestymistavan 
vaarana on joutua analysoimaan epäkoherenttia datajoukkoa, josta johtopäätösten 
teko on vaikeaa.289 Tässä tutkimuksessa vaara tähän oli pienempi, koska yhteisöjen 
muodostumisen arkistolähteet olivat itsessään tiukasti tutkimustehtävän piiriin 
rajautuva lähdeaineisto. 

Toinen metodinen askel on ulkoinen lähdekritiikki eli aineiston autenttisuuden 
analysointi. Tällöin arvioidaan ovatko asiakirjan esittämät tekijät, tapahtumapaikat ja 
päiväykset sitä, mitä ne esittävät olevansa. Patentti- ja rekisterihallituksen dokumentit 
ovat päivätty viranomaisen toimesta niiden saapuessa viranomaiselle. Viranomainen 
arvioi myös, että asiakirjojen allekirjoitukset pitävät paikkansa. Asiakirjoissa olevat 
päiväykset, jotka on kirjattu hakijoiden tekemiin pöytäkirjoihin ja muihin 

 
285 Porra et al. 2014, 538. Ks. Tosh 2002, 26-53.  
286 John Tosh on antanut myös toisen määritelmän historialliselle metodille; se on maalaisjärjen käyttöä 
systemaattisesti ja skeptisesti. Historiallista metodia kannattelee Toshin mukaan vahva ymmärrys 
historiallisesta kontekstista ja korkeatasoinen tekninen osaaminen. Tosh 2002, 105. 
287 Tosh 2002, 84. 
288 Ks. Megill 2007, 63-64. Allan Megill arvioi kahta erilaista vastausta historiantutkimuksen 
kysymykseen, onko narratiiveilla kognitiivista arvoa itsessään?   
289 Tosh 2002, 84. 
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dokumentteihin, tulee arvioida lähdekriittisesti suhteessa siihen, voiko päiväyksillä 
olla merkitystä tapahtumien ajoituksessa. Viranomaisen tekemiä saapumis- ja 
käsittelypäiväyksiä pidän historiatutkimuksen kannalta luotettavina.  

Asiakirjojen autenttisuuden osalta oma kysymyksensä on, voidaanko asiakirjoja 
pitää niiden henkilöiden tuottamina, jotka asiakirjassa mainitaan asiakirjan tekijöiksi? 
On mahdollista, että varsinkin juridisia tai teologisia osia asiakirjoissa on voinut olla 
laatimassa allekirjoittajien lisäksi muitakin henkilöitä. Tämän tutkimuksen piiriin ei 
kuitenkaan kuulu näiltä osin tarkempi lähdekritiikki, koska tutkimuksen kohteena ei 
ole yksittäisten henkilöiden toiminta. Arvioin, että asiakirjojen sisällöt ovat 
perustettavissa yhteisöissä hyväksytty silloin, kun ne on yhteisön puolesta toimitettu 
Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

Kolmas vaihe on historiallisen metodin vaativin osa, sisäinen lähdekritiikki. Kyse 
on lähteen tekstin ja sisällön ymmärtämisestä ja merkityksien avaamisesta. 
Historiallisissa lähteissä, jotka ovat peräisin usean sadan vuoden takaa, kyse on usein 
kielestä ja kielen ymmärtämisestä. Asiakirjoissa, jotka on muodostettu viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana, kyse ei niinkään ole kielestä vaan asiakirjoihin 
sisältyvästä eri yhteisöille tyypillisestä sanastosta ja sen ymmärtämisestä. 
Yhdyskuntien perustamisasiakirjat on tarkoitettu viranomaisille. Tämä 
käyttötarkoitus erottaa asiakirjat esimerkiksi yhteisöjen jäsenille tarkoitetuista 
julkaisuista tai yksityishenkilöiden kirjeistä.290 Käyttötarkoitus tulee huomioida 
lähdekritiikissä, minkä vuoksi arkistolähteet ovat tässä tutkimuksessa yhteisöjen 
muodostumisen primäärisiä lähteitä ja teemahaastattelut toissijaisia ja lähinnä 
tapahtumien kommentointia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.  

Neljäs metodinen askel on eri lähteiden suhde toisiinsa. Historia ei voi metodisesti 
olla vain yhteen luotettavaan lähteeseen turvautumista, vaikka jokin lähde on 
kriittisesti arvioituna luotettava. Kaikissa historiallisissa lähteissä on mahdollisuus 
epätarkkuuteen ja myös tutkijan tekemään lähteen väärään tulkintaan. John Tosh on 
esittänyt, että historiallisessa tutkimuksessa on arvokasta käyttää kaikkia lähteitä, 
joilla on merkitystä tutkittavan asian suhteen.291 Tämä on peruste sille, että yhteisöjen 
muodostumisen yhteydessä käytän teemahaastatteluja ja narratiiveja sekä myös 
yhteisöjen omien lehtien aineistoa kommentaareina ja reflektiopintoina 

 
290 Tosh 2002, 90-92. 
291 John Tosh toteaa: ”Each type of source possesses certain strengths and weaknesses; considered 
together, and compared one against the other, there is at least a chance that they will reveal the true 
facts – or something very close to them. This is why mastery of a variety of sources is one of the 
hallmarks of historical scholarship – an exacting one which is by no means always attained.” Tosh 
2002, 98. 
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primäärilähteille.292 Tämä antaa mahdollisuuden etsiä yhtäläisyyksiä ja 
ristiriitaisuuksia eri aineistojen välillä. Analyysissä erityisen mielenkiintoisia ovat 
eroavuudet Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjojen tiedoissa ja muun aineiston 
(haastattelut, yhteisöjen tuottama kirjallinen materiaali) kanssa. Nämä ristiriidat 
antavat mahdollisuuden kysyä, miksi tietyillä menneisyyden tapahtumilla on sellaisia 
merkityksiä, että ne muistetaan tai niistä on kerrottu erilaisia versioita? 

 

3.5 Teemahaastattelu 

Aineiston hankinnassa käytin teemahaastattelua, koska tutkimuksen kohteena olivat 
heikosti tiedostetut sosiaaliseen tapahtumiseen liittyvät ilmiöt, merkitykset ja arvot. 
Haastattelu jakautui kahteen osaan; ei-strukturoituun haastateltavan elämänvaiheita 
kuvaavaan narratiiviseen osuuteen sekä puolistrukturoituun, tiettyihin 
tutkimustehtävän kannalta olennaisiin teemoihin kohdennettuun haastatteluun. 
Haastattelut tehtiin siten, että kukin haastateltava haastateltiin vain yhden kerran, 
jolloin haastattelun alkuosassa edettiin keskustellen narratiivinen osuus ja lopuksi 
keskityttiin puolistrukturoidun haastattelun menetelmällä keskeisiin tutkimuksen 
teemoihin.293  

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa narratiivisen aineiston käyttöä voidaan 
perustella sen antamalla kokonaisvaltaisella kuvalla. Alasdair MacIntyre on todennut, 
että sosiaalinen elämä on narratiivi, eli sosiaalisuus ei ole vain intentionaalista 
toimintaa tai satunnaisia tapahtumia, vaan kokonaisuus, jossa tarkoituksellinen 
toiminta tapahtuu kontekstissa, joka tekee ymmärrettäväksi sosiaalisen toiminnan. 
Haastateltavan narratiivinen kertomus on subjektiivisen kokemuksen kielellistä 
kuvittamista. Subjektiivinen kokemus syntyy sosiaalisissa tilanteissa tehtyjen 
määrittelyjen ja rekonstruoitujen merkitysten tuloksena. Tällöin ei ole tutkimuksen 
kannalta mahdollista määritellä etukäteen käsitteitä tarkasti haastattelukysymysten 

 
292 Allan Megill on argumentoinut, että narratiiveilla voi olla ja samalla ei voi olla omaa kognitiivista 
arvoa historiantutkimuksessa. Keskenään ristiriitaiset vastaukset voivat olla yhtä aikaa voimassa, koska 
vastaukset ovat eri käsitteellisellä alueella. Kyllä, narratiiveilla voi olla omaa kognitiivista arvoa silloin, 
kun käsitellään kokonaisuuksia. Ei narratiiveilla ei voi olla omaa kognitiivista arvoa silloin, kun 
annetaan tarkkoja kuvauksia ja selityksiä menneestä todellisuudesta. Megill on esittänyt kriittisesti, että 
vaikka narratiivien kognitiiviselle omalle arvolle voidaan sanoa kyllä, se on epistemologisesti rajallista. 
Megill 2007, 64-65. 
293 Haastattelujen teemat ja mallikysymykset ovat liitteessä kolme. 
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kautta vaan antaa haastateltaville laaja alue itse kuvata omia määrittelyjä 
uskonnollisen sosiaalisuuden keskeisille käsitteille. Haastattelijan tehtäväksi jäi 
rohkaista haastateltava itse määrittelemään ja syventämään ilmiöiden merkityksiä 
sekä kiinnittämään niitä tapahtumisen konteksteihin.294  

Yksilön ja yhteisön elämä on monimuotoista, julkisia sekä sanattomia merkityksiä 
sisältävä kokonaisuus, jonka kuvaamisessa narratiivinen kertomus selittää ja luo 
kausaalisia yhteyksiä kertojan oman ymmärryksen mukaisesti. Kertoja rakentaa 
haastattelutilanteessa kertomuksen logiikan ja tapahtumien selitykset. 
Haastatteluaineistoa lähestytään tutkimuksessa ymmärtäen se subjektiivisena 
kertomuksena, jonka alkuperä on kuitenkin sosiaalisesti rakentunut. G. H. Mead on 
korostanut, että ihmisen tietoisuuden perusta on toiminnassa ja tietoisuus on 
puolestaan skeema, johon havainnot voidaan sijoittaa. Henkilön elämänvaiheisiin 
liittyvät ilmiöiden merkitykset syntyvät sosiaalisessa toiminnassa ja tietoisuus liittää 
merkitykset ja toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Narratiivinen kertomus on tuon 
tietoisuuden kuvausta.295  

Haastateltavat valittiin osittaisella lumipallo-otannalla, jossa yhteisön johto auttoi 
minua haastateltavien nimeämisessä ja tavoittamisessa. Johdon apu helpotti 
haastateltavien saavuttamista sekä lisäsi johdon luottamusta tutkimusta kohtaan. 
Ennen kuin pyysin yhteisön johdolta ehdotuksia haastateltaviksi, kerroin 
tutkimukseni taustan ja tutkimustehtävän. Oletin heidän ottavan tämän huomioon 
ehdottaessaan haastateltavia. Heidän ehdotustensa pohjalta sainkin tavoittelemani 
määrän yhteisöjen johdossa toimivia ja toiminnassa mukana olevia miehiä ja naisia 
mukaan haastatteluun. Tiedostin mahdollisuuden, että käyttämäni otantamenetelmä 
saattoi vaikuttaa haastateltujen valinnan kautta tuloksiin. Arvioin kuitenkin, että 
tutkimustehtäväni oli neutraali esimerkiksi joidenkin yhteisöjen vaikeaksi koettujen 
kirkkoon liittyvien ristiriitojen suhteen, jolloin otannan tuloksia vääristävä vaikutus 
oli vähäinen. Lisäksi jokaisesta yhteisöstä hankin yhden haastateltavan ilman yhteisön 
johdon apua. 

Narratiivia seuranneen haastattelun runko pohjautui tehtyyn teoreettiseen 
analyysiin. Haastattelun teemat oli valittu niin, että niiden avulla saatiin vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. Tämän vuoksi etenin yksityiskohtaisten kysymysten sijasta 
teemoittain. Teemahaastattelun vahvuus on, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän 
asioille antamansa merkitykset pääsevät esille.296 Tutkimustehtävässä pysyminen 

 
294 MacIntyre 1981, 129; Czarniawska 1998, 2-6; ks. Kujala 2007, 14-20.  
295 Kujala 2007, 20-22; Kilpinen 2008, 98-103. 
296 Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-49; ks. Merton et al 1956, 3-4. 
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auttoi minua tavoittamaan haastattelujen kautta haastateltavien uskonnollista 
elämismaailmaa ja heidän itsensä tekemiä määrittelyjä yhteisöllisyyden erilaisille 
piirteille. 

Edellä olen tuonut esille, että haastatteluaineisto on haastateltavan 
haastatteluhetkessä tekemää tulkintaa ja merkityksien antoa asioille. Haastateltava voi 
tuoda myös esille uskonnollisen yhteisönsä arvostamia korostuksia.  Sirkka Hirsjärvi 
ja Helena Hurme ovat muistuttaneet, että haastatteluvastaukset heijastavat aina myös 
haastattelijan läsnäoloa ja hänen tapaansa olla vuorovaikutuksessa. Jokainen 
haastattelutilanne uusintaa menneisyydessä rakentuneita merkityksiä uudessa 
kontekstissa. Tämän vuoksi pyrin haastattelussa vuorovaikutukseen, jossa pystyin 
ymmärtämään myös syntyvän diskurssin ominaisuuksia ja kielenkäytön sääntöjä. 
Käytetyn sanaston merkityksien ymmärtäminen oli tutkimustehtävän kannalta 
tärkeää. Oman koulutukseni pohjalta osasin varautua siihen, että haastateltavat 
antaisivat uskonnollisia merkityksiä ja metaforia sekulaareille käsitteille. 
Haastattelujen analyysissä pyrin erottelemaan haastattelussa rakentuvan diskurssin 
ongelmat, kuten vuorovaikutukseen vaikuttaneet käsitteelliset väärinymmärrykset, ja 
tekemään oikeutta haastateltavan ajatuskuluille sekä etenemään pintavaikutelmista 
merkityksiin. Tätä tavoitetta edisti käyttämäni verraten avoin ja etukäteen käsitteisiin 
sitomaton haastattelumenetelmä.297 

Ennen etenemistä aineiston hankintaan tein kolme harjoitushaastattelua, joista 
yhden nauhoitin ja litteroin. Arvioin tämän litteroidun tekstin perusteella 
mahdollisuutta saada tutkimustehtävän kannalta oleellisia tietoja 
haastatteluaineistoista. Harjoitushaastattelujen ja koelitteroinnin sekä saadun tekstin 
alustavan analyysin perusteella arvioin haastattelurungon toimivaksi ja oman 
haastattelutekniikkani asialliseksi. Haastattelutekniikassani omat täydentävät 
kysymykseni viittasivat aina haastatellun aikaisemmin kertomaan ja ohjasivat 
keskustelua syvemmälle. Tiedostin harjoitushaastattelujen perusteella, että jokainen 
haastattelu on ainutkertainen ja se tapahtuu aina haastatellun ehdoilla. Jälkeen päin 
en voi enää esittää tarkentavia kysymyksiä, joten oman vireystilani ylläpito oli tärkeä 
edellytys haastattelujen onnistumiselle. Haastattelijan hyvin nukutut yöt ja riittävä 
ravinto ovat osa toimivaa tutkimusasetelmaa. 

Tutkittavissa yhteisöissä toimineiden ja haastateltujen henkilöiden ikäjakautuma 
oli 25-70 vuotta ja mediaani-ikä 47 vuotta. Haastatellut olivat pääosin syntyneet ja 
eläneet nuoren aikuisuutensa aikana, jolloin on ollut tavallista olla kirkon jäsen. 

 
297 Hirsjärvi & Hurme 2008, 51-53; ks. Jokinen et al. 1993, 17-18. 
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Haastelluista 20 henkilöstä 18 on aikaisemmin kuulunut kirkkoon ja 
haastatteluhetkellä kirkkoon kuului vielä 10 haastateltavaa.  

Haastattelun ensimmäinen narratiivinen osuus rakentui yhden kysymyksen 
varaan: Miten elämänvaiheesi ovat liittyneet uskontoon? Tässä strukturoimattomassa 
jaksossa haastateltava sai rakentaa omaa narratiiviaan uskonnon ja uskonnollisuuden 
läsnäolosta hänen elämänsä eri vaiheissa. Narratiivisten kertomusten kautta pyrin 
löytämään kuvauksia haastateltavien tekemille ratkaisuille uskonnollisiin yhteisöihin 
liittymisestä, sitoutumisesta ja irtautumisesta. Narratiivisia kertomuksia 
analysoidessani etsin tutkimustehtävään ja tarkentaviin kysymyksiin liittyvää 
materiaalia haastateltujen kokemuksista ja heidän itsensä tekemistä tulkinnoista. 
Tällaiset kertomukset sisälsivät minulle tutkijana arvokkaita tietoja, jotka ovat 
rakentuneet haastatteluun tutkijan ja haastateltavan vuorovaikutuksessa. 
Haastateltavan narratiivit muokkautuivat myös tilanteen asetelman mukaan; tutkijana 
olin ulkopuolinen, jolle haastateltava kertoi omia ratkaisujaan pohjautuen 
haastatteluhetken omaan yhteisölliseen tilanteeseensa. Näin tutkijana olin kuin 
tutkimusmatkailija; elin ja kuljin koko matkan kartoittamattomassa maastossa 
haastateltavan kanssa. Analyysivaiheessa tutkijana etsin vastauksia kysymyksiin ja 
piirsin havaintojen perusteella kuvaa ja karttaa matkan maastosta. Tutkimusmatkalla 
myös tutkija itse ja hänen oman matkansa suunta saattoi muuttua sen mukaan, mitä 
hän löysi.298 Tämän vuoksi tutkijana oma persoonallisuuteni ja taustani vaikuttivat 
myös rakentuvaan tietoon, ja niillä oli vaikutus tutkimuskysymykseen saataviin 
vastauksiin.299 Tutkijan oma tietoisuus rakentuvan tiedon dialogisuudesta helpotti 
pyrkimystä tehdä oikeutta haastateltavien näkemyksille koko tutkimusprosessin ajan.   

Tutkittavien yhteisöjen perustajien teemahaastattelun runko erosi osin toimintaan 
osallistuvien ja yhteisöön sen perustamisen jälkeen liittyneiden haastattelurungosta. 
Yhteisöjen perustajien haastattelussa kartoitin seuraavia teemoja: yhteisön 
muodostumisen perusteet ja oleelliset tapahtumat, tapahtuneet yllätykset sekä 
mahdolliset konfliktit ja millaista yhteisöllisyyttä tavoiteltiin ja miten siinä on 
onnistuttu? Analyysivaiheessa tiedostin perustajien osallistujia vahvemman 
sitoutumisen omaan yhteisöönsä ja sen mahdolliset vaikutukset 
haastatteluaineistoon. Kertomukset yhteisöjen synnystä muodostuivat yhteisön 
haastatteluhetken tilanteesta ja kertomukset olivat samalla myös ulkopuoliselle 
henkilölle osoitettua puhetta. 

 
298 Kvale & Brinkmann 2009, 47-50 
299 Bremborg 2011, 311. 



82 
 

Kaikkien haastateltavien haastattelut käsittelivät yhteisöön liittymisen, toimintaan 
osallistumisen ja irtautumisen teemoja. Näissä haastateltavat saivat vapaasti kertoa 
omaa tietoaan ja omia näkemyksiään teemoista. Lopuksi annoin mahdollisuuden 
vapaasti kertoa vielä, mitä haastateltava halusi haastattelijalle sanoa.  

3.6 Kentälle meno ja haastattelujen toteuttaminen 

Jokaisen tutkimuksen kohteena olevan yhteisön osalta tutkimusprosessi eteni samalla 
tavalla. Otin ensin yhteyden yhteisön johtajaan tai pastoriin ja kerroin 
tutkimuksestani. Sovin heidän kanssaan tapaamisajan, jossa voisin kertoa 
tutkimuksesta enemmän ja haastatella heitä myös samalla tutkimukseen. Yhteisöjen 
johtajat ja pastorit suostuivat tapaamisiin sekä haastatteluun tutkimusta varten. 
Kaikissa yhteisöissä suhtauduttiin myönteisesti tutkimukseen ja annettiin lupa sen 
suorittamiseen. Tärkeää yhteisöjen johdon luottamuksen saamisessa oli, että pyysin 
heitä auttamaan haastateltavien saamisessa tutkimukseeni. Yhteisöjen johtajat tai 
pastorit tunsivat jäsenensä ja he olivat parhaita asiantuntijoita, kun pyrin saamaan 
erilaisia haastateltavia. Jokaisen yhteisön johto auttoi haastateltavien saamisessa.  

Sovin yhteisöjen johdon kanssa, että he miettisivät ja alustavasti kysyisivät joiltain 
jäseniltä heidän halukkuuttaan osallistua haastatteluun. Sovimme yhteisön johdon 
kanssa päivän, jolloin tulen osallistumaan heidän yhteisönsä keskeiseen 
tilaisuuteen300. Tässä tilaisuudessa pyrin tapaamaan mahdollisia haastateltavia 
henkilöitä. Jokaisessa yhteisössä pystyin näin yhdellä vierailulla saamaan suoraan 
kontaktin melkein kaikkiin haastateltaviin henkilöihin ja antamaan heille kutsukirjeen 
sekä kertomaan suullisesti tehtävästä tutkimuksesta. Mikäli en suoraan tavannut 
mahdollista haastateltavaa, otin yhteyttä häneen muilla tavoin. Melkein kaikki, joilta 
kysyin mahdollisuutta haastatteluun, suostuivat ja lopulta vain yksi mahdollinen 
ehdokas ei suostunut haastateltavaksi. Yhden itse valitsemani haastateltavan kohdalla 
en eettisistä syistä voinut toteuttaa haastattelua.  

Sovin haastateltavien kanssa haastattelupaikat siten, että haastateltavat saivat itse 
vaikuttaa paikan valintaan. Haastatteluista kymmenen tapahtui yhteisön omissa 
tiloissa, neljä haastateltavan kotona, kolme Helsingin yliopiston ryhmätyötilassa, 
kaksi haastateltavan työpaikalla ja yksi kahvilassa. Jokainen haastattelupaikka oli 

 
300 Sataman ilta, Parantumisilta tai messu. 
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haastatteluun sopiva ja rauhallinen. Haastattelut toteutettiin 25.10.2013-8.1.2014.301 
Satamaseurakunnan haastattelut toteutin pääosin seurakunnan omissa tiloissa, 
Toivon portti seurakunnan haastattelut pääosin haastateltujen kotona ja Markus-
yhteisön haastattelut Helsingin yliopiston ryhmätyötilassa tai seurakunnan omissa 
tiloissa.  

Toivon portti -seurakunnasta sain kuusi haastateltavaa. Haastateltavien iän 
mediaani oli 47 vuotta. Haastatelluista naisia oli kolme ja miehiä kolme. 
Haastatelluista kolme kertoi olevansa kotoisin suurehkosta kaupungista302 ja kolme 
pienestä kaupungista303. Satamaseurakunnasta sain kuusi haastateltavaa. 
Haastateltavien iän mediaani oli 56 vuotta. Haastatelluista naisia oli kaksi ja miehiä 
neljä. Haastatelluista neljä kertoi olevansa kotoisin maaseudulta. Kaksi haastateltua 
ei kertonut kotipaikkaansa. Markus-yhteisöstä sain kuusi haastateltavaa. Lisäksi 
pyysin itse haastateltaviksi kahta toisissa Lähetyshiippakunnan yhteisöissä toimivaa 
henkilöä, jotka joko olivat toimineet Markus-yhteisössä tai joilla oli muuten kiinteä 
yhteys yhteisöön. Heidän valintansa perusteena oli asiantuntijatieto Luther-säätiön ja 
Lähetyshiippakunnan toiminnasta suhteessa jäsenyhteisöihin. Tämä tieto oli 
tarpeellista, koska rakenne säätiö-hiippakunta-yhteisö muodosti kompleksisen 
kokonaisuuden, jonka sisäiset vaikutussuhteet olivat ulkopuoliselle vaikeita 
hahmottaa. Heillä oli kokemusta myös Markus-yhteisön toiminnasta, ja he pystyivät 
kertomaan yhteisön historiasta. Haastateltavien iän mediaani oli 44 vuotta. 
Haastatelluista naisia oli kolme ja miehiä viisi. Haastatelluista viisi kertoi olevansa 
kotoisin pienestä kaupungista ja kaksi maaseudulta. Yksi ei kertonut kotipaikkaansa.  

Tutkimuksen keskiössä olivat haastateltujen kertomukset liittymisen ja 
irtautumisen kokemuksista yhteisöjen rajapinnoilla. Yhteistä kaikille haastatelluille 
oli, että he olivat yhteisön jäseniä tai muuten sitoutuneet yhteisön toimintaan. 
Lähtökohtaisesti he siis kertoivat oman liittymisen ja irtautumisen kertomuksensa 
yhteisöön sitoutuneen toimijan näkökulmasta. Haastattelulla en päässyt suoraan 
näkemään yhteisöstä irtautumisen ja toiseen yhteisöön liittymisen prosessia 
sellaisenaan, vaan haastateltu kertoi kuljetun polun haastattelutilanteesta käsin. 
Haastatteluaineiston tulkinnan aluksi pyrin löytämään sellaisia liittymisen ja 
irtautumisen polkuun liittyviä tapahtumia ja asioita, jotka olivat mahdollisimman 
pelkistettyjä tulkinnoista. Tällaisia olivat: konkreettiset tapahtumat, kuten 

 
301 Haastattelujen kutsuissa, suostumuslomakkeissa ja haastatteluissa sekä haastattelumateriaalin 
käytössä noudatin haastatteluaikana voimassa olleita eettisiä ohjeita. 
302 Suurehko kaupunki tarkoittaa yli 100 000 asukkaan kaupunkia esim.: Helsinki tai Tampere. 
303 Pieni kaupunki tarkoittaa alle 100 000 asukkaan kaupunkia, esim.: Seinäjoki tai Ylöjärvi 
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muodolliset irtautumiset tai liittymiset; henkilöt, jotka liittyvät eri tilanteisiin; sekä 
uskonnolliset yhteisöt ja niiden toimintaan osallistuminen 

Kertomuksissaan haastateltavat kuvasivat syitä, joiden vuoksi he olivat liittymisen 
ja irtautumisen polun eri vaiheissa päätyneet eri ratkaisuihin. Haastatteluissa 
haastateltavilla on ominaista kertoa narratiivia, jota luonnostaan pyrittiin 
muokkaamaan selkeämmäksi ja ristiriidattomammaksi kuin elämäntapahtumat 
itsessään olivat olleet.304 Lisäksi erilaisten henkilökohtaisten ratkaisujen motivaatio 
kuvattiin nykyhetkestä, jolloin perusteet ja syyt eri ratkaisuille kertovat 
haastattelukertomuksissa enemmän nykyhetkestä.305 Tämän tutkimuksen puitteissa 
tulkitsin tämän haastatellun kuvaukseksi haastatteluhetken tilanteesta yhteisön 
rajapinnalla tai sen sisäpuolella. 

Tehtyjä haastatteluja litteroidessani ja kootessani haastatteluista jokaiselle 
haastatellulle oman minikertomuksen306 huomasin, että haastatteluista rakentui 
jokaisen haastateltavan kohdalla yksilöllinen kuvaus ikään kuin polusta, joka yleensä 
alkoi lapsuudesta ja eri vaiheiden kautta johti jäsenyyteen tai aktiiviseen 
osallistumiseen nyt tutkittavassa yhteisössä. Yhteistä kaikille tarinoille oli, että niissä 
uskonnollisuus liittyi sosiaaliseen kontekstiin. Tämä oli odotettavissa, koska olin 
haastateltaville kertonut tutkimukseni aiheen. Tyypillisesti haastateltujen 
narraatioissa uskonnollisuus liittyi lapsuudessa kotiin ja seurakunnan kerhoon tai 
pyhäkouluun, nuoruudessa rippikouluun ja erilaisiin seurakunnan tai 
herätysliikkeiden järjestämiin toimintoihin ja aikuisena uskonnollisiin 
opiskelijajärjestöihin, herätysliikkeisiin tai karismaattisiin yhteisöihin. Uskonto ja 
uskonnollisuus ilmeni sekä osana sosiaalisuutta että haastateltujen esittäminä omina 
ratkaisuina. 

 
304 Bourdieu 1998, 68-69. 
305 Uwe Flick on kuvannut haastattelun epistemologista prosessia seuraavasti: “Through reconstructing 
life by means of particular questions a version of the particular experiences is constructed and 
interpreted. The extent to which the life and experiences actually occurred in the form reported cannot 
be checked, but it can be established what construction of both the narrating subject is presenting, and 
also which version arises in the research situation. […] Mimetic processes create versions of the world 
which can then be understood and interpreted through qualitative research.” Flick 2004, 94. 
Laadullisessa tutkimuksessa etsitään sellaisia teoreettisia näkökulmia, jotka selittävät konstruoituja 
versioita todellisuudesta. Kuvan tarkentamiseksi tarvittaessa teorioita voidaan tarkentaa tai luoda uutta 
teoriaa. Jo Reichertz on esittänyt näkemyksen abduktiosta laadullisessa tutkimuksessa. Reichertz 2004, 
163. 
306 Minikertomus oli lyhyt kuvaus haastateltavan kertomista elämäntapahtumista. Minikertomuksessa 
olin esiin kirjoittanut eri tapahtumien peräkkäisyyden ja tutkimuksen kannalta keskeisten 
avainkäsitteiden esiintymiset narratiiveissa. Minikertomuksiin en kirjoittanut esimerkiksi 
haastateltavien esittämiä kausaliteetin kuvauksia. 
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Osana haastattelujen analyysiä pyrin aluksi kirjoittamaan jokaisesta yhteisöstä 
tyypillisen liittymisen ja irtautumisen yhteisiä piirteitä sisältävän tyyppikertomuksen307. 
Arvioidessani tyyppikertomuksia totesin, että jokainen kerrottu tarina oli kuitenkin 
yksilöllinen eikä aineistosta voinut pelkistää yhtä ja kaikille yhteisön haastateltaville 
sopivaa liittymisen ja irtautumisen polkua. Hylkäsin tyyppikertomusten käytön 
analyysin välineenä. Tutkiessani uskonnolliseen yhteisöön liittymistä ja sitoutumista 
päädyin samaan päätelmään kuin Henri Gooren, että haastateltujen koko 
elämänkaari tuli ottaa tutkimukseen mukaan. Haastateltujen kuvaus uskonnon 
vaikutuksesta elämän eri vaiheissa saattoi sisältää nykyisen uskonnollisen yhteisön 
hyväksymiä tai jopa suosimia ajattelutapoja uskonnollisuudesta. Tämä havainto ei 
kuitenkaan nähdäkseni tyhjentänyt narraatioiden kuvauksia eri elämänvaiheiden 
uskonnollisesta yhteisöllisyydestä. Tutkimuksen kohteena oli kolme eri yhteisöä, 
joten mahdolliset havainnot uskonnosta elämäntarinoissa tulkitsin suhteessa 
kaikkien haastateltujen haastatteluhetken yhteisöllisyyteen.   

3.7 Aineiston käsittely ja eettiset kysymykset 

Kertomusten kertominen on ihmisille ominaista ja sopivassa tilanteessa helppoa.308 
Gerald Prince on todennut: “Everybody may not know how to tell good stories but 
everybody, in every human society known to history and anthropology, knows how 
to tell stories, and this at a very early age.”309 Tutkimushaastattelujeni ensimmäinen 
osa oli narratiivinen, jossa haastateltuja pyydettiin kertomaan miten uskonto ja 
uskonnollisuus on ollut läsnä heidän elämänvaiheissaan. Keskeinen tehtävä minulla 
haastattelijana oli luoda sellainen tilanne, jossa haastateltava pystyi vapaasti 
kertomaan omaan elämäänsä liittyviä tapahtumia. Haastattelutilanne sovittiin yleensä 
mahdollisimman rauhalliseen paikkaan, kuten Helsingissä yliopiston 
ryhmätyöhuoneisiin Aleksandriassa, haastateltavan kotiin tai uskonnollisen yhteisön 
haastattelua varteen osoittamaan tilaan. Kerroin haastateltaville, että nauhoitan 
haastattelut, mutta nauhoituksia ei tule kuuntelemaan kukaan muu kuin minä, ja 
anonymisoidut litteroidut tekstit ovat tarvittaessa vain väitöskirjan tarkastajien 

 
307 Tyyppikertomus on eräänlainen juonitiivistys, jossa kuvataan keskimääräinen juonirakenne. 
308 McAdams 2013, 55. 
309 Prince 2012, 9. Gerald Prince on kirjallisuuden tutkija, joka on erikoistunut narratiiviseen 
kirjallisuuteen ja runouteen. Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole kyse kirjallisuudesta, Princen havainnot 
narratiivisesta kertomuksesta voidaan arvioni mukaan soveltaen ottaa huomioon myös 
teemahaastattelujen narratiivisissa osuuksissa. 
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käytössä.310 Onnistuin hyvin luottamuksellisuuden luomisessa. Varsin kuvaava oli 
yhden haastatellun toteamus haastattelun lopuksi: ”kerrankin joku jaksoi 
kuunnella”311. 

Haastattelujen litteroinnissa kirjoitin puhutun kielen tekstiksi ilman välimerkkejä. 
Jätin kuvaamatta haastateltujen muut reaktiot kuin puhutun kielen. Ainoastaan 
pidemmät yli viisi sekuntia kestäneet hiljaiset tauot kirjasin ylös sekä selvät 
tunnereaktiot (itku tai nauru). Olen korjannut väitöskirjassani käytetyissä lainauksissa 
olevat selkeät litteroinnissa tulleet kirjoitusvirheet. Hakasulkeisiin [] olen merkinnyt 
luettavuutta edistävät asiat, kuten poisjätetty tekstikappale […]. Tutkijan puheen 
merkitsin käytettyihin lainauksiin merkinnällä ”T:” ja haastateltavan merkinnällä 
”H:”. 

En pyrkinyt haastatteluissa saamaan tarkkoja kuvauksia kaikista haastateltavien 
elämänvaiheista, vaan tavoitteeni oli antaa heille mahdollisuus tuoda itse esille niitä 
tilanteita, joissa uskonto ja uskonnollisuus olivat heidän omasta mielestään jollain 
tavalla liittyneet heidän elämänvaiheisiinsa. Kerrottujen elämänkertomusten pituudet 
vaihtelivat paljon. Lyhimmillään elämänkertomuksen osuus saattoi olla alle kaksi 
minuuttia ja pisimmillään suurin osa haastattelusta oli elämänkertomusta. Lisäksi 
haastattelun muiden teemojen yhteydessä saattoi nousta uudelleen esille 
haastateltavan elämänkertomukseen liittyviä asioita.  

Analysoidessani elämänkertomuksia havaitsin, että kertomuksissa uskonto liittyi 
toistuvasti muutokseen. Muutos saattoi olla esimerkiksi haastatellun 
elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan liittyvä muutos. Elämänkertomuksessa 
haastateltu kuvasi tyypillisesti, kuinka jokin tapahtunut muutos oli vaikuttanut omaan 
uskonnolliseen käsitykseen, toimintaan tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumiseen. 
Kertomukset eivät olleet vain luetteloita tapahtumista vaan haastatellun tulkinta 
tapahtumien suhteista ja syistä. Tämä tulkinta syntyi haastattelutilanteessa 
haastateltavan nykyisen uskonnollisen tilanteen pohjalta. Tämän vuoksi 
haastattelujen litteroinnin jälkeen tiivistin jokaisen haastateltavan 
elämänkertomuksen lyhyeksi kertomukseksi, jossa kirjoitin esille tapahtumien 
peräkkäisyyden ja tutkimuksen kannalta keskeisten avainkäsitteiden esiintymiset 

 
310 Yhteisökohtainen kutsukirje haastatteluun ja suostumus tutkimukseen ovat liitteenä viisi. 
311 h13, 29. Haastattelujen litteroituihin teksteihin viitatessani, viitteen merkintä h13 tarkoittaa 
yksilöityä haastateltua henkilöä ja 29 tarkoittaa litteroidun tekstin riviä. Aloittaessani litteroinnin annoin 
haastatelluille henkilöille tunnuksen, esimerkiksi af56. Kirjoittaessani väitöskirjan käsikirjoitusta annoin 
tunnuksille satunnaisen toisen tunnuksen, esimerkiksi h23. Ensimmäisen tunnuksen ja toisen 
tunnuksen avaimia säilytin suojattuna eri paikoissa. Menettelin näin varmistaakseni haastateltujen 
anonymiteetin. 
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kertomuksissa. Jokainen näin tehty minikertomus koostui useasta minimalistisesta 
tarinasta, jossa käsitteellä tarina tarkoitan kirjallisesti esitettyä lyhyehköä selontekoa 
tapahtumasarjasta. Esimerkkinä minikertomuksesta on seuraava lainaus, jossa ovat 
tyypilliset minikertomuksen elementit, mutta kertomus itse on keinotekoinen eikä 
kenenkään haastatellun kertomus. Kertomukseen olen merkinnyt keltaisella kolme 
tarinaa, joista viimeisessä on inversio312. 

Oli lapsena kirkon jäsen avioerokodissa. Lapsena rukoili ja kävi kirkossa. 
Rippikoulussa tunnusti suullisesti uskonsa. Nuorena sai karismaattisessa 
seurakunnassa hengen kasteen ja puhui kielillä. Persoona vapautui ujoudesta. Koki 
elävänsä kahtiajakautuneesti, usko oli sydämessä mutta tunsi, että pitäisi tehdä 
parannus. Muutti opiskelupaikkakunnalle. Alkoi juurtuminen opiskelupaikkakunnan 
luterilaiseen seurakuntaan. Toimi aktiivisesti karismaattisessa seurakunnassa ja auttoi 
muita, jotta itse tuli autetuksi. Palattuaan opiskelupaikkakunnalta kotipaikkakunnalle 
meni ahdistuneena rukousiltoihin. Sai illoissa ystäviä, joiden kanssa rukoili. Koki että 
on kutsu mennä palvelemaan rukouspalveluun. Halusi ottaa vastuuta. Ystävä kutsui 
perustamaan uutta uskonnollista yhdyskuntaa. Lähti perustajaksi. Uudessa yhteisössä 
on tekemisen meininki. Toimii vanhimmistossa.  

Haastattelujen perusteella konstruoiduissa minikertomuksissa pyrin tuomaan esille 
tapahtumat aikajärjestyksessä kuitenkin ilman tulkintaa kausaalisuudesta. 
Haastateltujen kertoma elämänkertomus oli aina oma jälkeenpäin tehty tulkinta, jossa 
tapahtumien syyt konstruoituivat nykyhetkestä käsin.313  

Tutkimuksessani käytetty lähestymistapa vaati erityistä tarkkuutta narratiivisten 
kertomusten tulkinnassa. James V. Spickard on nostanut fenomenologisen 
lähestymistavan vaaraksi sen, että henkilön narratiivi ”tulee tielle”. Tällä Spickard 
tarkoittaa, että haastateltu konstruoi kokemuksensa jälkikäteen kulttuurisesti 
hyväksytyn narratiivi muotoon.314 Tämän tutkimuksen aineistossa se merkitsi, että 
kertomukset rakentuivat siitä uskonnollisen yhteisön kulttuurista käsin, johon 
haastateltu haastatteluhetkellä kuului. Yksiselitteistä keinoa tämän ongelman 
välttämiseen ei ole, mutta Spickard muistutti, että tutkijan tulee pitää ongelma 
jatkuvasti mielessään ja pyrkiä karsimaan haastateltujen tulkintoja omista 
kokemuksistaan.315 Tämän tutkimuksen osalta haastateltavien tulkinnat olivat osa 
tutkimusmateriaalia, koska ne kertoivat arvokasta tietoa haastateltavan 

 
312 Inversio tarkoittaa kaavaa: negatiiviseksi esitetty lähtötilanne – tapahtuma – positiiviseksi esitetty 
muuttunut tilanne.  
313 Snow & Machalek 1984, 173; Prince 2012, 58.  
314 Spickard 2011, 342. 
315 Spickard 2011, 342. 
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haastatteluhetken uskonnollisesta kontekstista. Edellä kuvaamani minikertomukset 
auttoivat erottamaan kausaliteetin kuvauksia ja merkityksiä kertomuksista ja 
liittämään ne haastatellun haastatteluhetken yhteisöllisyyteen.316 

Peter Stromberg on kuvannut kääntymysnarratiivien ongelman toteamalla, että 
kääntymisen narratiivi on itse asiassa osa itse kääntymistä. Kääntymiskertomus antaa 
Strombergin mukaan mahdollisuuden haastateltavalle elää uudelleen, uudelleen 
tulkita ja myös juhlia merkityksellistä tapahtumaa. Tämän vuoksi Stromberg totesi, 
ettei hänellä ole ollut vaikeuksia saada haastateltavia tutkimukseensa.317 Omassa 
tutkimuksessani haastateltavien saaminen oli myös helppoa, toisaalta koska 
yhteisöjen johto suositteli tutkimukseen osallistumista ja toisaalta koska 
haastateltavilla oli selvästi motiivi käydä uskontoon ja omaan yhteisöön liittyvää 
keskustelua.318 Tulkitsin Strombergia mukaillen, että haastatteluhetki oli osa 
haastateltavien kääntymisen polkua ja minä tutkijana olin todistaja tälle uskonnollisen 
identiteetin avainhetkelle. 

Stromberg on käyttänyt käsitettä kanoninen kieli, siitä kielestä, mitä 
kääntymyskertomuksissa käytetään.319 Teoriaosuudessa toin esille, kuinka Ferdinand 
Tönnies kuvasi yhteisön oman kielen yhteisön jäseniä toisiinsa sitovana siteenä. 
Tämä yhteisön kieli perustuu jäsenten haluun jakaa keskenään tunteita ja hyvin 
henkilökohtaisia kokemuksia. Tällaisessa jakamisessa on luonnollista, että asioille 
muodostuu yhteisiä merkityksiä ja tulkintoja, jolloin kielen käsitteet määrittyvät 
yhteisten jaettujen asioiden kautta. Tutkimuskysymykseni edellytti, että minun tuli 
etsiä jokaiselle yhteisölle tyypillisiä kanonisen kielen ilmaisuja, jotka sisälsivät 
liittymisen, sitoutumisen ja irtautumisen ilmiöiden merkityksiä yhteisön sosiaalisessa 
kontekstissa. Suurin osa haastateltavista oli irtautunut kirkollisen uskonnollisuuden 
alueelta. Heidän käyttämänsä käsitteet kuvasivat osaltaan tällöin myös kirkollisen 
uskonnollisen osallistumisen pirstaloitumisen ilmiötä.  

Rakentaessani jokaisen haastatellun narratiiveista minikertomuksen, noudatin 
Gerald Princen jo vuonna 1973 esittelemän tarinan320 perusajatusta.321 Prince lähti 
siitä, että aluksi tulee löytää ja määritellä narratiivin sisällön perusyksiköt. Näitä 

 
316 Tulkitsin, että erityisesti inversion sisältäneet tarinat olivat haastatteluhetken uskonnollisesta 
yhteisöllisyydestä reflektoitunutta kerrontaa. 
317 Stromberg 1993, 3. Ks. Rambo 1999, 265.  
318 Narratiivisten osuuksien pituus koko haastattelusta oli keskimäärin 14,49 minuuttia haastattelussa 
ja narraatioiden osuus haastattelujen kokonaispituuksista 25,3 %.  
319 Stromberg 1993, 3. 
320 Tarina samassa merkityksessä kuin käytin käsitettä jo edellä. 
321 Prince 2012. 
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perusyksiköitä hän kutsuu tapahtumiksi322. Tapahtumat rakentavat tarinan Princen 
kuvaaman kieliopin avulla.323 Jokainen narratiivi on monimutkainen kertomus, joka 
voidaan tiivistää minikertomukseksi. Minikertomus puolestaan koostuu useista 
tarinoista.324 

Tämän tutkimuksen tehtävän mukaisesti hain elämänkertomuksista seuraavia 
perusyksiköitä eli tapahtumia: 

 lapsuuden koti ja sen uskonnollisuus; 
 uskonnollisuuden muodot kuten rukous, jumalanpalvelus ja ehtoollinen, 

rippikoulu, pyhäkoulu/kerho/raamattupiiri; 
 henkilökohtainen mielentila kuten ahdistus, vapaus ja unelma; 
 uskoontulo/hengen kaste/Jumalan kosketus; 
 kirkko/seurakunta/jumalanpalvelusyhteisö;  
 tapahtuminen: erota/liittyä/sitoutua; 
 kutsumus, romahdus/katastrofi325. 

Elämänkertomusten monipuolisuuden vuoksi edellä kuvattujen lisäksi 
elämänkertomuksissa tuli esille hyvin erilaisia yksilöllisiä tapahtumia, joissa uskonto 
tai uskonnollisuus on ollut merkittävä tekijä. Nämä tapahtumat otin myös mukaan 
tarinoihin.  

Tarinan perusrakenne muodostuu Princen mukaan kolmesta tapahtumasta, jotka 
ajallisesti seuraavat toistaan. Lisäksi Prince edellytti, että toinen tapahtuma aiheuttaa 
kolmannen eli toisen ja kolmannen tapahtuman välillä on kausaalinen suhde. 
Ensimmäisen ja kolmannen tapahtuman välillä tulee olla inversio326. Princen 
esittämiä tarinoiden edellytyksiä voidaan pitää suoraan tämän tutkimuksen 
haastatteluaineistoon sovellettuna liian ankarina. Shlomit Rimmon-Kenan on 
esittänyt, että pelkkä ajallinen järjestys on riittävä tarinan vaatimus, koska 
edellyttäessämme sen lisäksi kausaalisuutta ja inversiota rajaamme pois tarinoiden 
luokasta tapahtumajoukkoja, jotka vaistonvaraisesti tunnistamme tarinoiksi.327 
Tutkimuksen kuluessa ymmärsin, että haastateltujen uskonnollisessa merkitysten 
kokonaisuudessa kääntyminen vertautui helposti Paavalin dramaattiseen ja nopeaan 

 
322 Prince 2012, 16-19. 
323 Prince 2012, 32-37. 
324 Prince 2012, 72. 
325 Haastateltujen kertomuksissa kääntyminen oli osa uskonnollisen identiteetin rakentumista ja sille 
vastakkainen tapahtuma oli romahdus tai katastrofi. 
326 Latinan sana inversio tarkoittaa nurin kääntäminen. Käsite tarkoitti tässä esimerkiksi, että haastateltu 
kuvaa kielteisten tunteiden tilaa, jonka jälkeen tulee tapahtuma, jota seuraa myönteisten tunteiden tila. 
327 Rimmon-Kenan 1983, 28-29. 
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kääntymisen hetkeen. Heidän rakentaessaan elämäntarinaansa, sen kuvattu 
tapahtumien välinen kausaalisuus saattoi rakentua tällaisen skeeman ympärillä. 
Tällöin Princen ankarien kriteerien noudattaminen olisi voinut sulkea pois 
haastateltujen kertomusten merkityksellisiä osia. Tulin tulokseen, että Rimmon-
Kenan näkemyksen mukainen materiaalin käsittely teki haastateltujen 
elämänkertomuksille paremmin oikeutta. 

Kirjoitin minikertomukset niin, etten edellyttänyt niiden sisältämien tarinoiden 
tapahtumilta kausaalisuutta ja inversiota. Monissa elämänkertomuksissa kuitenkin 
inversion ajatus oli vahva ja liittyi uskonnollisen kääntymisen kokemukseen. Usein 
kääntymisen kokemus on kuvattu sellaisena elämänmuutoksen tilanteena, joka 
tulkittiin koko tapahtuman jälkeisen ajan toiminnan keskeiseksi motiiviksi. Analyysiä 
tehdessäni tiedostin koko ajan, että haastateltujen kuvaukset kausaalisuudesta ja 
inversiosta ovat aina heidän tulkintansa haastatteluhetken kontekstista lähtien ja oli 
minulle annettu haastateltavan vahva viesti muutoksen merkityksellisyydestä. 

Elämänkertomukset itsessään olivat monimutkaisia ja niiden sisäinen rakenne ei 
välttämättä ollut kronologinen. Haastattelu oli dialoginen keskustelutilanne, jossa 
haastateltavan mielessä syntyvät assosiaatiot saattoivat rikkoa kronologian ja 
ohjasivat kertomusta haastateltavan oman sisäisen logiikan mukaisesti.328 
Elämänkertomuksen järjestys ja todellisesti eletyn elämän tapahtumien järjestys eivät 
siis olleet sama asia, vaan haastattelun dialogissa haastateltava saattoi nostaa esille 
aikaisemmin tai myöhemmin tapahtuneita tilanteita jonkin assosiaation mukaisessa 
järjestyksessä. Konstruoiduissa minikertomuksissa pyrin olemaan tarkka 
tapahtumien aikajärjestyksestä, jotta pystyin löytämään ennen yhteisöihin liittymistä 
tapahtuneita tapahtumia, joilla oli merkitystä haastateltujen elämänkertomuksissa.  

Koodauksen aluksi loin teoriasidonnaisesti yleispiirteisen koodausrungon, joka 
täydentyi aineistosta löytämilläni uusilla tulkintaa selkeyttävillä ja tutkimustehtävän 
kannalta merkityksellisillä koodeilla. Koodausyksikköinä pyrin pitämään vähintään 
yhden ja enintään kolmen lauseen mittaisia tekstejä, koska tällöin pystyin tekemään 
parhaiten oikeutta haastateltavan vastausten loogiselle rakenteelle. Koodasin 
koodausyksikköihin myös yhteisön nimen, josta haastateltu tuossa kohdassa puhui. 
Tämä oli tarpeellista, jotta pystyin yhdistämään haastateltavan kertoman asian siihen 
yhteisöön, mihin haastateltava viittasi. Pääsääntöisesti koodausyksiköiden yhteisöiksi 
tuli haastateltavan nykyinen yhteisö tai kirkko. 

Ensimmäisessä vaiheessa koodauksen lopuksi koko haastatteluaineistossa 
koodausyksiköitä oli 903 ja erilaisia koodeja 812. Koodistossa oli runsaasti vain 

 
328 Ks. Prince puhuu kertomuksen takaumista ja etuumista. Prince 2012, 57-59. 



  
 

91 
 

yhden kerran ilmeneviä koodeja. Kävin läpi yhden kerran esiintyneet koodit ja karsin 
pois ne, jotka eivät liittyneet tutkimustehtävään ja yhdistin samaa asiaa kuvaavat 
yksittäiset koodit. Samoin kävin läpi myös kaksi kertaa ilmenneet koodit. Tämän 
jälkeen erilaisia koodeja oli 402. Koodien luettelo ilmentymien frekvenssin 
mukaisessa järjestyksessä on liitteessä yksi. Uskonnollisen aktiivisuuden muutosten 
analyysissä hyödynsin Goorenin kokoamaa uskonnolliseen aktiivisuuteen 
vaikuttavien tekijöiden mallia. Muodostin viiden tekijän pohjalta viisi koodien 
luokkaa, jotka Atlas.ti-ohjelmassa kokosin valmiiksi kyselyiksi. 

Haastattelututkimuksen onnistuminen edellytti luottamusta haastateltavan ja 
haastattelijan välillä. Varsinkin oman elämän murroskohtien ja niihin liittyvän 
uskonnollisuuden esille tuominen saattoi olla vaikeaa, minkä vuoksi annoin 
haastateltaville laajan tilan, joko kertoa tai jättää kertomatta tällaisia huomioita. 
Kaiken haastatteluaineiston suojaaminen ja anonymisointi oli ehdoton edellytys, että 
pystyin toteuttamaan tämän tutkimuksen. Narraatioissa haastateltava saattoi nimetä 
henkilöitä, jotka anonymisoin. Poikkeuksen muodostivat sellaiset julkisuuden 
henkilöt, jotka olivat yleisesti tunnettuja esimerkiksi yhteisön johtajina, ja joiden 
julkisesta toiminnasta kerrottiin asioita, jotka olivat yleisesti saatavilla.     

Haastatteluissa jouduin tutkijana useamman kerran harkitsemaan voinko jatkaa 
haastattelua, koska haastateltava koki käsiteltävät asiat hyvin emotionaalisesti. Tämä 
on toisaalta haastattelututkimuksen ominaisuus, jossa haastateltu eläytyy uudelleen 
kääntymisen polun tapahtumiin, jopa niin voimakkaasti, että haastattelusta tulee osa 
ja näyttämö koetuille tapahtumille. Harkintani jälkeen en keskeyttänyt enkä rajannut 
haastattelun aiheita yhdessäkään haastattelussa. Yhden haastateltavan kohdalla en 
toteuttanut haastattelua, koska arvioin joutuvani haastattelussa joko rajaamaan tai 
lopettamaan haastattelun kesken. 

Haastatteluissa kerrottujen narraatioiden lyhyitä osia olen käyttänyt tässä 
tutkimukseni raportissa sitaatteina. Sitaatit olen merkinnyt viitteellä, jossa viittaan 
haastateltuihin toisen tason koodilla, joka viittasi ensimmäisen tason koodiin, joka 
oli liitetty haastateltavaan. Kummankin tason koodien avaimia säilytin erikseen. 
Koodeista itsestään ei voi päätellä haastateltavaa tai mitään muuta tietoa 
haastateltavasta. Lisäksi huolehdin, etteivät sitaatit sisällä tietoja, joista voisi päätellä 
haastatellun henkilöllisyyden tai anonymisoidun henkilön, josta sitaatissa kerrotaan. 
Johdonmukainen aineiston käsitteleminen tutkimuksen eettisten periaatteiden 
mukaan oli tässäkin tutkimuksessa perusta tutkimuksen luotettavuudelle. 
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3.8 Luotettavuus 

Teemahaastatteluun liittyy tulosten luotettavuuden ongelmia. Kysymys 
luotettavuudesta liittyy lähtökohtaan; mitä tietoa tutkimuksella haetaan? 
Narratiivisessa osiossa haastateltava itse toimi introspektiivisena havainnoitsijana, 
jolloin henkilön omakohtaiset ja joskus kipeätkin elämänkokemukset saattavat 
peittää tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa. Tutkimustehtävän mukaisesti pyrin 
tavoittamaan heikosti tiedostettua tietoa uskonnollisen yhteisöllisyyden käsitteiden 
merkityksistä ja merkitysten muutoksista, minkä vuoksi haastattelun narratiivisessa 
osuudessa pyrin kielen pintailmaisuja syvemmälle asioiden olennaisiin merkityksiin. 
Haastattelussa varmistin, että ymmärrän haastateltavan käyttämien käsitteiden 
merkityksen haastateltavan tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi käytin haastattelussa 
käsitteiden merkityksiä tarkentavia kysymyksiä. Tutkimuksen tekijänä ymmärsin, että 
tutkimustilanne määrittää kerätyn diskurssin muotoa ja sisältöä. Tilanteessa 
haastateltava tuotti itsensä ja historiallisen elämänsä nykyhetkestä käsin. 
Haastattelutilanteen luonne vaikutti haastateltavan esille nostamien teemojen 
pinnallisuuteen tai syvyyteen. Haastattelun luotettavuuden lisäämiseksi kiinnitin 
huomiota haastateltavan sanojen ja ulkoisen käyttäytymisen yhdenmukaisuuteen.329 

Pierre Bourdieu on kuvannut, kuinka kerrotulla elämäntarinalla on kaari, jossa on 
alku ja alkusyy sekä loppu, joka on päämäärä ja päätökseen vieminen. Narraatiossa 
tietyt tapahtumat valitaan kokonaisaikomuksen mukaisesti merkitseviksi ja niiden 
välille rakennetaan yhteyksiä, jotka oikeuttavat niiden olemassaolon ja pitävät niitä 
koossa. Nämä yhteydet rakentavat kausaalisuhteita, jotka ovat kuitenkin aina 
jälkikäteen rakennettuja. Tähän saattaa Bourdieun mukaan sisältyä tutkimuksen 
luotettavuuteen liittyvä vaara, että tutkijalle ja haasteltavalle muodostuu sama intressi 
hyväksyä kerrottu merkitys. Tutkimuksen tekijänä tiedostin tämän ja 
analyysivaiheessa olin avoin vaihtoehtoisille selityksille.330  

Elämänkerralliset tapahtumat määrittyvät Bourdieun näkemyksen mukaan 
sijoittumisina ja siirtymisinä sosiaalisessa tilassa. Tutkija ei voi ymmärtää 
elämänkaarta muuten kuin analyysivaiheessa rakentamalla ensin ne kentän 
peräkkäiset tilat, joissa kaari on piirtynyt. Tapahtuneen sosiaalinen kenttä ja 
sosiaalisten ilmiöiden merkitykset yhdistävät toimijan muiden toimijoiden kanssa 
yhdeksi joukoksi, jotka ovat sitoutuneet samaan kenttään ja kohdanneet saman 
mahdollisen tilan. Näin haastateltavat eivät kerro irrallisia ja toisistaan 

 
329 Bourdieu 1998, 74-76. 
330 Bourdieu 1998, 68-69.  
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riippumattomia kertomuksia, vaan ne tulee ymmärtää saman sosiaalisen alueen 
toisiinsa liittäminä kertomuksina.331 Jokaisen tutkimuksen kohteena olleen yhteisön 
haastateltavat toimivat haastatteluhetkellä uskonnollisuuden sosiaalisella rajapinnalla, 
koska minä haastattelijana olin yhteisön ulkopuolella, mutta samalla Goorenin sanoin 
myötäsukainen332. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää triangulaatio, eli erilaisten tutkimusmetodien 
käyttäminen. Tässä tutkimuksessa käytin teemahaastattelun aineiston lisäksi 
aineistona Patentti- ja rekisterihallituksen arkistoaineistoja, joihin käytin 
historiantutkimuksen menetelmiä. Lisäksi tutkin haastatteluaineiston koodauksessa 
esiin tulevien Henri Goorenin esittämien uskonnollisen aktiivisuuden tekijöiden 
koodien ilmaantuvuutta eri yhteisöissä myös tilastollisesti. Tämä tilastoanalyysi oli 
keino laadullisen tutkimuksen tulosten merkitsevyyden arvioimiseksi. Aineistojen 
laajuus, niiden käsittely ja menetelmällinen triangulaatio tukee saatujen tulosten 
luotettavuutta.333 

Oma kiinnostukseni tutkia sosiologisesti uskonnollisia yhteisöjä nousee jo 1980-
luvun lopulta, jolloin valmistelin kirkkososiologian pro gradu -tutkimusta professori 
Tapio Lampisen johtamassa kirkkososiologian klassikoita käsitelleessä seminaarissa. 
Tutkimukseni aihe oli kirkko-lahko-typologia Ernst Troelschin ajattelussa334. Nyt 
tekemäni tutkimuksen aihe on luonteva jatko tuolle pro gradu -työlle. Olen itse 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen, eikä minulla ole mitään henkilökohtaisia 
yhteyksiä tutkittaviin yhteisöihin. 

 

 
331 Bourdieu 1998, 68-76. 
332 Gooren 2010, 48-49. 
333 Ks. Connor 2007, 222.  
334 Rantala 1987. 
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4 SUMEA YHTEISÖLLINEN IRTAUTUMINEN 

4.1 Nokia missiosta Nokia Missio Church Tampereen ja 
myöhemmin Toivon portti -seurakunnan muodostumiseen 

Nokia Missio Church Tampereen paikallisseurakunnan toiminnan jatkaja on ollut 
vuonna 2013 tapahtuneen nimenmuutoksen335 jälkeen Toivon portti -seurakunta. 
Nokia Missio Church Tampere oli osa Nokia Missio Church rekisteröityä 
uskonnollista yhdyskuntaa, joka oli perustettu Nokialta alkaneen karismaattisen 
herätyksen eli Nokia mission yhteyteen. Nokia missio liittyi kiinteästi herätyksen 
keskeisen toimijan eli Markku Koiviston elämänvaiheisiin. Käyn seuraavassa läpi 
Markku Koiviston toimintaa ja Nokia mission336 vaiheita niiltä osin, kuin niillä on 
merkitystä tutkittavan uskonnollisen yhteisön Toivon portti -seurakunnan syntyyn ja 
kehittymiseen.  

Nokialta alkanut uskonnollinen herätys on ollut osa suomalaista karismaattista 
uskonnollisuutta. Kristillisten yhteisöjen sisällä ja liepeillä vaikuttaneelle 
karismaattiselle uskonnollisuudelle on ollut tyypillistä kokemus hengellä 
täyttymisestä, ylistyksen ilmaiseminen musiikin tai tanssin keinoin, esirukoukset apua 
tarvitsevien puolesta ja erilaisten armolahjojen korostaminen.337 Kreikan kielen sana 

 (kharisma) tarkoittaa suomeksi lahjaa, mikä kuvaa karismaattisen 
uskonnollisuuden peruskokemusta Pyhän Hengen vaikutuksesta saaduista 
armolahjoista. Huomiota herättäviä armolahjojen ilmenemisiä ovat olleet kielillä 
puhuminen, profetoiminen, kokemukset parantumisista ja kaatumiset. Media on 

 
335 Yhteisön verkkosivulla yhteisön nimi on esiintynyt useassa muodossa. Patentti- ja 
rekisterihallituksen rekisterissä Toivon portti -seurakunnan perustamisilmoitus on jätetty 21.12.2011 ja 
rekisteröity 25.1.2012. Tuolloin nimeksi rekisteröitiin Nokia Missio Church Tampere. Nimi muutettiin 
vuotta myöhemmin ja 16.8.2013 nimeksi rekisteröitiin Toivon Portti -seurakunta, Tampere. Tässä 
tutkimuksessa käytän nimeä Toivon portti -seurakunta. PRH2021a. 
336 Nimi Nokia missio viittaa Nokialta alkaneeseen karismaattiseen herätykseen. Nokia missio ry nimellä 
toimi myös rekisteröity yhdistys, joka vastasi toiminnan taloudesta. Tämän yhdistyksen nimihistoria: 
Missiomaailma ry 15.08.2013 -; Nokia missio ry 27.08.2002 - 14.08.2013; Suomen nuoret Kristukselle 
ry 18.07.1995 - 26.08.2002. PRH2022. 
337 Ks. Koivisto 2000, 52-61. 
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Suomessa ollut laajasti kiinnostunut karismaattisesta toiminnasta.338 Kiinnostus on 
liittynyt erityisesti karismaattisuudelle tyypilliseen armolahjojen ilmenemiseen. 

Karismaattinen uskonnollisuus tuli näkyväksi 1960- ja 1970-lukujen taitteessa 
helluntailiikkeessä Niilo Yli-Vainion toiminnan seurauksena.339 Luterilaisen kirkon 
sisällä Hengen uudistus kirkossamme -liike on toiminut löyhänä kattojärjestönä, joka 
on tukenut ja koordinoinut karismaattista uskonnollisuutta.340 Suomen 
evankelisluterilaisessa kirkossa karismaattisuus laajeni niin, että vuonna 1995 
säännöllistä karismaattista toimintaa oli 13 %:ssa seurakunnista ja satunnaista 
toimintaa 36 %:ssa.341 Yhtenä karismaattisen liikehdinnän kannatusalueena on ollut 
Tampere. Nokialla alkaneen Nokian herätyksen, joka tunnettiin Nokia missiona, 
synty ajoittui samaan aikaan erilaisten karismaattisten liikkeiden ja seurakuntien 
synnyn kanssa ja oli osa tätä kokonaisuutta.342  

Nokia mission keskeinen henkilö ja toiminnan johtaja oli Nokian kirkkoherra 
Markku Koivisto. Hänen vaikutuksensa Nokia mission karismaattisessa liikkeessä oli 
merkittävä.343 Markku Koivisto oli valmistunut teologian kandidaatiksi 1977 ja 
väitellyt teologian tohtoriksi 1997. Markku Koivisto kuvasi itse vuonna 1994, kuinka 
kokemukset armolahjoista ja vapaiden suuntien uskonnollisuus olivat tulleet hänelle 
tutuiksi jo nuoruusvuosien aikana.344 Uransa pappina Markku Koivisto aloitti 
pääkaupunkiseudulla 1977 ja Nokian kappalaiseksi hänet valittiin 1983. Hän toimi 
Nokian seurakunnan kirkkoherrana 1990-2003.  

Markku Koiviston paraneminen imusolmukesyövästä 1990-luvun alussa oli 
merkittävä henkilökohtainen kokemus, jonka vaikutuksesta hän alkoi toimia sanan ja 
rukouksen illoissa Nokialla.345 Syövästä paraneminen muodosti osan yhteisön 

 
338 Heino 2002, 61-62. 
339 Heino 2002, 61. 
340 KNK2004, 342. 
341 Heino 2002, 62. 
342 Helander 2001, 251-252. 
343 Ks. Salomäki 2010, 64-72. 
344 Koivisto 1994, 9. Rikkinen 2012. 
345 Siltanen 1994, 9-14. Iltoja kutsuttiin aluksi myös torstai-illoiksi. Kansallisbiografiassa Minna 
Rikkinen on todennut, että Markku Koivisto aloitti sanan ja rukouksen illat (Rikkinen 2012). Yksi 
haastatelluista, joka oli ollut mukana Nokian herätyksen alkuajoista lähtien, kertoi että alkujaan 
Nokialla toiminta alkoi Raimo Kortesojan pitämässä raamattupiirissä, jossa myös rukoiltiin 
henkilökohtaisesti osallistujien puolesta. Haastattelun mukaan Raimo Kortesoja ja Riku Rinne pitivät 
Nokian seurakuntakodissa kerran kuukaudessa sanan ja rukouksen iltoja. Haastatellun kertoman 
mukaan illat siirrettiin pidettäväksi Nokian kirkkoon, koska seurakuntakodin tilat alkoivat olla täynnä.  
Vuonna 2001 Nokian herätyksen toiminta siirtyi helluntaiseurakunnan tiloihin, jolloin Raimo 
Kortesoja jäi haastatellun kertoman mukaan pois sanan ja rukouksen illoista. h3, 127-182; h10, 116-
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alkukertomusta346, jossa sillä oli merkitys jumalallisena merkkinä. Myöhemminkin 
keskeinen osa yhteisön toimintaa ovat olleet kokemukset sairauksista 
paranemisesta.347 

Sanan ja rukouksen iltojen keskeisenä sisältönä oli opetus, ylistys ja rukous 
sairaiden puolesta. On ilmeistä, että iltojen saatua julkisuutta, siellä kävi ihmisiä 
uteliaisuuden vuoksi. Haastatellut antoivat iltoihin osallistumisille merkityksen, että 
osallistujat tulivat parantumisen vuoksi. Vielä haastattelujen aikaan illan nimi oli 
edelleen Parantumisilta, ja yhteisön kokeman hajoamisen jälkeen odotettiin ja 
toivottiin lisää osallistujia iltoihin.348  

Karismaattinen toiminta aiheutti jännitteitä Nokian seurakunnassa ja 
seurakunnassa järjestettiin piispantarkastus vuonna 1998 ja ylimääräinen 
piispantarkastus vuonna 2000.  Tilanteen kärjistyttyä seurakunnassa Markku 
Koivisto jäi virkavapaalle vuonna 2001 ja kokoukset siirtyivät Nokian 
helluntaiseurakunnan tiloihin.349 Toiminnan irtautuessa Nokian seurakunnasta 

 
145. Markku Koivisto itse kuvasi, että hän jatkoi 1991 muutamien henkilöiden kanssa Nokian 
seurakuntakeskuksessa torstai-iltaisin pidettyjä hartauksia. Tilaisuuksissa rukoiltiin apua tarvitsevien 
puolesta. Koivisto 2000, 14-15. Pirkko Huuhtanen on kertonut, kuinka kaikki oli alkanut Nokian 
seurakunnan kanttorin Kari Ylipään muuttumisesta 1986. Huuhtanen 1994, 16. Jonkin verran 
toisistaan eroavat kertomukset Nokian herätyksen alkamisesta liittyivät siihen, että herätys ei alkanut 
tyhjästä, vaan taustalla oli alueella jo aikaisemmin vaikuttanutta karismaattista liikehdintää. Helander 
2001. Tapahtumia muistelevat henkilöt omasivat erilaisen taustan ja erilaisia muistoja herätystä 
edeltävältä ajalta, lisäksi erilaisten merkitysten anto liikkeen eri vaiheille ja tilanteille voi vaikuttaa 
erilaisiin kertomuksiin.     
346 Tämän tutkimuksen kuluessa kävi ilmi, kuinka jokaisella tutkittavalla yhteisöllä oli jokin toimintaa 
erityisellä tavalla muokannut syntyyn ja muodostumiseen vaikuttanut tapahtuma tai tapahtumia. 
Kertomuksia näistä tapahtumista kutsun yhteisön alkukertomuksiksi. Alkukertomus ei ole vain kuvaus 
menneestä tapahtumasta, vaan se on ennen kaikkea koko ajan elävä kertomus, joka perustelee yhteisön 
olemassaoloa ja johon haastatellut myös reflektoivat omaa narratiiviaan. Toimittaessa 
historiantutkimuksen metodeilla tulee erottaa alkukertomusten myytit historiallisista tapahtumista. 
Alkukertomus oli minun tutkijana käsitteellistämä haastattelumateriaalin osa, jossa oli erityisiä merkityksiä sisältäviä 
tarinoita yhteisön synnystä. 
347 Rikkinen 2012. Salomäki 2010, 64-72. 
348 Kun tein haastatteluja 2013 Toivon portti -seurakunnan sunnuntaikokousta kutsuttiin edelleen 
Parantumisillaksi, mutta keväällä 2014 nimi oli muuttunut Herätyksen illaksi. TPS2014.  
349 Tätä tapahtumaa käytettiin haastattelussa tulkintani mukaan rajanvetona helluntaiseurakuntaan päin. 
Haastatteluhetkellä yhteisö oli hajonnut ja osa johdosta oli siirtynyt toimimaan helluntaiseurakuntien 
piirissä. Haastatellun kuvaus menneestä muotoutuu kritiikiksi haastattelutilanteen tapahtumiin ja 
siirtymisiin helluntaiseurakuntaan. Haastateltu kertoi kuinka yksi alusta lähtien mukana olleista vetäjistä 
jäi pois toiminnasta: ”tää […] niin uskollinen tälle luterilaiselle kirkolle että hän jäi sitte poies ku siinä 
vaiheessa ku oltiin siellä hellareilla”. h4, 161-164. Haastateltu asettaa vastakkain uskollisuuden kirkolle 
ja helluntaiseurakunnan tiloissa olemisen. Haastatteluhetkellä, kun yhteisö oli hajonnut, osa 
aikaisemmista yhteisön toimintaan osallistujista oli ilmeisesti siirtynyt muihin yhteisöihin, mutta 
haastateltu oli uskollinen vanhalle yhteisölleen. 
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perustettiin 20.1.2001 toimintaa tukemaan uusi yhdistys Nokian herätys ry.350 
Toiminnan taustalla ollut 1995 perustettu Suomen nuoret Kristukselle ry muutti 
nimensä Nokia missio ry:ksi elokuussa 2002.351 Yhdistysten toiminnan organisointi 
kuvasi merkityksen muutosta siinä, millaiseksi miellettiin yhteisön sosiaalinen 
identiteetti. Liikkeen toiminta siirtyi pois seurakunnan alta ja yhdistys otti vastuun 
toiminnasta.352 Pian tämän jälkeen Markku Koivisto erosi Nokian seurakunnan 
kirkkoherran virasta vuonna 2003. Hän jatkoi Nokia mission toiminnassa 
toiminnanjohtajana vuoteen 2009 ja hengellisenä johtajana vuoteen 2011.353  

Nokia mission suhde kirkkoon oli 2000-luvun alussa ambivalentti. Kiista kirkon 
kanssa kärjistyi 2003, kun Nokia mission toiminta siirtyi Tampereelle. Tampereella 
liikkeen toiminta keskittyi MetroAuto-Areenalle.354 Erityisesti ongelmia aiheutti 
ehtoollisen vietto muualla kuin kirkon määräämässä tilassa. Luvattoman ehtoollisen 
vieton vuoksi Markku Koivisto sai lokakuussa 2003 Tampereen tuomiokapitulilta 
kirjallisen varoituksen.355 Kirkon ja Nokia mission väliset suhteet paranivat 
hetkellisesti vuosina 2004 ja 2005. Merkkinä tästä Outi Pohjanheimo on kuvannut, 
kuinka liikkeen uudistuneilla verkkosivuilla vuonna 2004 ei enää kritisoitu kirkkoa.356 
Samalla tavalla liikkeen tiedotuslehti Nokia mission uutislehti kertoi maaliskuussa 2005 
kuinka Markku Koivisto oli, kuvauksensa mukaan Jumalan johdatuksesta, tavannut 
piispa Juha Pihkalan ja keskustellut hänen kanssaan. Markku Koivisto totesi lehdessä, 
että ”olin kiitollinen tuosta tapaamisesta esimieheni kanssa.”357 Samalla tavalla 
heinäkuussa 2005 Markku Koivisto kertoi Nokia mission uutislehdessä, kuinka hän 

 
350 Yhdistyksen perustamisilmoitus oli tullut Patentti- ja rekisterihallitukseen jo 4.1.2001. PRH2021b. 
Nokia missio ry:n ja Nokian Herätys ry:n suhdetta kuvattiin Markku Koiviston verkkosivuilla vuonna 
2003 seuraavasti: ”Saatat kysyä, mikä sitten on Nokian Herätys ry. Se on vapaaehtoisjärjestö, joka 
toteuttaa torstai-illat, Pirkkahalli -tapahtumat, lasten ja nuorten leirit sekä pienryhmätoiminnan. Nokia 
missio ry on näissä kaikessa mukana, mutta sen lisäksi uusi yhdistys mahdollistaa lähetystyön Suomessa 
ja ympäri maailmaa, sekä Nokia Mission Universityn (=akateeminen raamattukoulu) toiminnan.”. 
MKDU2003. Toisen rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen liittyi arvioni mukaan Markku Koiviston 
toiminnan tapaan perustaa nopealla tahdilla uusia työmuotoja. Tässä tapauksessa uusi yhdistys liittyi 
myös akateemisen raamattukoulun ideaan.  
351 27.8.2012. PRH2016. 
352 KNK2004, 343. 
353 Rikkinen 2012. 
354 NMU/toukokuu/2004, ”Wiherkosken perheen kuulumisia”, jossa MetroAuto-Areenan 
toimitusjohtaja Harri Wiherkoski kertoi Nokia mission toiminnan siirtymisestä MetroAuto-Areenalle 
ja tulevaisuuden suunnitelmista.  
355 Salomäki 2010, 66. 
356 Pohjanheimo, 2005, 47. 
357 NMU 2005a, 3. 
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oli Kokkolassa järjestetyn Parantumisillan jälkeen käynyt raportoimassa tapahtumista 
Porvoossa piispa Erik Vikströmille, joka lehden kirjoituksen mukaan oli sanonut 
rukoilevansa tilaisuuksien puolesta.358 

Osana yhteisön alkukertomusta olivat yhteisön ja kirkon suhteiden ristiriidat ja 
kirkon pyrkimys rajata ehtoollisen vietto kirkon omiin tiloihin. Yhteisön alkuaikojen 
johtajakeskeisestä luonteesta kertoi se, että alkukertomus liittyi usein Markku 
Koivistoon henkilönä. Markku Koiviston ja Tampereen tuomikapitulin suhde 
kiristyi, kun tuomiokapitulille tehtiin vuonna 2005 kantelu, jossa syytettiin Markku 
Koivistoa tunnustuksen vastaisesta toiminnasta.359  Kantelu ei suoraan johtanut 
kurinpitotoimiin, mutta konflikti sai henkilökohtaisen kiistan piirteitä ja kärjistyi 
Koiviston ja piispa Pihkalan välillä.360 Tampereen tuomiokapituli kohdisti Markku 
Koivistoon vuosina 2006 ja 2007 kurinpidollisia toimia, joiden perusteena olivat 
toiminnan ristiriitaisuudet kirkon opin ja toiminnan periaatteiden kanssa. Kesäkuussa 
2006 Koivisto erotettiin neljän kuukauden määräajaksi pappisviran toimittamisesta, 
koska hän oli tuomiokapitulin mukaan toiminut pappisviran haltijalle sopimattomalla 
tavalla. Syksyllä tuomiokapituli jatkoi edelleen Koiviston toiminnan tutkintaa ja 
käsitteli oppikysymyksiä.361 Nokia mission uutislehden vuoden 2006 lokakuun 
julkaisussa oli kirjoitus, jonka otsikko oli ”Kapituli haluaa pestä kätensä”.362 
Kirjoituksen kirjoittaja ei käy lehdestä ilmi. Kirjoituksen mukaan tuomiokapituli oli 
antanut Markku Koivistolle viisi kuukautta aikaa arvioida omaa luterilaisuuttaan. 
Kirjoituksessa todettiin seuraavasti: 

Tuomiokapitulin päätös heijastelee oireellisesti […] tämän maailman moraaliarvojen 
hiljaista hyväksymisenä: avosuhteessa tai samaa sukupuolta olevien pansuhteessa 
eläviä ymmärretään eikä heidän elämäntapaansa sanota synniksi tai arvojaan Jumalan 
sanan vastaisiksi. […] kirkko suhtautuu torjuvasti niihin, jotka Pyhän Hengen antamin 
lahjoin voisivat välittää Jumalan rakkauden muuttavan voiman heidän elämäänsä. Sen 
johdosta Nokia missio ei enää katso voivansa toteuttaa Jumalalta saamaansa kutsua ja 
tehtävää luterilaisen kirkon raskaan kaitsennan ahdistamana. Siksi se kehittää 
toimintaansa yhä määrätietoisemmin uuden, soluseurakuntanäkyyn tukeutuvan 
kristillisen yhdyskunnan suuntaan. Luterilaisen kirkon pappeuteen liittyvät ratkaisut 
tehdään viivyttelemättä. Tärkeimmäksi tehtäväkseen Nokia missio kokee sen, että 
uskosta osattomat ihmiset löytävät elävän uskonyhteyden Jeesukseen ja alkavat 

 
358 NMU 2005b, 3. 
359 NMU/maaliskuu/2006, 3. Salomäki 2010, 67. 
360 Esimerkiksi NMU/huhtikuu/2006, 3. Markku Koivisto syytti piispa Juha Pihkalaa rippisalaisuuden 
rikkomisesta.  
361 Salomäki 2010, 68-69.    
362 NMU/lokakuu/2006, 2, 5. 
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rohkeasti elää uskoaan todeksi. […] Miksi kuulua kirkkoon, joka syleilee maailmaa 
mutta ruoskii uskollisia paimeniaan.363 

Kirjoituksella haluttiin valmistaa seuraajia muutoksiin sekä kertoa, että Nokia 
missiossa oli alettu valmistella uskonnollisen yhdyskunnan perustamista ja liikkeen 
johdossa toimivat papit harkitsivat luopumista kirkon pappisvirasta. Kirjoituksessa 
käytettiin kristillisiä paimenen ja kaitsemisen käsitteitä. Yleensä paimen, lauma ja 
kaitsenta metaforina ovat kristillisessä kontekstissa ymmärretty niin, että paimenen 
kaitsenta luo turvallisuutta laumaan. Puhumalla raskaasta kaitsennasta tähän liitettiin 
kielteissävyinen attribuutti. Nyt vääränlaisen kaitsennan ohitti Jumalalta suoraan 
saatu kutsu ja tehtävä. Irtautuminen kirkon laumasta saattoi pitää sisällään 
yhteisöllisen merkityksen turvattomuudesta. Kuka voi antaa turvallisuutta ja kaitsee, 
jos kirkko ei sitä tee? Kirjoituksessa oli kaksi vastausta: soluseurakunta, eli 
pienyhteisöt, ja liikkeen papit, jotka myös ratkaisevat suhteensa kirkkoon 
välittömästi. Yhteisön ambivalentista suhteesta kirkkoon kertoi se, että pappien 
suhde kirkkoon ei kuitenkaan vielä ratkennut, vaan Markku Koivisto säilytti 
pappeutensa ja liike oli edelleen kirkon toimintapiirin sisällä. Liike ja sen johto olivat 
sumeasti kirkon yhteisöllisellä rajapinnalla liikkeellä irti kirkosta.    

Markku Koivisto toimitti 12.12.2006 tuomiokapitulille kirjan Markku Koivisto - 
harhaoppinen pappi? Suomen kirkon etsikkoaika364 ja kirjoituksen, jonka aihe oli ”10 
teesiä evankelisluterilaiselle kirkolle”365. Tähän liittyen hän Nokia mission 
uutislehden mukaan ”naulasi uuden uskonpuhdistuksen teesit Tuomiokirkon 
oveen”.366 Uutisen mukaan Markku Koivisto totesi teeseistään: ”toivon niiden 
johtavan kirkossamme rakentavaan itsetutkisteluun ja parannukseen, minkä 
hedelmänä Suomen kirkko ja koko kansakunta saattaisivat kokea Jumalan hengen 
vaikuttaman herätyksen.”367 Teesien ”naulaaminen” oli viittaus Martti Lutheriin, 
mikä piti sisällään ajatuksen kirkon virheistä, jotka Markku Koivisto halusi oikaista. 
Tässä yhteydessä lehdessä ei kuitenkaan käynyt ilmi, että Markku Koivisto olisi 
suunnitellut irtautumista kirkosta, vaan hän näyttäytyi pappina, joka pyrki 
uudistamaan kirkkoa. 

 
363 NMU/lokakuu/2006, 2, 5. 
364 Aro-Heinilä 2006. 
365 NMU/joulukuu/2006, 5. 
366 NMU/joulukuu/2006, 4. Todellista teesien naulaamista ei tapahtunut vaan kirkon portailla 
järjestettiin tiedotustilaisuus. 
367 NMU/joulukuu/2006, 5. 
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Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjoista on käynyt tämän tutkimuksen 
puitteissa ilmi, että 7.12.2006 eli viisi päivää ennen teesien ”naulaamista”, 
yhdistysrekisteriin oli toimitettu uuden uskonnollisen yhdyskunnan 
yhdyskuntajärjestys ennakkotarkastusta varten.368 Nokia missio ry oli maksanut 
sääntöjen ennakkotarkastusmaksun 8.12.2006.369 Yhdyskuntajärjestyksessä, josta oli 
pyydetty ennakkotarkastusta, yhdyskunnan nimeksi oli merkitty Pirkanmaan herätys 
-kirkko. Uskonnollisesta yhdyskunnasta käytettiin myös nimitystä Herätyskirkko. 
Yhdyskunnan nimeksi otettiin lopulta Nokia Missio Church.370 Tämän tutkimuksen 
sisällä jäi ratkaisematta, oliko ennakkotarkastuksen pyytäminen tässä vaiheessa 
tietoinen ja suunniteltu uuden yhteisön perustamisen ensimmäinen askel vai 
vaihtoehto sille, mikäli tuomiokapituli ottaisi pois Markku Koivistolta 
pappisoikeudet. Nokia mission sijoittuminen suhteessa kirkkoon oli tässä vaiheessa 
joka tapauksessa epäselvä ja ambivalentti. Tämä ilmeni toisaalta puheena ja 
varautumisena uuden uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen ja toisaalta 
pyrkimyksenä identifioitua kirkon uudistajaksi.  

Huolimatta alustavista toimista uuden uskonnollisen yhteisön perustamiseksi, 
Markku Koivisto oli ehdolla Tampereen piispaksi vuonna 2008. Hän jäi piispan 
vaalissa viimeiselle sijalle. Koivisto luopui tämän jälkeen saman vuoden 2008 aikana 
pappisvirasta ja uuden uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta tuli julkinen asia. 
Uuden yhdyskunnan nimeksi otettiin Nokia Missio Church.371 Yhteisön 
perustamista helpotti vuonna 2006 tehty sääntöjen ennakkotarkastus. Huhtikuussa 

 
368 Samalla yhdistysrekisteriltä pyydettiin, että hankittaisiin lausunto sääntöjen 3 §:stä (Tarkoitus ja 
toimintamuodot). PRH353a, Riku Suominen kirje 2006. Asiantuntijalautakunta antoi lausuntonsa 
siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain mukaisia 
24.5.2007. OM2007. 
369 PRH353a: Nokia missio ry maksut 8.12.2006. 
370 Herätyskirkon yhdyskuntajärjestys (Yhdyskuntajärjestys Herätyskirkko) oli Patentti- ja 
rekisterihallituksessa kirjattu myöhemmin perustetun Nokia Missio Churchin rekisterinumeron 
900.353 arkistokokonaisuuden sisään. Yksi haastateltu, joka toimi jo tuolloin liikkeessä 
johtotehtävissä totesi, että ennakkohyväksyntä oli haettu jo ennen kuin uskonnollisen yhdyskunnan 
rekisteriröintipaperit laitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen. h1, 1412-1416. Patentti- ja 
rekisterihallituksen asiakirjat vahvistavat tämän. 
371 Rikkinen 2012. Nokia Missio Church on rekisteröity 14.8.2008. PRH2021c. Tämän tutkimuksen 
puitteissa ei ollut mahdollista lopullisesti arvioida kuinka suuri rooli Markku Koivistolla oli uuden 
uskonnollisen yhteisön perustamisessa. Aineisto kuitenkin tuki tulkintaa, että hän oli ainakin yhteisön 
perustamisen liikkeellepaneva voima. Tähän viittaa yhteisön yhdyskuntajärjestyksen 
ennakkotarkastuksen ajoitus Markku Koiviston kiistaan tuomiokapitulin kanssa ja uskonnollisen 
yhdyskunnan lopullinen perustaminen Koiviston pudottua pois piispakilpailusta. 
Ennakkotarkastuksen kiireellisyydestä kertoi se, että ennakkotarkastuksessa yhdyskunnan nimeksi oli 
merkitty Pirkanmaan herätys -kirkko, mutta lopullisesti yhdyskunnan nimeksi otettiin Nokia Missio 
Church. 
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2008 Nokia mission uutislehdessä oli kirjoitus, joka oli otsikoitu ”Nokia mission 
rinnalle perustetaan kirkkokunta”372. Kirjoituksessa kerrottiin perusteluiksi uudelle 
kirkkokunnalle, että  

Jo yli 17 vuoden ajan tuhannet ihmiset ovat kohdanneet Jumalan elämää muuttavalla 
tavalla ja saaneet vastaanottaa Jeesuksen Vapahtajakseen tai uudistua Nokian 
herätysliikkeen piirissä. Yhä useampi heistä myös mieltää sen hengelliseksi kodikseen, 
koska he eivät ole löytäneet paikkaansa nykyisistä seurakunnista. Siitä syystä Nokia 
missio ry:n rinnalle perustetaan kirkkokunta, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa 
elokuun alussa 2008.373   

Yhteisön sisällä yhteisön virallisen aseman muutos ja täydellinen irtautuminen 
kirkosta haluttiin perustella rationaalisesti. Kirjoituksessa kerrottu perustelu toistui 
haastatteluaineistossa.374 Ilmeisimmin kyse oli yhteisöllisesti mietitystä ja sisäistetystä 
perustelusta, jossa yhdyskunnan perustaminen oli persoonatonta ja se tietoisesti 
irrotettiin Markku Koiviston persoonasta. Yhdyskunnan perustaminen kuitenkin 
sijoittui ajallisesti Markku Koivistoon liittyviin tapahtumiin. 

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta säädettiin 
uskonnonvapauslaissa vuonna 2003, että 20 henkilöä voi perustaa rekisteröidyn 
uskonnollisen yhdyskunnan. Perustajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.375 
Haastatelluista kaksi oli ollut mukana perustamassa Nokia Missio Churchiä ja yhtä 
oli pyydetty, mutta hän ei ollut lähtenyt mukaan yhteisön perustamiseen. Perusteluna 
hän kertoi aikaisemmin vuosien kuluessa syntyneen kokemuksen liikkeen 
epävakaudesta ja kannattajien hyvin erilaisista taustoista. Hän itse oli sitoutunut 
yhteen kirkon sisällä toimineeseen vanhempaan herätysliikkeeseen, joka oli ollut 
myös yksi syy olla lähtemättä mukaan perustamaan yhteisöä.376 Puhe epävakaudesta 
heijastaa haastatteluhetkeä, jolloin yhteisö oli murtunut ja yhteisöllinen toiminta oli 
taloudellisesti epävarmalla pohjalla pienen osallistujamäärän vuoksi. Kirkon 
herätysliikkeeseen sitoutumisen korostaminen arvioni mukaan asettuu vastakkain 
yhteisöstä irtautuneiden ratkaisuihin. Toimiminen kirkon herätysliikkeessä sekä 
Nokia missiossa kertoo yhteisöllisten rajapintojen huokoisuudesta ja lomittumisesta.  

 
372 NMU/huhtikuu/2008, 1-2. 
373 NMU/huhtikuu/2008, 2.  
374 Virallisen yhdyskunnan perustamiselle annetut perustelut toistuvat myös haastatteluaineistossa. h1, 
1324-1398. 
375 UVL2021/8 §. 
376 h10, 597-623. 
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Markku Koiviston roolia uudessa uskonnollisessa yhdyskunnassa kuvattiin 
yhteisön julkaisussa käsitteellä hengellinen isä, jolloin nimikkeellä arvioni mukaan 
haluttiin luoda turvallisuutta yhteisön toiminnassa mukana oleville. Nokia missio ry 
jatkoi toimintaa julkaistun kirjoituksen mukaan evankeliointi- ja lähetysjärjestönä. 
Uuden yhdyskunnan ja Nokia mission yhteydestä ja lomittumisesta kertoi se, että 
kirjoituksen kuvituksena oli valokuva Nokia mission johtotiimistä.377 Nokia Missio 
Churchin toiminta laajeni Tampereen lisäksi muutamiin kaupunkeihin ja 
kirkkokunnan jäsenmäärä nousi ensimmäisen vuoden 147 jäsenestä niin, että vuonna 
2011 jäseniä oli 367.378 Jäsenmäärä oli kuitenkin pieni verrattuna MetroAuto-
Areenalla järjestettyjen kokousten osallistujamääriin.379 

Elokuussa 2011 Nokia mission puolelta380 tiedotettiin, että Markku Koivisto oli 
tehnyt seksuaalisten rajojen rikkomisia, minkä vuoksi hänet erotettiin kaikista 
tehtävistään Nokia missiossa ja Nokia Missio Churchissä.381 Myöhemmin kävi ilmi, 
että kyseessä oli rikos, jossa seksuaalinen hyväksikäyttö oli kohdistunut nuoreen 
mieheen. Hyväksikäytön verukkeena Koivisto oli käyttänyt eheytymistä ja hengellistä 
kasvua. Markku Koivisto tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa kolmen vuoden ja 
kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Koivistolle määrättiin suoritettavaksi 
myös 30 tuntia yhdyskuntapalvelua. Koivisto tuomittiin maksamaan uhrilleen 15 500 
euroa korvauksia sekä oikeudenkäyntikulut.382 

Syksyllä 2011 Nokia missio julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin, että Nokia mission 
toimintaa järjesteltiin uudelleen. Järjestelyiden seurauksena Nokia missio ry keskittyi 
ensisijaisesti lähetystyöhön ja Nokia Missio Churchin Tampereen lähiseurakunta otti 
vastatakseen seurakunnallisista toiminnoista ja sunnuntaisista missio-illoista 
Tampereella.383 Markus Korhonen lähti järjestelemään Nokia missio ry:n toimintaa 

 
377 NMU/huhtikuu/2008, 2. 
378 Jäsenmäärä perustui yhteisön johdossa toimivan henkilön antamaan tietoon enkä ole saanut 
vahvistettua sitä muualta. h1, 1438-1484. 
379 Esimerkiksi huhtikuussa 2008 Nokia mission uutiset kertoi Nokia mission pääsiäistapahtumassa 
olleen Tampere Areenalla yli kolmetuhatta ihmistä. NMU/huhtikuu/2008, 2-3. Koska kyse oli 
yhteisön omasta lehdestä, todellinen osallistujamäärä jää vaille varmistusta.   
380 Nokia missio viittaa toisaalta yleisnimenä karismaattisiin kokouksiin ja niihin liittyviin toimintoihin 
ja toisaalta Nokia missio ry:een, joka vastasi osittain taloudesta. Nokia Missio Church oli rekisteröitynyt 
uskonnollinen yhdyskunta. Pääosin samat ihmiset toimivat kaikissa näissä organisaatioissa ja keskeisiä 
henkilöitä vuosina 2010 ja 2011 olivat Timo Aro-Heinilä ja Markus Korhonen.  
381 Käsite seksuaalisten rajojen rikkominen oli yhteisön käyttämä käsite. KM2011. 
382 YLE2013. 
383 SRK2011.  
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ja yhdistyksen nimi muutettiin 14.08.2013 Missiomaailma ry:ksi.384 Nokia Missio 
Church yhdyskunnan vuosikokous päätti 13.1.2013 vaihtaa rekisteröidyn 
uskonnollisen yhdyskunnan uudeksi nimeksi Uuden toivon seurakunnat. Muutos tuli 
voimaan 18.4.2013. Nokia Missio Church Tampere oli yhdyskunnan paikallisyhteisö, 
joka muutti nimensä uuden yhdyskunnan nimen mukaisesti Toivon portti -
seurakunnaksi.385  

Nokia Missio Churchin eli myöhemmin Uuden toivon seurakuntien 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsenmäärän muutoksista kertoi tuolloin toiminnassa 
mukana ollut haastateltu. Hänellä oli kirjallisesti tietoja jäsenmäärän muutoksista, 
jotka hän kertoi suullisesti haastattelutilanteessa. Kerrotut Nokia Missio Churchin 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsenmäärät vuosilta 2008-2013 olen 
koonnut taulukkoon yksi. 

 

Toimintavuosi Jäsenmäärä Liittyneet Eronneet 

2008-2009 147 147  

2009-2010 272 130 1 

2010-2011 367 120 21 

2011-2012 333 23 57 

2012-2013 313 16 36 

Syksy 2013 323 10 14 

Taulukko 1. Nokia Missio Churchin yhdyskunnan jäsenmäärän muutokset haastatellun mukaan. 386 

 
384 PRH2016. 
385 PRH353c 
386 h1, 1438-1484. Haastatellun kertomia jäsenmääriä en pystynyt vahvistamaan muualta, mutta 
jäsenmäärä vastaa muusta tutkimusaineistosta saatua kuvausta siitä, että varsinaisten jäsenten määrä oli 
pieni suhteessa tilaisuuksiin osallistuneiden määrään. 
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Haastatellun kertomissa tiedoissa jäsenmäärä suhteessa liittyneiden ja eronneiden 
määriin eivät täysin vastaa toisiaan. Erot voivat johtua jäsenten luonnollisesta 
poistumasta tai tilastoinnin epätarkkuuksista tai haastattelutilanteesta. Luvut antavat 
kuitenkin kuvan koko rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsenistön 
muutoksista. Välittömästi Markku Koiviston eroa seuranneena vuotena 
yhdyskunnasta erosi 15 % jäsenistä.  

Toivon portti -seurakunnan jäsenmäärän muutoksista vuosilta 2008-2015 sain 
tiedon sähköpostitse yhteisön johtajalta. Toivon portti -seurakunnan jäsenmäärän 
muutokset vuosina 2008-2015 ovat taulukossa kaksi. 

 

Toimintavuosi Jäsenmäärä Liittyneet Eronneet 

2008 45 45 0 

2009 133 88 0 

2010 195 64 2 

2011 207 40 28 

2012 158 5 45 

2013 144 8 16 

2014 134 2 12 

2015 121 1 13 

Taulukko 2. Toivon portti -seurakunnan jäsenmäärän muutokset. 387 

Nokia Missio Church Tampereen eli Toivon portti -seurakunnan jäsenistä 22 % erosi 
Markku Koiviston eroa välittömästi seurannen vuoden aikana. Yksi haastateltu 
kuvasi osanottajien määrän muutosta ja haastatteluhetken tilannetta seuraavasti: 

 
387 Aro-Heinilä 2016. 
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ja siis hirveen moni monet [lähtivät] ku nyt olit siellä portis niin näit minkä verran siel 
oli porukkaa kyl mä niin ku ihmettelen että niin monet lähti kyllähän se oli siis tuntu 
että romahtaa tämä maailma388 

Haastatellun käyttämä kuvaus maailman romahduksesta kuvasi myös 
haastatteluhetken tilannetta, jolloin yhteisön toiminnan uudelleenjärjestelyt olivat 
kesken ja jäsenmäärä oli edelleen pienenevä. Markku Koiviston ero Nokia mission ja 
Nokia Missio Churchin toiminnasta oli merkittävä muutos yhteisön elämässä. 
Muutos koski liikkeen toimintaa, taloutta, johtoa ja toimintaan osallistuneita. 
Jäsenmäärän merkittävä pudotus oli selkeästi havaittavissa sekä uskonnollisessa 
yhdyskunnassa että Toivon portti –seurakunnassa. Luvut kertovat kuitenkin vain 
yhteisön virallisista jäsenistä, jotka Goorenin typologiassa ovat liittyneitä, kääntyneitä 
ja tunnustavia henkilöitä. Heidän lisäkseen mukana yhteisön toiminnassa on ollut 
suurempi määrä osallistujia, eli myötäsukaisesti suhtautuvia henkilöitä. Nokia missio 
oli tunnettu suurista kokouksista, joiden osanottajista voidaan arvioida merkittävän 
osan olleen juuri myötäsukaisia henkilöitä.  

Kokousten osallistujista ei ole olemassa virallisia lukuja, jotta voisin arvioida 
myötäsukaisten osallistujien määrää. Yksi haastatelluista kertoi oman näkemyksensä 
virallisten jäsenten ja myötäsukaisten osallistujien määrästä. Toiminnassa mukana 
olleita, mutta ei yhteisön jäseniä, oli hänen arvionsa mukaan saman verran kuin 
yhteisön jäseniä. Tämän tutkimuksen osalta ei ollut selvitettävissä lukumäärää ja sitä, 
kuinka paljon Markku Koiviston ero vähensi myötäsukaisia osallistujia. Joka 
tapauksessa muutos oli taloudellisesti merkittävä. Eräs haastateltu mainitsi tämän 
syyksi sille, että Markus Korhonen lähti hakemaan Nokia missio ry:lle eli 
Missiomaailma ry:lle uusia yhteistyökumppaneita helluntailiikkeen suunnalta.389   

Tutkimushaastattelun aikana Toivon portti -seurakunta oli yksi Uuden toivon 
rekisteröidyn yhdyskunnan paikallisseurakunnista. Paikallisseurakuntia oli 
Tampereella, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Raumalla. Toivon portti -
seurakunta toimi haastattelujen teon hetkellä Tampereella Kaukajärvellä. 
Seurakunnan järjestämiä tapahtumia olivat sunnuntai-iltaisin järjestettävät 
Parantumisillat ja keskiviikkoisin pidettävät rukouskokoukset.390 Lisäksi seurakunta 
osallistui yhtenä järjestäjänä kerran vuodessa Break Forth Finland -suurtapahtuman 
järjestämiseen.391 

 
388 h3, 478-483. Kursiivilla merkitty tutkimuksen tekijän selvennys. 
389 h1, 2324-2344. 
390 HN2013, 10. 
391 HN2013, 9. 
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4.2 Markus-yhteisö  

Markus-yhteisö on ollut ensimmäinen Luther-säätiön yhteyteen perustettu 
jumalanpalvelusyhteisö.392 Tutkittavasta yhteisöstä käytetään tässä tutkimuksessa 
nimeä Markus-yhteisö. Yhteisön nimi on muuttunut, mutta vielä haastattelujen teon 
aikaan yleisesti puhuttiin Markus-yhteisöstä. Nimen liite ”yhteisö” liitti tutkittavan 
yhteisön Luther-säätiön toiminta-ajatukseen jumalanpalvelusyhteisöjen 
rakentamisesta.393 Yhteisöstä käytetyn nimen muutos Markuksen seurakunnaksi ja 
myöhemmin Pyhän Markuksen luterilaiseksi seurakunnaksi394 näen liittyvän Suomen 
lähetyshiippakunnan perustamiseen 16.3.2013. Merkityksen muutoksesta ja sen 
prosessista kertoo se, että vuoden 2013 aikana Luther-säätiön verkkosivuilla 
puhuttiin Markus-yhteisöstä ja vastaperustetun Lähetyshiippakunnan uusilla 
verkkosivuilla Markuksen seurakunnasta.395 Seurakunta-nimen liittäminen yhteisön 
nimeen oli looginen ratkaisu, koska nimi hiippakunta viittasi kirkolliseen 
rakenteeseen ja kirkollisessa rakenteessa toimivat seurakunnat eivätkä yhteisöt.  

Tämän tutkimuksen kannalta on merkityksellistä, mitä nimeä haastateltavat itse 
käyttivät tutkittavasta yhteisöstä. Käytetty nimi kertoi, millaisia merkityksiä 
haastatellut antoivat yhteisölleen. Haastatellut käyttivät yksinomaan Markus-yhteisön 
käsitettä. Kuvaan seuraavassa Luther-säätiön perustamisen vaiheita sekä säätiön ja 
kirkon suhteita, koska Markus-yhteisön synty ja olemassaolo on liittynyt kiinteästi 
Luther-säätiöön. Luther-säätiössä toimineet papit aloittivat 
jumalanpalvelusyhteisötyön Markus-yhteisössä. Luther-säätiö on kantanut 
toiminnan taloudellisen vastuun ja vastannut Markus-yhteisön pappien 
työnantajavelvoitteista. Itse Markus-yhteisö oli tutkimusajankohtana rekisteröimätön 
yhdistys.396  

Luther-säätiön dekaani Juhana Pohjola kirjoitti Luther-säätiön 10-
vuotisjuhlakirjassa Tuntomerkkien kirkko kuvauksen Luther-säätiön perustamisesta. 

 
392 PL 2001/1, 3; Pohjola 2009, 29. 
393 Luther-säätiön hallituksen puheenjohtaja Simo Kiviranta totesi säätiön lehden Pyhäkön lampun 
ensimmäisessä numerossa 2001 ”Luther-säätiön toiminta-ajatus on selkeä. Ensisijaisesti pyrimme 
muodostamaan kirkkomme sisäpuolelle jumalanpalvelusyhteisöjä.” PL 2001/1, 2.  
394 Ensimmäisen kerran Lähetyshiippakunnan verkkosivuilta on Internet Archiven avulla löydettävissä 
maininta Pyhän Markuksen luterilaisesta seurakunnasta elokuussa 2014. LHPK2014. 
395 LHPK 2013b, LS2013a 
396 Lähetyshiippakunnan sivulla lueteltiin taustayhteisöiksi Luther-säätiön lisäksi kolme muuta 
yhdistystä, jotka vastasivat paikkakuntansa yhteisön tai seurakunnan taloudesta. LHPK2013b. Markus-
yhteisön tietoja ei ollut löydettävissä Patentti- ja rekisterihallituksen arkistoista. 
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Hänen kuvauksessaan kerrottiin, että ajatus säätiön perustamisesta oli syntynyt Simo 
Kivirannan, Sakari Korpisen ja Anssi Simojen keskustelujen perusteella. Pohjola 
lainasi Anssi Simojoelta 24.10.1998 saamaansa sähköpostia, jossa Simojoki 
hahmotteli säätiön perustamista seuraavasti: 

Säätiö tukisi tunnustuksellista luterilaista toimintaa mahdollisimman paljon 
yhteistyössä olemassa olevien järjestöjen kanssa, mutta näistä riippumattomana. 
Ohjelmaan kuuluisi vaihtoehtojumalanpalveluspaikkojen ja niiden toimittajien 
hankkiminen. Myöhemmin meillä olisi paikat, mihin vihkiä pappeja, jos kirkko tulee 
sellaisesta kieltäytymään.397 

Puhe vaihtoehtojumalanpalveluspaikoista oli ilmeinen viittaus siihen, että kirkon 
virallisen uskonnollisuuden sisällä toteutettavat jumalanpalvelukset olivat jotain, joka 
tarvitsi Anssi Simojoen mukaan vaihtoehdon. Substantiivina vaihtoehto tarkoittaa 
lähinnä valinnan mahdollisuutta. Käsitettä vaihtoehto on käytetty kuitenkin myös 
tarkoittamaan totta tai ainakin todempaa tai oikeampaa, jolloin se, mille jokin on 
vaihtoehto, on jollain tavoin virheellinen. Kyse ei silloin ole tasa-arvoisista 
vaihtoehdoista. Tässä tarkoituksessa on voitu puhua vaihtoehtolääketieteestä tai 
vaihtoehtomediasta398. Anssi Simojoen viestissä edellytyksenä vaihtoehdon 
toteutumiselle olisivat tilat ja ihmiset eli papit. 

Anssi Simojen viesti, joka kuvasi säätiön synnyn tilannetta, liittyi Suomen kirkon 
virallisen uskonnollisuuden muutoksen aikaan. Kirkko oli päättänyt marraskuussa 
1986 avata pappisviran naisille, ja tämä päätös sai lainvoiman vuoden 1988 alusta. 
Maaliskuussa 1988 ensimmäiset 94 naispuolista teologia vihittiin Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon papeiksi ja piispan virka avattiin naisille 
kirkolliskokouksen päätöksellä toukokuussa 1990.399 Pappisviran avanneeseen 
päätökseen liitettiin ponsi400, jonka nähtiin antavan naisten pappeutta vastustaville 
toimintamahdollisuuden kirkossa.401 Tilanne johti kuitenkin hankaluuksiin, koska 
naisten pappeutta vastustaneet eivät toimittaneet jumalanpalveluksia yhdessä naisten 

 
397 Pohjola 2009, 11. 
398 Esimerkiksi vaihtoehtomedia käsitteenä oli jo 2000-luvun alussa hyvin tunnettu. Jukka Huhta kutsui 
tuolloin käsitettä ”kuluneeksi”. Huhta 2002, 115. Ari Rasimus nosti väitöskirjassaan esille 1990-luvun 
ajanjaksona, jota hän kutsui uusimman liikehdinnän jaksoksi. Tapahtuneelle yhteiskunnalliselle 
liikehdinnälle olivat tyypillisiä moninaiset teemat ja toimintakeinot, jotka Rasimuksen mukaan 
uudistivat laadullisesti aikaisempaa liikehdintää. Rasimus 2006, 78-88. Uskonnollisen liikehdinnän 
nouseminen ja siinä yhteydessä puhuminen vaihtoehdosta sopi ajallisesti 1990-luvulla vallinneeseen 
yhteiskunnallisen liikehdinnän nousuun. 
399 EVL2021b. 
400 Ponsi on toimintaohjeen sisältävä lausuma. 
401 Närhi 2012, 16-17. 
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kanssa. Asioiden ratkaiseminen erilaisilla työvuorojärjestelyillä johti hankauksiin 
työyhteisöissä ja kokemuksiin epätasa-arvoisesta kohtelusta seurakunnissa. 
Tilannetta kuvasi 1998 arkkipiispa John Viktrömille luovutettu adressi kirkon 
ykseyden puolesta, jossa vedottiin keinojen löytämiseksi kirkon sisäisen ykseyden 
turvaamiseksi. Allekirjoittajat kiinnittivät huomiota pappina toimivien naisten ala-
arvoiseen kohteluun, jota he pitivät työpaikkakiusaamisena. He näkivät, että kirkon 
ykseyttä uhkasi pieni vähemmistö, joka kielsi kirkon viran ja ehtoollisyhteyden.402  

Yhteisöllisesti kiista naisten pappeudesta näyttäytyi kiistana ykseydestä ja 
kamppailuna vallasta. Kiista naisten mahdollisuudesta toimia pappina näytti 
johtaneen sekavaan tilanteeseen, jossa oli epäselvää ketä ja millaisin perustein 
syrjittiin. Paula Närhi on todennut, että ”Samoissa tilanteissa, joissa naispastorit 
olivat kokeneet tulleensa syrjityiksi sukupuolensa perusteella, torjujat mielsivät 
kirkon syrjineen heitä heidän vakaumuksensa vuoksi.”403 Kirkossa vallinnut 
pappeuteen liittynyt hämmennys 1990-luvulla näytti lisäävän kiinnostusta 
uskonnollisuuteen, jossa oppi ja käytäntö olivat yksiselitteisesti määritellyt.404  

Luther-säätiön perustamiskokous pidettiin 24.10.1999. Kokouksessa hyväksyttiin 
säätiön säännöt ja säädekirja. Juhana Pohjolan kirjoittamassa kuvauksessa säätiön 
synnystä perustajien määräksi kerrotaan 73 perustajajäsentä. Heidän 
allekirjoittamassaan säädekirjassa405 todetaan, että ”Säätiön tarkoituksena on 
luterilaisen jumalanpalveluselämän järjestäminen, minkä ohella säätiö tukee ja edistää 
lähetystyötä.” 

Säädekirjassa ei itsessään mainittu naisten rajaamista pois pappisvirasta, mutta 
säädekirjan liitteenä olivat säätiön säännöt, jossa asia esitettiin. Näin asia oli ilmeinen 
kaikille säädekirjan allekirjoittajille. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi säätiön 
18.1.2000.406 Säätiön säännöissä sanottiin säätiön tarkoituksesta seuraavaa:  

2 § Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa. 
 
Kaiken säätiön toiminnan tulee pohjautua Jumalan sanaan eli inspiroituun ja 
erehtymättömään Pyhään Raamattuun, joka on meille annettu Vanhan ja Uuden 
testamentin profeetallisina ja apostolisina kirjoituksina ja jota sitovasti opettavat 
kolme vanhan kirkon uskontunnustusta. Näiden muoto on ilmaistu kirkkomme 

 
402 EVL1998.  
403 Närhi 2012, 74. 
404 Yksi haastateltu käytti pelon ja turvattomuuden käsitteitä puhuessaan käsityksistään naisten 
toimimisesta pappina. Tämä saattaa heijastaa laajempaa käytettyä yhteisöllistä diskurssia. h9, 700-716.  
405 PRH3406. 
406 PRH3406. 
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virallisissa Tunnustuskirjoissa. Raamatun ja jakamattoman kristikunnan oikeata uskoa 
ja oppia selittävät autenttisesti kaikki luterilaiset Tunnustuskirjat: Augsburgin 
tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puolustus, Schmalkaldenin opinkohdat, Paavin 
valta ja johtoasema, Lutherin Vähä katekismus, Lutherin Iso katekismus, 
Yksimielisyyden ohje, Tiivistelmä, Täydellinen selitys, paikallisena historiallisena 
erityistunnustuksena ns. Upsalan kokouksen päätöksen oppi sekä seuraavat 
Tunnustuskirjojen liitteet, jotka eivät ole liturgisesti ohjeellisia, mutta teologisesti 
merkittäviä, Lyhyt kehotus ripittäytyä, Avioliittoon vihkiminen, Kasteen 
toimittaminen ja Todisteiden luettelo.407 

Säännöissä mainittu säätiön toiminnan tarkoitus ei sisällä mainintaa 
jumalanpalvelusyhteisöistä, mutta huomiota herättää opin perustelu ja pitkä opin 
perustana olevien dokumenttien luetteleminen. Säädekirjan liitteenä oli Juhana 
Pohjolan kirjoittama saatekirjelmä408, jossa todettiin: 

kristillisen toiminnan tarpeellinen määritteleminen voidaan suorittaa vain 
luettelemalla ne historiallis-objektiiviset uskonnolliset dokumentit, joihin säätiö 
toiminnassaan sitoutuu. Tätä ainoata kysymykseen tulevaa ratkaisua noudattaa 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkojärjestys. 

Tämän vuoksi olemme säätiön säännöissä noudattaneet samaa käytäntöä luettelemalla 
luterilaisen uskon historiallisen ja muuttumattoman oppipohjan, joka on ollut jo 
vuosisatoja selventämässä ja rajaamassa sitä, mitä aitoluterilaisuus on. 
… 
Säätiön perustajia ja hallituksen jäseniä varten kuitenkin täytyy säännöissä olla selvä 
uskon sisältöä määrittelevä pykälä. Näin on säännöissä perusteltua säilyttää 2 § 
uloskirjoitettu oppibasis. Samalla perusteella 12 § mainittu sääntöjen 
muuttumattomuus tulee ymmärrettäväksi. Eihän sitä, mikä määrittelee luterilaisen 
uskon sisällön, voida muuttaa muuttamatta itse säätiön tarkoitusta. 

Saatekirjeessä todettiin säätiön toiminnan tarkoituksen nousevan muuttumattomasta 
aitoluterilaisesta opista, jota luetteloitu dokumenttien kokonaisuus kuvasi. Yhteisön 
valta, eli tässä tapauksessa säätiön hallituksen valta, perusteltiin perustajien 
näkemyksen mukaisella muuttamattomalla perinteellä.  

Max Weberin typologia vallan oikeutuksesta kuvaa, kuinka traditionaalinen 
johtajuus pohjautuu vanhojen ja aina-olleiden perinteiden pohjalle. Johtajia totellaan, 
koska heillä on perinteen määrittelemä valta.409 Säätiön säännöissä todettiin 
menettelytavat, joilla hallituksen tulee sitoutua esitettyyn traditioon. Sitoutumalla 
traditioon hallitus saa käyttöönsä säätiön vallan, joka on luonteeltaan merkittävällä 

 
407 Päätös Luther-säätiön sääntöjen vahvistamisesta 5.1.2000. PRH3406. 
408 PRH3406. 
409 Weber 2002, WG130a. 
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tavalla taloudellista ja opillista valtaa suhteessa siihen sitoutuneisiin 
jumalanpalvelusyhteisöihin.  

Säätiön sääntöjen ”Tarkoituksen toteuttaminen” kohdassa todetaan muun 
muassa seuraavaa: 

3 § A) Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti järjestämällä ja tukemalla luterilaisia 
jumalanpalveluksia. Jumalanpalveluselämässä toimitaan seuraavien periaatteiden 
mukaan: 

 […] 

Naisten vihkiminen pappisvirkaan on kristikunnassamme uustraditio ja vakava 
poikkeama Raamatun ilmoitussanan syvällisistä lähtökohdista sekä luomisen että 
lunastuksen osalta. Samoin se on asettumista Raamatun selkeätä ohjetta ja Kristuksen 
tahtoa vastaan. Naispappeus on katkaissut Jumalan kansan jatkuvuuden, mikä 
historiassa ilmenee sekä viran jatkuvuutena että uskovien katkeamattomana ketjuna. 
Siksi säätiö tunnustaa saarnatuolin ja alttarin periaatteellisen yhteenkuuluvuuden ja 
tunnustaa vain ns. yhden konstituution periaatteen, jonka mukaan armovälineet on 
hoidettava oikein (recte) Kristuksen asetuksen mukaan. Sitä, mikä tekee kirkon 
kirkoksi ei voida muuttaa. Pappi, joka toimii jumalanpalvelusyhteydessä (communio 
in sacris) sellaisen viran kanssa, jolta puuttuu Raamatun mukainen pätevyys, särkee 
edellä mainitun konstituution. Sen vuoksi näin menettelevä pappi ei voi toimia 
liturgina eikä saarnaajana yksinomaan säätiön vastuulla olevissa jumalanpalveluksissa. 

Olemassaolonsa tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi lisäksi järjestää seminaareja, 
antaa kannanottoja, tehdä evankeliointi- ja lähetystyötä, tehdä julkaisutoimintaa, 
myydä, ostaa, vaihtaa ja vuokrata kiinteään ja irtainta omaisuutta sekä palkata 
työntekijöitä tehtäviinsä.410  

Säätiömuotoinen oikeushenkilö on ollut yksi aatteellisen toiminnan tukemisen 
tapa.411 Muina vaihtoehtoina uskonnolliselle yhteisölle tai uskonnollista toimintaa 
tukevalle yhteisölle olisivat voineet olla rekisteröity yhdistys tai uskonnollinen yhteisö 
tai yhdyskunta. Säätiön perustaminen on vaativampaa kuin rekisteröidyn yhdistyksen 
perustaminen, koska säätiö tarvitsee alkupääoman. Usein säätiöt ovat syntyneet 
merkittävien yritysten tekemien lahjoitusten perusteella tai isoja perintöjä on saatettu 
ohjata tiettyyn tarkoitukseen säätiöimällä ne.  

Luther-säätiön perustamisen aikaan säätiöltä vaadittu alkupääoma oli vähintään 
150 000 mk. Säätiötä perustamassa mukana olleilla henkilöillä oli yhteistyösuhteita 
Yhdysvaltoihin mm. Lutheran Heritage Foundationiin ja Missourin synodiin412. 

 
410 PRH3406. 
411 Esimerkkeinä tällaisista säätiöistä voi mainita Aalto-korkeakoulusäätiön tai Svenska kulturfondenin. 
412 Juhana Pohjola oli opiskellut 1998 Missouri-synodin pappisseminaarissa. Muuten kirjoituksessaan 
säätiön synnystä Pohjola totesi, ettei säätiöllä ole missään vaiheessa ollut neuvottelukosketusta 
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Alkupääoma kuitenkin kerättiin yksityisiltä henkilöiltä Suomesta.413 Perustajia oli 
kaikkiaan 73 ja alkupääomaan lahjoitetut summat vaihtelivat 100-14 000 markan 
välillä. Säätiön peruspääomaksi vahvistettiin 150 000 mk.414 

Kysyin perustamisessa mukana olleilta haastatelluilta, miksi päädyttiin 
säätiömuotoiseen yhteisöön? Yksi haastatelluista totesi, että yhdistysmuoto oli sikäli 
vaativa, että kriisitilanteissa yhteydenpito jäsenistöön ja jäsenistön informoiminen 
olisi hankalaa. Kriisitilanteen määrittely jäi auki. Säätiön perustamista hän piti 
hankalana, mutta hallintoa muuten yksinkertaisena.415 Toinen perustamisessa 
mukana ollut perusteli säätiömuotoa nimenomaan säätiön suljetummalla rakenteella. 
Hän totesi, että Suomen evankelisluterilaisen evankeliumiyhdistyksen kiistat ja 
linjamuutokset 1990-luvun lopulla olivat peruste ratkaisulle. Hän totesi, että ”säätiötä 
on vaikeampi vallata et säätiötä on helpompi pitää sitä linjaa”416. Haastateltujen 
vastaukset heijastivat haastatteluhetkellä vallinnutta epäselvää tilannetta yhteisön 
suhteessa kirkkoon. Puhumalla kriisistä ja valtaamisesta haastatellut viittasivat lähes 
sotatilan omaiseen tilanteeseen. Tällaisen diskurssin käyttö kertoi, että naisten 
pappina toimiminen nähtiin valtakysymyksenä ja kriisi oli silloin vallankäytön 
kriisi.417  

Säätiön säännöissä 3 § kohdassa A todettiin, että naisten vihkiminen papin virkaan 
oli ”vakava poikkeama” Raamatun ilmoituksesta. Sääntöjen 12 § todettiin, että 
sääntöjen 2 § ja 3 § kohtaa A ei voida muuttaa. Lisäksi 5 § todettiin418, että  

Hallituksen jokaisen uuden tai uudelleen valittavan jäsenen tulee allekirjoittamalla 
sääntöjen 2 § ja 3 § A-kohta osoittaa hyväksymisensä ja sitoutumisensa säätiön 
tarkoitukseen ja toimintaa. 

 
Missouri-synodin kanssa. Epäselväksi jäi sen sijaan, oliko alun perin säätiön alkupääomaan 
osallistumista tiedusteltu myös Missouri-synodilta. Pohjola 2009, 11, 22. Säätiö on saanut myöhemmin 
taloudellista tukea ulkomailta. Esimerkiksi Luther-säätiön 10-vuotisjuhlakirjan toinen julkaisija on 
Luther Heritage Foundation. Murto & Pohjola 2009. 
413 Pohjola 2009, 11. 
414 PRH3406. 
415 h11, 356-367. 
416 h12, 579-581. 
417 Viittaamalla evankeliumiyhdistykseen ja puhuessaan säätiön valtaamisesta haastateltu tarkoitti 
SLEY:ssä tapahtunutta naisten pappeuteen liittynyttä kamppailua vallasta. SLEY:n sisällä naisten 
pappeuteen liittyvän kiistan kuumin vaihe alkoi 1987 liikkeen johdon asetuttua vastustamaan naisten 
pappeutta. Vapaamielisemmin ajattelevat saivat liikkeen johtokuntaan enemmistön 1999. Vuoden 2007 
vuosikokouksesta lähtien liike on profiloitunut avoimesti vastustamaan naisten pappeutta. Närhi 2012, 
18.  
418 PRH3406. Säätiön vahvistetut säännöt 5.1.2000. 
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Säätiön rakenne oli pyritty tekemään vahvaksi, jotta säätiön toiminnan tarkoituksen 
muuttaminen tai naisten pappeuteen liittyvän kannan lievittäminen ei olisi helppoa. 
Säätiön perustajat tunsivat eri rekisteröityjen yhteisömuotojen rajoitukset ja 
mahdollisuudet. Lähtökohtaisesti säätiömuodolla pyrittiin varmistamaan perustajien 
määrittelemä opillinen oikeellisuus.419 Keskeisiä sääntöjä ei voinut muuttaa, 
hallituksen jäsenet valitsi hallitus itse, hallituksen jäsenten tuli kirjallisesti sitoutua 
keskeisiin sääntöihin ja hallitus päätti taloudesta sekä säätiön palkkaamista papeista. 
Papit palkattiin säätiön työntekijöiksi säätiön yhteydessä toimiviin 
jumalanpalvelusyhteisöihin eli seurakuntiin. Säätiön toimiminen työnantajana 
helpotti paikallisten yhteisöjen elämää, koska työnantajana toimiminen oli 
taloudellista ja hallinnollista toimintaa. Samalla säätiö sai talouden kautta 
mahdollisuuden kontrolloida rekrytoitavien pappien ja sitä kautta 
jumalanpalvelusyhteisöjen opillista linjaa ja niiden yhdenmukaisuutta suhteessa 
säätiön säännöissä määriteltyyn oppiin. 

Säätiön perustaminen oli yhteisöllisenä toimena kannanotto kirkon 
uskonnolliseen tilanteeseen. Sosiologisesta näkökulmasta skisma ja yhteisöllinen 
irtautuminen liittyvät yleensä protestiin keskeistä valtaa pitävää yhteisöä kohtaan. 
Ernst Troeltschin näkemys lahkotyyppisen uskonnollisen yhteisön syntymisestä 
kuvaa lahkot protestina kirkkoa eli kompromisseja tekevää massojen instituutiota 
vastaan. Lahkotyyppinen uskonnollisuus ei salli piirissään poikkeamista 
absoluuttisesta totuudesta ja tämän vuoksi yhteisössä pyritään säilyttämään 
mahdollisimman suuri itsenäisyys ja päätäntävalta.420 Tutkiessani Markus-yhteisöä ja 
sen taustalla toiminutta vallan käyttäjää Luther-säätiötä, kysyin toistuvasti itseltäni, 
oliko Luther-säätiön perustaminen vain uskonnollista toimintaa tukevan aatteellisen 
oikeushenkilön muodostaminen vai itsessään uskonnollisen yhteisöllisyyden kirkosta 
irtautumisen tietoinen aloitus? Haastattelemani perustajat kuvasivat omana 
kokemuksenaan, että toiminnan kasvu ja leviäminen ei ole ollut määrätietoista mutta 
odottamattoman suurta.421 Alun perin tavoitteena oli kymmenen seurakuntaa 
Suomessa.422 Puhuminen odottamattomasta kasvusta haastattelutilanteessa, jolloin 
suhde kirkkoon oli kriisiytynyt, kertoi minulle tutkijana halusta osoittaa oman 

 
419 Suomen Luther-säätiölle määrättiin säännöissä 25 hengen valtuuskunta, jonka hallitus nimittää. 
Valtuuskunnan tehtäväksi on säännöissä määritelty; neuvotella säätiön toiminnasta, tukea sitä 
lausunnoilla ja valvoa, että toiminta on säätöjen mukaista. PRH3406. 
420 Troeltsch 1977, 971-972; Rantala 1987, 112-117. 
421 Haastattelujen aikaan 17.10.2013 Luther-säätiön kotisivuilla oli tiedot 28 seurakunnasta. LS2013b. 
Vuoden lopussa 30.12.2013 Lähetyshiippakunnan sivuilla oli tieto 31 seurakunnasta. LHPK2013a. 
422 h11, 474-488; h12, 915-920. 
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uskonnollisen tulkinnan vahvuutta. Kasvun korostaminen oli ulkopuoliselle 
tarkoitettu viesti yhteisön edustaman näkemyksen pätevyydestä ja kannatuksesta.   

Seuraavaksi kuvaan Luther-säätiön ja Markus-yhteisön alkukertomuksen kuten 
sen hahmotin haastattelumateriaalissa ja muissa lähteissä. Itsessään alkukertomus ei 
ollut kuvausta menneisyydestä vaan haastatteluhetken tulkinta yhteisön 
muodostamisesta ja yhteisön olemassaolon perusteista. Eräs haastateltu kutsui 
Markus-yhteisön alkukertomusta eerohuovis-jutuksi. Hän kertoi alkaneensa käydä 
Markus-yhteisön jumalanpalveluksissa, koska hän oli erään tuttunsa kautta 
tutustunut yhteisöön. Hän totesi haastattelussa, että oli aikaisemmin käynyt Pyhän 
sydämen kappelissa, mutta ei ollut tuntenut kuuluvansa ”porukkaan”. Markus-
yhteisöön tutustuminen oli hänelle helppoa ja hän koki, että hänet otettiin mielellään 
yhteisöön ja hänestä oltiin kiinnostuneita. Haastateltu kertoi: 

siinä kävi mun kohalla kävi sillai sitten että siinä mä olin kerinny oleen ehkä yhen 
kevään siinä kun toi eero huovis juttu tuli ja se oli liian paljon mulle siinä vaiheessa 
mä en tajunnu sitä mua vähän kauhistutti se et ohhoh aikamoisen tempun menivät 
tekemään ja mä itseasiassa jäin pois markusyhteisön toiminnasta sen myötä423 

Puhumalla eerohuovis-jutusta haastateltu viittasi tapahtumaan Helsingissä 
Mellunmäen kirkossa 14.3.2004. Helsingin piispa Eero Huovinen oli tullut 
tutustumaan Luther-säätiön järjestämään messuun. Ennen messun alkua papit 
Juhana Pohjola ja Sakari Korpinen kutsuivat piispan sakastiin ja kävivät keskustelun 
Huovisen osallistumisesta ehtoolliselle. Keskustelun sisältö oli liittynyt lähinnä 
naisten toimimiseen pappina ja kirkon yhteyden särkymiseen.424 Pastorit olivat 
lopulta toivoneet, että piispa ei ”asettaisi jumalanpalveluksen pitäjiä liian vaikeaan 
asemaan tulemalla ehtoolliselle”. Juhana Pohjola kertoi itse tapahtumasta yhteisön 
tiedotuslehdessä Pyhäkön lampussa seuraavasti, ”ääni vapisten sanoin, ettei meillä 
ole Raamatun ja tunnustuksen mukaista opillista yksimielisyyttä, jota ehtoollisyhteys 
edellyttää.” Oli ilmeistä, että piispalle ei olisi jaettu ehtoollista. Eero Huovinen ei 
osallistunut ehtoolliselle, mutta keskusteli jumalanpalveluksen jälkeen pappien 
kanssa sakaristossa. Huovinen oli oman kertomuksensa mukaan todennut, että ”kai 
te nyt osaatte aavistaa, että tämä on aika kova juttu, jonka te teitte.”425  

 
423 h13, 331-336. 
424 Kirjassa Lähikuvassa Eero Huovinen Jaakko Tapaninen kuvasi keskustelua seuraavasti: ”Pohjola ja 
Korpinen olivat kuvailleet, kuinka kirkollinen yhteys Huovisen ja Luther-säätiön välillä oli särkynyt. 
Piispa vihki naisia papeiksi, mutta kieltäytyi järjestämästä naispappeuden vastustajille erillisvihkimystä. 
Koska yhteyttä ei ollut, Pohjola toivoi, että piispa ei asettaisi jumalanpalveluksen pitäjiä liian vaikeaan 
asemaan tulemalla ehtoolliselle.” Tapaninen 2010, 147.   
425 PL 2004/3, 2; Tapaninen 2010, 147-148. 
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Tapahtuma ei jäänyt huomaamatta kirkollisissa ja valtakunnallisissa viestimissä, 
vaikka Juhana Pohjola ja Eero Huovinen eivät kumpikaan hakeneet tapahtumalle 
julkisuutta. Juhana Pohjola kirjoitti Pyhäkön lamppu -lehdessä, että ”niin minun kuin 
piispankin toivomus olisi ollut, että kaiken pastoraalisen toiminnan tavoin asia olisi 
jäänyt kahdenkeskeiseksi.”426 Jaakko Tapaninen kirjoitti kirjassaan, kuinka 
jumalanpalveluksen jälkeen Huovinen totesi Pohjolalle ja Korpiselle: ”ei ole hänen 
tehtävänsä nostaa tästä meteliä, mutta että meteli tästä syntyy joka tapauksessa.”427 
Kotimaa-lehti uutisoi tapahtuneesta huhtikuussa ja mediakeskustelu kiihtyi edelleen 
syksyllä Huovisen kommentoitua tapahtunutta Kotimaa-lehdessä. Tapahtumat 
johtivat kirkon sisäiseen tutkintaan, jonka seurauksena Pohjola ja Korpinen erotettiin 
määräajaksi pappisvirasta.  

Usea haastateltu viittasi puheessaan Mellunmäen ehtoollistapahtumaan. Eräs 
yhteisöä perustamassa ollut haastateltu kertoi, kuinka vuonna 2004 
”ehtoolliskysymys piispa eero huovisen kohdalla” muutti yhteisön tilanteen 
radikaalisti. Tilanne johti uusien tilojen etsimiseen ja Markus-yhteisö siirtyi vuoden 
2004 aikana Mellunmäestä kirkon tiloista Annankadulle Adventtikirkon tiloihin.428 
Samalla vaikutti siltä, että yhteisön saama ristiriitainenkin julkisuus lisäsi yhteisöstä 
kiinnostuneiden määrää ja synnytti myötäsukaisuutta yhteisöön. Yhteisön johtoon 
kuulunut haastateltu kuvasi ehtoollistapahtuman jälkeisen ajan olleen voimakasta 
kasvun aikaa.429 Puhuminen voimakkaasta kasvusta ristiriitaisten tapahtumien aikana 
saattoi olla haastattelutilanteesta noussut tarve esittää vaikeasta tilanteesta myönteisiä 
puolia haastattelijalle. Tilasto ehtoollisella kävijöiden määrästä Markus-yhteisössä 
kuvaa kuitenkin, että vuonna 2004 tapahtui yhteisössä ehtoollisella kävijöiden 
määrässä kasvua. Ehtoolliselle osallistuneiden lukumäärä (keskiarvo messua kohden) 
Markus-yhteisössä 2000-luvun alussa on kuvattu taulukossa kolme.430  
  

 
426 PL 2004/3, 2. 
427 Tapaninen, 2010, 148. 
428 h12, 366; h11, 965-973; Siikavirta 2016. 
429 h13, 1258-1264. Haastatteluaineiston luotettavuudesta historiallisena lähteenä olen kirjoittanut 
edellä. Osallistujamäärän kasvun korostaminen kuvaa myös halua osoittaa yhteisön toimineen 
oikeutetusti eerohuovis-jutussa. 
430 Siikavirta 2016. 
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Vuosi Ehtoolliselle 
osallistuneita / messu 

2000 40 

2001 63 

2002 90 

2003 88 

2004 108 (Mellunmäki)  
114 (Annankatu) 

2005 102 

2006 112 

2007 127 

Taulukko 3.  Ehtoolliselle osallistuneiden lukumäärä keskiarvona  
messua kohden Markus-yhteisössä 2000-2007. 

Yhteisön jäsenmäärää ei ollut käytettävissä vuosilta 2000-2007. Ehtoollisella 
kävijöiden määrä kuvaa osin myös yhteisöön tutustumaan tulleiden määrää. 
Ehtoollisella kävijöiden määrä kasvoi selvästi vuonna 2004, mutta laski hieman 
seuraavina vuosina niin, että samalle tasolle päästiin 2007. Koska vuoden 2004 
ristiriita koski ehtoollista, on myös mahdollista, että yhteisöön tutustumaan tulleet 
saattoivat osallistua ehtoolliselle tarkoituksellisesti kokeilumielessä. 

Yhteisöön sitoutumista harkinneelle ehtoollisen epääminen piispalta saattoi 
aiheuttaa ristiriitaisia kokemuksia. Eräälle haastatellulle tilanne johti aluksi yhteisöstä 
irtautumiseen, mutta haastattelutilanteessa hän selitti myös tilanteen synnyttämää 
motiivia sitoutua yhteisöön. Hän kertoi: 

mun kohalla se semmonen kohkaaminen ja semmonen niin ku semmonen lähes 
hysteerinen semmonen niin ku paheksunta mitä se sai aikaan kaikissa tahoissa niin se 
oikeestaan mun kohalla teki vähän semmosen niin ku vastareaktion että mä niin ku 
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halusin että eiks nyt joku edes yrittäs ymmärtää et miks noi kaverit teki tollalailla ku 
mä tiesin että ei ne mitään idiootteja ollu ku mä olin just kuitenki käyny ja mä tunsin 
ne mä tiesin et ei nää mitään juntteja oo kyllä näillä joku syy tähän oli ja ja se että mule 
tuli semmonen vaikutelma että ei kukaan edes oo kiinnostunu puhuun näitten kanssa 
nää vaan haluu lyödä kun vierasta sikaa niin mulle sympatiat tuli tosi vahvasti niin ku 
luther-säätiön puolelle … mä kuitenki olin jo siinä vaiheessa pikkusen kuitenki 
kasvanu kiinni siihen markusyhteisöön niin sit mä palasin takasin myöhemmin431 

Kertomus Eero Huovisen ehtoollisen epäämisestä näyttäytyi haastatellun 
kertomanana tärkeänä osana yhteisön historiaa, jolla oli ollut haastateltavalle itselleen 
tärkeä merkitys myös haastatteluhetkellä. Kertomuksen merkityksellisyys nousi 
yhteisön muodostumisesta ja irtautumisesta kirkosta. Kertomus oli omaksuttu 
yhteisön alkukertomukseksi. Haastattelutilanteessa ”eerohuovi-jutusta” puhuminen 
saattoi olla myös ulkopuoliselle haastattelijalle suunnattua tietoista tai 
tiedostamatonta yhteisön puolustamista. 

Eero Huovisen ehtoollisen epääminen tuli esille erään haastateltavan puheessa 
kertomuksena, jossa siihen liitettiin enemmän tulkintaa. Haastateltava kertoi: 

eero tulee tonne yhteyden aterialle ja häntä ei käytännöllisesti katsoen siis siinähän ei 
tapahtunut mitään hänen tota kieltämistään pois niin ku että ettei olisi annettu 
ehtoollista vaan juhana sanoi että voitko ystävällisesti olla saattamatta meitä hankalaan 
tilanteeseen koska jos siinä ois niin kun ehtoollinen tapahtunut normaalitilanteessa 
sieltä olis lähtenyt porukka pois se on kattonut että miks mitä tää nyt on kun toihan 
ei hyväksy meitä miten se tulee tähän mutta sitähän ei tietenkään näin julkisuuteen 
tullu vaan sitten kävi ihan toisin ja vaikka siis se periaatteessa noi keskustelivat että 
asia on selvä että mutta sitten eero nosti sen julkisuuteen ja siitä lähti iso pyörä 
liikkeelle sitten432 

Kuten kertomukset yleensä, niiden sisältö ja niille annetut merkitykset muuttuvat 
ajan myötä. Haastateltu ei ole itse ollut mukana keskustelussa Eero Huovisen 
kanssa.433 Haastatellun antama kuvaus on ehkä yhteisön piirissä vakiintunut ja ehkä 
jopa virallisesti hyväksytty tulkinta tapahtumasta. Uutena merkityksenä ehtoolliselle 
osallistujat kuvataan yhteisönä, joka olisi haastatellun mukaan yksissä tuumin 
reagoinut piispalle tarjottuun ehtoolliseen. Tämä vahvistaa kertomuksen merkitystä 
yhteisön synnystä kertovana myyttisenä alkukertomuksena. Ehtoollisen epääminen 

 
431 h13, 341-362. 
432 h11, 681-687. 
433 Haastatellun ei mainita missään aineistossa olleen mukana keskustelussa piispa Eero Huovisen 
kanssa, kun Eero Huoviselta evättiin pääsy ehtoolliselle. Hänen kuvauksensa tilanteesta perustuu 
muiden hänelle kertomaa tietoon ja edustaa tällöin myös yhteisössä hyväksyttyä tulkintaa eerohuovis-
tapauksesta. Alkukertomuksille tyypillisesti kertomus yhteisössä saa uusia merkityksiä. 
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piispalta oli yhteisön muodostumiselle merkityksellinen tapaus, koska se merkitsi 
välien katkeamista kirkkoon ja samalla se teki yhteisön julkiseksi ja näkyväksi 
toimijaksi. On ymmärrettävää, että yhteisössä tapahtumalle muodostui uusia 
merkityksiä ja tulkintoja.  

Luther-säätiö, joka oli lähtenyt rakentamaan kirkollisen uskonnollisuuden sisälle 
omia434 ehtoollisyhteisöjä, oli toimintansa alusta lähtien ollut jännitteisessä asemassa 
suhteessa kirkkoon. Tämä jännite tiivistyi erityisellä tavalla kuvatussa ehtoollisen 
epäämisessä. Kyse ei ollut vain yhdestä tilanteesta, jossa papit kielsivät jotain 
piispalta. Ehtoollinen on toinen kirkon pyhistä toimituksista ja sisältää paljon 
uskonnollista, yhteisöllistä ja hengellistä symboliikkaa. Kirkon opin mukaan kyse ei 
ole vain yhdessä nautittavasta ateriasta vaan pyhästä ateriasta, jossa Kristus itse on 
läsnä. Jari Jolkkonen on väitöskirjatutkimuksessaan tutkinut Lutherin käsitystä 
ehtoollisesta ja kirjassaan Uskon ja rakkauden sakramentti kuvaa Lutherin 
ehtoollisoppia. Teologina Martti Luther on merkittävä ja arvostettu teologi sekä 
kirkossa että Luther-säätiön piirissä, joten käytän Jolkkosen tutkimuksen tuloksia 
avaamaan lyhyesti ehtoollisen merkitystä ja ehtoollistapahtuman erityistä luonnetta 
yhteisön alkukertomuksena. 

Jari Jolkkonen totesi tutkimuksessaan, että Lutherille ehtoollinen oli sekä uskon 
että rakkauden ateria. Uskon aterialla ehtoollisvieras ottaa uskolla vastaan Jumalan 
lahjan, joka on syntien anteeksiantaminen. Ehtoollinen rakkauden ateriana tarkoittaa, 
että ehtoollinen luo ja vahvistaa kristittyjen hengellistä yhteyttä ja on samalla tämän 
yhteyden näkyvä ilmaus. Rakkauden ateriana ehtoollinen kutsuu ja velvoittaa 
kristittyjä keskinäiseen rakkauteen. Jolkkonen totesi, kuinka klassiset ehtoollista ja 
sen merkitystä kuvaavat termit, kreikaksi  (synaksis) ja latinaksi communio, 
tarkoittavat kirjaimellisesti yhteisöä, mutta niitä käytetään myös ehtoollisen 
sakramentin niminä. Kristuksen yhteisöön eli kommuunioon kuuluminen ilmenee 
ehtoolliselle osallistumisena. Yhteisöstä erottaminen (latinaksi excommunicare) ilmenee 
yhteydestä erottamisena ja sakramenttien epäämisenä.435  

Teologisesti voidaan puhua eukaristisesta ekklesiologiasta, jolla tarkoitetaan, että 
ehtoollinen synnyttää yhteisön ja pitää sitä yllä.436 Vapaaehtoinen ehtoolliselta pois 
jääminen voidaan Eero Huovisen kohdalla ymmärtää jättäytymisenä pois yhteisöstä 
ja ehtoollisen epääminen taas henkilön sulkemisena yhteisön ulkopuolelle. Oli kyse 

 
434 Puhe omista ehtoollisyhteisöistä tarkoitti, että näissä yhteisöissä jumalanpalveluksia toimittivat vain 
säätiön hyväksymät papit. 
435 Jolkkonen 2004, 164-168. 
436 Raunio 2012. 
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kummasta tahansa, molemmissa tapauksissa tapahtuma muodosti rajapinnan ja antoi 
tapahtumalle yhteisöä toisesta yhteisöstä erottavan merkityksen. Siksi 
ehtoollistapahtuma ei ollut vain osa kriisiä säätiön ja kirkon välillä, se oli tuon kriisin 
keskeinen sisältö.  

Luther-säätiön yhteisöllisessä uskonnollisuudessa ehtoollinen on ollut keskeinen 
uskonnollinen toimitus. Tekemissäni haastatteluissa ehtoollinen nousi toistuvasti 
esille yhteisön toimintaan osallistuvien keskeisenä uskonnollisena rituaalina. Tämän 
tutkimuksen tehtävän kannalta on tärkeä kuvata, miten Luther-säätiön näkemys 
ehtoollisesta voi vaikuttaa yhteisön toimintaan, yhteisölliseen rakentumiseen ja 
osallistujien sitoutumiseen yhteisöön. Yhteisön tiedotuslehdessä Pyhäkön lampussa 
oli numerossa 2003/1 erityisenä teemana ehtoollinen. Lehden pääkirjoituksessa 
säätiön yksi perustajista, Simo Kiviranta, kirjoitti ehtoollisen viettämisen 
tärkeydestä.437 Ehtoollisella oli tärkeää, että se toteutetaan oikein ja  

ehtoollinen edellyttää luterilaisen tunnustuksenkin mukaan oikein kutsuttua ja 
täytettyä virkaa. Muutoin kaikki ei tapahdu oikein ja järjestyksessä. Kirkon historiakin 
osoittaa, että jos ehtoollisen voi toimittaa kuka tahansa, koko sakramentin vietto 
villiintyy ja se menettää pyhän asemansa. 

Viittaus ”oikein kutsuttuun ja täytettyyn virkkaan” tarkoitti selvästi kannanottoa 
naisten mahdollisuuteen toimia pappina. Ehtoollisen pyhyys oli edellisen lainauksen 
perusteella riippuvainen siitä, kuka toimittaa rituaalin ja miten se toimitetaan. 

Vastaavalla tavalla Petri Hiltunen kirjoitti438 lehden samassa numerossa: 

Kun ehtoollinen toimitetaan oikein (Augsb.tunn. VII), kirkon apostolisen viran 
pohjalta, silloin Pyhä Henki luo ehtoollisyhteisöjä. Lauma ei ole hajallaan vaan Suuri 
Ylipaimen johdattaa sen vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Hän kattaa 
meille pöydän jopa meidän vihollistemme silmien eteen. Tämän kokeminen vahvistaa 
meidän uskoamme ja yhteyttämme tänä raatelevien susien aikakautena. 

Yhteisö syntyy oikein toimitetulla ehtoollisella.  Tätä yhteisöä Hiltunen kuvasi 
laumaksi, jota paimen johtaa. Lauman ja paimenen metafora oli Markus-yhteisön 
kanonisen kielen sanastoa ja tyypillinen haastateltujen tapa kuvata omaa yhteisöään. 
Metaforien käyttö korostaa yhteisön johtajan roolia, koska paimen vastaa lauman 
turvallisuudesta, mutta samalla se korostaa myös yhteisöön kuuluvien alistumista 
yhteisön johtajien vallalle. Lauman ja paimenen asetelma on yhteisöllisesti myös 
valta-asetelma, joka konkretisoituu ehtoollisella, jossa oikein valittu ja yhteisön 

 
437 PL 2003/1, 2. 
438 PL 2003/1, 4-5. 
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edellytykset täyttävä pappi antaa ruokaa yhteisön jäsenille. Valta-asemaa vahvistaa 
eukaristinen ekklesiologia, eli että ehtoollisella syntyy yhteisö439 ja ehtoollisella se on 
olemassa todellisesti.  

Ehtoollinen muodostui yhteisöllisesti säätiötä ja sen jumalanpalvelusyhteisöjä irti 
kirkosta rajaavaksi rituaaliksi ja rajapinnaksi. Säätiön piirissä korostettiin ehtoollisen 
luonnetta ehdottoman oikein toimitettavana rituaalina. Tällöin voitiin rajata säätiön 
yhteydessä toimivat yhteisöt erilleen muusta kirkollisesta uskonnollisuudesta, koska 
säätiö itse määritteli oikean ehtoollisen rajaavat säännöt. Nuo säännöt perusteltiin 
pyhällä eli muuttamattomalla traditiolla, jolloin toisenlainen tapa toimia osoitettiin 
pyhän rikkomiseksi. Muualla kirkollisen uskonnollisuuden piirissä tapahtuva naisten 
toimittama, tai naisten pappeuteen myönteisesti suhteutuvien miesten toimittama 
ehtoollinen näyttäytyi villinä ja epäjärjestyksessä tapahtuvana rituaalina, joka ei ollut 
pyhä ja joka ei siten muodostanut oikeaa yhteisöä. Ehtoollinen oli se kohta, jossa 
Luther-säätiön yhteisö pystyi osoittamaan oman identiteettinsä suhteessa kirkolliseen 
uskonnollisuuteen. Ehtoollinen määrittyi yhteisön muista yhteisöistä erottavan 
rajapinnan keskeiseksi osaksi. Tämän vuoksi kertomus Eero Huovisen ehtoollisen 
epäämisestä oli merkittävä yhteisön alkukertomus. 

Ehtoollisen epäämisen tapahtuma 14.3.2004 sijoittui yhteisön muodostumisen 
kannalta merkittävään kohtaan. Markus-yhteisö oli ensimmäinen Luther-säätiön 
yhteydessä toimiva jumalanpalvelusyhteisö. Toiminnan alkuvaiheessa yhteisö pystyi 
toimimaan kirkon paikallisseurakuntien tiloissa, aluksi Ruoholahden 
seurakuntakodissa ja helmikuusta 2003 alkaen Mellunmäen seurakuntakeskuksessa. 
Epävarmuus käytössä olleista tiloista ja osallistujien määrän kasvaminen lisäsi tarvetta 
vahvistaa yhteisön rakennetta järjestäytymällä rekisteröitymättömäksi yhdistykseksi. 
Markus-yhteisö järjestäytyi rekisteröimättömäksi yhdistykseksi 8.8.2003 kahdeksan 
kuukautta ennen ehtoollistapahtumaa.440 Juhana Pohjola on kuvannut, kuinka 

 
439 Ks. Bessant 2018, 132. Autenttisen me-olemuksellisen yhteisön määrittelyssä Bessant käytti 
communion-sanaa, jonka uskonnollinen merkitys viittaa ehtoolliseen. 
440 Pohjola 2009, 29. Oulun piispa Olavi Rimpiläinen oli antanut Juhana Pohjolalle pappisvihkimyksen 
18.12.1999, eli ennen kuin Luther-säätiö oli rekisteröity PRH:ssa, Luther-säätiön työhön 
jumalanpalvelusyhteisöjä rakentamaan. Pohjola 2009, 15. Kuvauksessaan yhteisön historiasta Pohjola 
totesi: ”Simo Kiviranta asetti minut Helsingin Vanhankirkon seurakuntakodissa 6.8.2000 
jumalanpalvelusyhteisöä rakentamaan.” [Kursivointi tutkimuksen tekijän] Pohjola 2009, 29. Suomen 
kirkon kirkkojärjestyksessä todetaan, että ”Piispa … suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja 
virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset”. FL2003a. Tässä 
tapauksessa kyse oli Luther-säätiön sisäisestä tehtävästä, johon säätiön puheenjohtaja asetti Juhana 
Pohjolan. Teksti oli kirjoitettu vuonna 2009, jolloin käytetty kirkolliseen järjestykseen viittaava 
sanamuoto on ymmärrettävä, koska Ruotsin Missionprovinsenin yhdeksi piispaksi oltiin hankkimassa 
suomalaista pappia Luther-säätiön piiristä. Säätiön piirissä oli selvitetty jo vuodesta 2005 alkaen 
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Markus-yhteisö organisoituminen rekisteröitymättömäksi yhdistykseksi ja 
toimintatapojen vakiintuminen on ollut mallina muille Luther-säätiön yhteyteen 
perustetuille yhteisöille. Jopa käytäntö antaa yhteisöille raamatulliseen henkilöön, 
apostoliin tai profeettaan, viittaava nimi lähti Markus-yhteisöstä. 
Jumalanpalvelusyhteisöjen talous ja työnantajatehtävät hoidetaan keskitetysti säätiön 
toimesta. Samoin yhteisöjen oppi ja toiminnan muodot seuraavat säätiön sääntöjä.  

Juhana Pohjolan kuvauksen mukaan Markus-yhteisön järjestäytyminen irrotti 
yhteisön ulkoisesti Luther-säätiöstä, koska vielä 2000-luvun alussa puhuttaessa 
Luther-säätiöstä viitattiin juuri Helsingissä toimineeseen yhteisöön. Yhteisön 
muodostuminen ja ehtoollistapahtuma tapahtuivat peräkkäin lyhyen ajan sisällä, 
jolloin jakso vuodesta 2004 eteenpäin merkitsi paitsi yhteisön sisäistä järjestäytymistä 
ja identiteetin vahvistumista myös ulkoisesti etäisyyden ottoa Suomen kirkkoon päin. 
Yhteisön siirtyminen adventtikirkon tiloihin ehtoollistapahtuman jälkeen vuonna 
2004 oli konkreettinen merkki muutoksesta.441 Tutkimuksen aikana Markus-yhteisön 
suhdetta Luther-säätiöön en kuitenkaan voi kuvata irrallisena, koska säätiö käytti 
pappien palkanmaksun kautta taloudellista valtaa yhteisöön, mikä edellytti yhteisöltä 
sitoutumista säätiön määrittelemään oppiin.  

Tutkimuksen haastattelujen teon aikaan syksyllä 2013 yhteisössä oli tapahtumassa 
identiteettiin liittyvä muutos. Keväällä 2013 oli perustettu Luther-säätiön yhteydessä 
toimivien yhteisöjen toimesta Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja 
hiippakunnalle oli valittu oma piispa, rovasti Risto Soramies.442 Virallisesti 
lähetyshiippakunta oli rekisteröimätön yhdistys. Lähetyshiippakunnan asioita tunteva 
haastateltu henkilö perusteli tätä toteamalla: ”me ollaan vielä rekisteröimätön ihan 
ihan ihan pragmaattisista syistä että sen takia kun ei tiedetä vielä miten tää kannattaa 

 
mahdollisuutta yhdistysmuotoisen lähetyshiippakunnan perustamisesta, mutta Patentti- ja 
rekisterihallitus oli tyrmännyt ”hiippakunta” -termin käyttämisen yhdistyksen nimessä ja vaatinut 
demokraattisia toimintatapoja yhdistyksessä, mitkä eivät sopineet piispalliseen järjestykseen. Tämän 
vuoksi Luther-säätiö pyrki saamaan oman toimintansa yhteyteen suomalaisen piispan Ruotsin 
Missionprovinsenin kautta. Murto 2013, 15-19.  
441 LHPK2016, Pohjola 2013, 133-136. 
442 Pohjola 2013, 135. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli määräsi istunnossaan 9.10.2013 rovasti 
Risto Soramiehen menettämään pappisvirkansa. THPK2013. Soramies perusteli seurakuntien eli 
jumalanpalvelusyhteisöjen perustamista omassa oikaisuvaatimuksessaan tuomiokapitulin päätökseen 
seuraavasti: ”15. Eri paikkakunnilla luterilaisia kristittyjä on järjestäytynyt seurakunniksi, voidakseen 
osallistua Raamatun ja tunnustuksen mukaisiin jumalanpalveluksiin. Nämä kristityt tarvitsevat 
ordinoidut paimenet. Piispamme ovat kieltäytyneet vihkimästä näille seurakunnille pappeja ja siten 
syyllistyneet ylimieliseen virkansa laiminlyömiseen. Tunnustuksemme ei anna seurakunnille ainoastaan 
lupaa vihkiä, vaan velvoittaa niitä vihkimään itselleen pappeja. Tässä ei ole kysymys CA 14:n vastaisesta 
toiminnasta, vaan juuri sen mukaisesta. On kysymys "asianmukaisesta kutsumisesta".” Soramies 2013. 
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lopulta niin tota minkälainen järjestömuoto lopulta tulee tulee tuota mielekkääks”.443 
Yhteisön järjestäytymisen muodon osalta aikaisemmin motiivina oli ollut vallan 
pysyminen naisten pappeutta vastustavien henkilöiden hallussa. Oli ymmärrettävää, 
että Lähetyshiippakuntaa perustettaessa oltiin tarkkoja myös tässä suhteessa ja 
rekisteröimätön yhdistys yhdistysmuotona säilytti taloudellisen vallan säätiöllä. 

Hiippakuntaan saattoivat liittyä jäseniksi vain seurakunnat, jotka hyväksyivät 
säännöt ja tunnustuksen. Edellytyksenä ei ollut Luther-säätiön yhteydessä 
toimiminen. Luther-säätiö vastasi kaikkien muiden seurakuntien, paitsi kolmen 
itsenäisen yhdistyksen, pappien palkanmaksusta. Luther-säätiössä ja 
lähetyshiippakunnassa toimivat pääosin samat ihmiset, jolloin päätösvalta oli 
keskittynyt.444  

Lähetyshiippakunnan perustamisessa näkyi toiminnan tapa, joka haastateltujen 
mukaan tiedostamatta oli tapahtunut jo Luther-säätiötä perustettaessa. Luther-
säätiön säätiömuoto oli osoittautunut hyväksi muodoksi toiminnan kasvun ja 
yhteisöjen muodostumisen kannalta, eikä se rajoittanut tai sulkenut pois erilaisia 
yhteisöllisen järjestäytymisen tapoja. Nyt hiippakunta syntyi rekisteröimättömänä 
yhdistyksenä, jolloin jätettiin auki mahdollisuus toimia edelleen rekisteröimättömänä 
yhteisönä kirkollisen uskonnollisuuden puitteissa tai irrottautua kokonaan kirkosta ja 
muodostaa myöhemmin oma rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. Omaksutut 
yhteisömuodot antoivat vapauden toimia ja reagoida yhteisöjen ulkoisiin muutoksiin. 
Toiminnanvapauden ylläpito edellytti yhteisöllisesti osin määrittelemätöntä ja 
sumeaa suhdetta kirkkoon.  

Markus-yhteisön ja taustalla olleen säätiön sekä perustetun lähetyshiippakunnan 
asemoituminen suhteessa kirkkoon oli yhteisön perustamisesta lähtien ollut 
jännitteinen ja sumea. Lähetyshiippakunnan perustamisen epäselvä merkitys ja 
yhteisön epäselvän sumea asema kirkon rajapinnalla näkyi myös haastateltujen 
puheessa. Eräs haastateltu, joka oli ollut yhteisön toiminnassa mukana kaksi vuotta, 
vastasi kysymykseeni, mikä on ollut vaikeinta yhteisössä toimimisessa, seuraavasti: 

vaikka jumalanpalveluselämä itsessään on niin ku ollu tyydyt niin ku hyvin semmoset 
hengelliset tarpeet tyydyttävää niin ehkä sen taustalla just se semmonen niin ku 
suomen kirkollinen tilanne ja sen ja sit niin ku jotenki oma sit identifioituminen siihen 
niin ku markusyhteisöön tai lähetyshiippakuntaan sen jäseneksi niin sitten semmoset 
puntaroinnit että ja sen suhde niin ku suomen evlutkirkon jäsenyyteen ja semmoset 
ristiriidat ja sitten että tai jotenki sen sanominen no mis että aa sä oot kuitenki 
uskonnollinen no mis mikä sä oot no luterilainen missä sä käyt ja sitten lausuu luther-

 
443 h20, 70-74. 
444 h20, 44-66. 
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säätiön niin sitten ihmisillä herää ihan todella kummallisia niin ku epäluuloja 
mielikuvia ja siis semmosia et se on et se on kyllä ehkä vaikein semmonen että se 
kenttä ei oo ihan selkeä445 

Haastateltu kuvasi yhteisön jäsenen näkökulmasta Markus-yhteisön suhdetta ja 
yhteisöllistä irtautumista kirkosta ja oman yhteisöllisen identiteetin muodostumista. 
Hän koki, että yksilön näkökulmasta kirkollisen uskonnollisuuden kenttä ei ollut 
selkeä, koska hänen oli vaikea identifioida omaa uskonnollisuuttaan keskusteluissa 
muiden ihmisten kanssa. Tämä liittyi häneen pohdintaansa omasta yhtäaikaisesta 
jäsenyydestään kirkkoon ja Markus-yhteisöön, joka ilmeni kokemuksena ristiriidasta 
kahden yhteisöllisen sitoutumisen välillä.446 Haastateltu pohti Markus-yhteisön ja 
lähetyshiippakunnan suhdetta ja totesi, että ”ei markusyhteisö tai lähetyshiippakunta 
toimi evlutkirkon alla tai sisällä mä ehkä näkisin että se jo on niin ku tai kokisin että 
se jo on niin ku irrallinen”.447 Haastateltu totesi myöhemmin, että mikäli 
lähetyshiippakunta muodostaa oman uskonnollisen yhdyskunnan, hän olisi valmis 
eroamaan kirkosta.448 Haastatteluhetken yhteisöllinen ambiguiteetti ja epäselvä 
tilanne ilmeni haastatellun puheessa. Mikäli Markus-yhteisö ja lähetyshiippakunta 
irrottautuisivat kirkosta ja muodostaisivat oman uskonnollisen yhteisön ja 
uskontokunnan, niiden uskonnollinen identiteetti suhteessa kirkkoon tarkentuisi. 
Tämä saattaisi olla haastatellulle yhteisöllistä tilannetta selkiyttävä asia, joka 
helpottaisi irrottautumista jommasta kummasta yhteisöstä. Haastateltu oli 
haastatteluhetkellä Markus-yhteisön ja kirkon lomittuneiden rajapintojen sisällä, yhtä 
aikaa irtautumassa ja liittymässä. 

 

4.3 Satamaseurakunta 

Satamaseurakunnan synnystä ei ollut saatavilla kirjallisia lähteitä tai media-aineistoja 
samalla tavalla kuin muista tutkittavista yhteisöistä. Osasyynä tähän oli, ettei yhteisön 
syntyy liittynyt samanlaisia ristiriitoja kirkon kanssa, kuin muilla tutkittavilla 
yhteisöillä. Tämä tarkoitti tutkijan työn osalta, että yhteisön synnystä kertova lähde- 
ja kirjallinen aineisto oli selvästi vähäisempää kuin kahdella muulla yhteisöllä ja 

 
445 h7, 533-550. 
446 h7, 551-561. 
447 h7, 588-592. 
448 h7, 605-609. 
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jouduin turvautumaan enemmän yhteisön lehden Myrskylyhdyn ja haastattelujen 
aineistoon. Toissijaisen aineiston kohdalla lähdekritiikki oli tärkeää arvioitaessa 
lähteiden luotettavuutta. 

Haastatteluaineiston perusteella yhteisön synnyn taustalla oli joidenkin 
yksittäisten perustajajäsenten ennen yhteisön virallista perustamista tapahtunut 
verkottuminen keskenään ja yhteinen irtautuminen kirkon rajapinnalla. Ennen kuin 
ehdin kysyä mitään, yksi yhteisön perustajista aloitti haastattelun kuvaamalla oman ja 
yhteisönsä kritiikkiä kirkkoa kohtaan. Hänelle oli tärkeää päästä kuvaamaan 
ulkopuoliselle henkilölle yhteisöllisen irtautumisen perusteita. Hän sanoi, että 
kirkossa pappeudesta oli tullut vallan väline. Myöhemmin hän tarkensi, että kirkko 
oli liberalisoitunut ja Raamattu ymmärrettiin kirkossa vain viitteellisenä. Kuvatessaan 
omaa taustaansa hän totesi, ettei voinut itse sitoutua kirkon auktoriteetteihin eikä 
toimia keskusjohtoisessa organisaatiossa. Iso tekijä, joka hänen mukaansa irtautti 
häntä kirkosta oli se, että kirkon ja herätysliikkeiden keskusjohtoisuus ei antanut 
paikallisseurakunnille valtaa toimia.449 Haastattelutilanteessa haastateltavalle eron 
tekeminen kirkkoon oli merkittävä asia. Puhe herätysliikkeiden keskusjohtoisuudesta 
mahdollisesti viittasi kansanlähetykseen, jonka toiminnassa moni perustaja oli ollut 
mukana. Ymmärsin haastatellun kuvauksen yhteisön muodostumisesta yhteisön 
virallisena näkemyksenä yhteisön perustamisesta. 

Haastattelemani toinen perustajajäsen kertoi, että hän oli aikaisemmin toiminut 
aktiivisesti kirkossa, mutta kokenut kirkon politisoitumisen itselleen kielteisenä 
asiana. Kirkossa hänen kokemansa mukaan eri ryhmät kiistelivät vain taloudellisesta 
vallasta. Kirkko oli hänen mukaansa luopunut tunnustuskirjojen opista. Lisäksi 
hänellä oli kokemuksia pienistä seurakunnista ja vapaaehtoistoimintaan 
pohjautuvasta toiminnasta kirkon sisällä. Nämä hän näki ihanteellisina 
perheenkaltaisina tapoina toimia. Puhe perheestä ja perheenkaltaisuudesta oli 
yhteisön legitimoitua diskurssia, josta kerron enemmän luvussa 6.1.1. Haastatellun 
henkilökohtainen yhteys pastori Jarmo Sormuseen johti yhteisön perustamisen 
ensimmäisiin tunnusteleviin tapaamisiin.450 Haastatteluaineistossa annettiin pastori 
Jarmo Sormuselle keskeinen rooli yhteisön perustamisessa. 

Haastatteluhetkellä yhteisö oli ollut olemassa viisi vuotta, joten yhteisöä 
perustamassa olleilla haastateltavilla oli muistikuvia yhteisön synnystä. Muistikuvat 
muuttuvat ajan kuluessa ja kertovat samalla siitä, miten haastatteluhetkellä yhteisön 
synty ymmärrettiin. Käyn seuraavassa läpi kahden yhteisöä perustamassa olleen 

 
449 h14, 3-24; 241-307.  
450 h15, 119-261. 
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haastatellun kuvauksia Satamaseurakunnan synnystä ja irrottautumisesta itsenäiseksi 
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Haastateltujen kertomukset ovat yhteisön sisällä 
toimivien henkilöiden haastatteluhetken kuvauksia menneestä, jolloin 
haastatteluhetken tilanne vaikuttaa joidenkin asioiden korostumiseen tai joidenkin 
asioiden jäämiseen käsittelemättä. 

Yksi perustajista kertoi, kuinka oli pettynyt kirkkoon, joka haastatellun mukaan 
oli luopunut 1980-luvulla tunnustuskirjojen opista ja alkoi ”soveltamaan sitä tavalla 
joka ei mua oikein kiehtonut mutta ei se nyt niin suurta katkeruutta aiheuttanut”.451 
Haastateltu oli osallistunut Kansanlähetyksen leipäsunnuntaijumalanpalvelukseen, 
jossa hän oli keskustellut vielä tuolloin Kansanlähetyksen pastorina toimineen Jarmo 
Sormusen kanssa. Seuranneissa keskusteluissa oli käynyt ilmi, että Jarmo Sormunen 
oli lähtemässä pois Kansanlähetyksen tehtävistä, ja että pienen itsenäisen 
seurakunnan olisi keskustelijoiden pohdintojen mukaan mahdollista elättää yksi 
pastori.452 Haastateltu kertoi, kuinka sitten käytännössä uuden yhteisön perustamista 
lähdettiin suunnittelemaan: 

sitten tuli sellainen kutsu semmoinen varovainen kutsu että voisitko olla mukana 
tällaisessa tuota niin tutkimuksessa että tuota niin josko perustetaan seurakuntaa 
taikka yhdistystä silloin ei ollut alussa ollenkaan kyse siitä että seurakuntaa perustetaan 
siellä oli sitten miehiä muutamia miehiä joka kasvoi sitten toistakymmentä meitä 
jossakin vaiheessa oli jossa oli niin kun selkeästi tutkittiin eri vaihtoehtoja ja katottiin 
ensteks se tausta että millä lailla mihinkälaiseen toimintaan me voitais sitoutua olla 
toteuttamassa sitä ja todettiin että meillä on ajatukset aikalailla yhteneväiset453 

Kertomukset uuden seurakunnan perustamisesta olivat Satamaseurakunnan 
omaa alkukertomusta. Kuvauksiin liittyi myytinomaisia aineksia. Haastateltu 
kutsuttiin pelkästään miehistä koostuneeseen ryhmään, joka alkoi valmistella 
yhteisön perustamista. Vastaavalla tavalla kertoi Satamaseurakunnan Myrskylyhty-
lehdessä yksi perustajista, joka totesi että ”mua pyydettiin mukaan ryhmään, joka 
mietti olisiko tarvetta uudelle seurakunnalle. Meitä oli 12 miestä puolisen vuotta 
pohtimassa ennenkuin Satamaseurakunta perustettiin.”454 Tätä tutkimusta varten 
haastatellut perustajat eivät maininneet valmistelleen ryhmän miesten lukumäärää, 
mutta lehdessä mainittu lukumäärä on symbolisesti tärkeä kristillisen seurakunnan 

 
451 h15, 233-235. 
452 h15, 235-248. 
453 h15, 248-261. 
454 ML 2013/3. 
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perustajien lukumäärä. Sama luku esiintyy Raamatussa mm. apostolien 
lukumääränä.455 

Toinen haastateltu perustaja kertoi, että taustalla oli ollut jo aikaisemmin vuonna 
2007 kokoontunut englanninkielinen veljespiiri, jossa oli viisi miestä. Ryhmässä 
mietittiin mahdollisuutta perustaa seurakunta puhtaalta pöydältä ja ilman ketään 
painavia rasitteita.456 Haastateltu käytti sanoja ”unelmoida”, ”uskaltaa sanoa ääneen” 
ja ”haaveilla”, muistellessaan tapahtunutta. Ymmärsin, että nämä käsitteet ovat osa 
yhteisön alkukertomusta.457 Tapahtuneeseen liittyi hänellä vahvoja positiivisia 
tunteita. Ryhmän kuvaaminen miehinä, jotka haaveilivat ja unelmoivat, kuvasi 
samalla haastatteluhetken yhteisöä ja antoi perustelun yhteisön miesten johtajuudelle. 

 Tämä miesten ryhmä ei kuitenkaan vielä ollut valmis uuden yhteisön 
perustamiseen. Haastateltu kertoi, että 

me haaveiltiin mutta me ei koskaan kertaakaan uskallettu sanoa että me perustettaisiin 
jotain koska se ilmapiiri oli semmonen että että se on harhaoppisuutta se on 
lahkolaisuutta mutta yhä enemmän me irtauduttiin tästä näkökulmasta että että kuka 
määrittelee että mikä on väärin ja mikä on oikein että saako se olla raamattu vai saako 
se olla sitten jokin tunnustuskunta mutta me ei puhuttu siitä mei ei puhuttu 
perustamisesta mitään458 

Haastateltu nosti esille uskonnollisuuden yhteisöllisen yhdenmukaisuuden.459 Skisma 
ja irtautuminen miellettiin yhdenmukaisuutta pirstaloivina, minkä vastapainoksi 
haastateltu asetti vallankäytön; kuka lopulta sai päättää ja oliko lopulta niin, että 
yksilön omat uskonnolliset ratkaisut olivat tärkeämpiä kuin yhteisön ratkaisut?  

Satamaseurakunnan yhteisöllinen uskonnollisuus oli alkanut rakentua kirkon 
yhteisöllisen rajapinnan sisälle ja kirkosta irtautumiseen liittyi haastatellunkin 
kuvaamia negatiivisia attribuutioita. Ne tekivät imaginaarisesta irtautumisen 
rajapinnasta jyrkän. Uskonnollisen yhteisöllisyyden monopolin avautuminen 1900-
luvulla teki uusien uskonnollisten yhdyskuntien perustamisen mahdolliseksi, mutta 
käytännössä kirkosta irtautuminen ei Satamaseurakunnan perustajille ollut helppoa. 
Heitä sitoi kirkkoon perinne ja kirkon rajapinta ulospäin oli perustajille jyrkkä. 

 
455 Esimerkiksi Mark. 3:16-19. 
456 h14, 313-325. 
457 Käsitteet esiintyivät sekä haastatteluaineistossa että yhteisön verkkosivulla. Esimerkiksi SASE2013 
ja h14, 337-356. 
458 h14, 326-335 
459 KNK2008, 26-28. ML-lehden ensimmäisessä numerossa kirjoitetiin seuraavasti: ”Olemme 
tekemässä eräässä mielessä historiaa - ja toisaalta emme lainkaan. Uuden seurakunnan synnyttäminen 
on suomalaisessa kontekstissa vielä melko harvinaista herkkua”. ML 2008/1. 



126 
 

Verkostoituminen ja yhteisen ihanteen tavoittelu helpotti heidän liikettään 
rajapinnalla kirkosta ulospäin.  

Haastateltu jatkoi kuvaustaan yhteisön perustamisesta seuraavasti: 

haaveiltiin että ois hienoa […] että ois hienoa jos me voitais perustaa olla perustamassa 
seurakuntaa toisten kanssa ei itse vaan olla mukana ja tää oli tavallaan pinnan alla ja 
me oltiin sovittu että mitään ei sanota ääneen eikä sovita mitään käytänteistä ja 
tulevaisuudesta […] meillä oli se haave ja unelma että […] hänelle sitten sanoin että 
että mitä sä olet miettinyt perustetaanko tää ruvetaanko keräämään porukkaa ja hän 
sitten sanoi että […] hän hän kutsuu sakin kokoon […] ja silloin ruvettiin avoimesti 
puhumaan että mitä jos perustettais seurakunta ja voiko sen tehdä ja ja minkälainen 
se ois ja mikä sen järjestys ois ja mikä sen tunnustus ois ja ihan puhtaalta pöydältä460 

Perustajat olivat alkukertomuksen mukaan kaikki miehiä ja haastateltu kertoikin, että 
”meillä oli sille nimi istuttavat isät founding fathers”461 Vaikka yhteisöä suunnittelivat 
miehet, haastateltu kuitenkin toistuvasti kuvasi perustajia perheiden kautta. Hän 
sanoi, että ”niillä oli perheet mukana” tai ”niitä oli kymmenen perhettä”.462 Perhe oli 
keskeinen alkukertomuksen osa ja heijasti haastatteluhetken yhteisöllistä hyväksyttyä 
diskurssia. 

Yhteisön perustamista suunnitteleva joukko oli uskonnollisilta taustoiltaan 
erilaisia. Haastateltu kertoi, että suurin osa oli taustaltaan kirkosta tai 
Kansanlähetyksestä, mutta joukossa oli mukana ”pari perhettä vapaaseurakunnasta 
[…] yks perhe helluntaista ja joku perhe […] ei ollut varsinaista mitään uskonnollista 
viitekehystä ennestään mutta oli jo uskovia”.463 Haastatellun kertoman mukaan 
yhteisön syntymiselle ratkaisevaa oli Sormusten464 lähteminen kirkosta, jota ilman 
hänen mukaansa Satamaseurakuntaa ei olisi syntynyt.465  

Satamaseurakunnan perustaminen ei suinkaan ollut ristiriidaton tapahtuma. 
Seurakunnan nimeksi oli useita kymmeniä ehdotuksia, joista vanhimmisto karsi osan 
ja lopulta seurakuntakokous valitsi äänestyksen jälkeen seurakunnan nimeksi 
Sataman.466 Toinen haastateltu kuvasi, kuinka oppiin liittyvä pohdinta ei ollut 
helppoa ja kiistaa oli seurakunnan virallisesta yhteisömuodosta. Valmisteleva ryhmä 

 
460 h14, 337-356. 
461 h14, 366-367. 
462 h14, 376-391. 
463 h14, 383-391. 
464 Viittasi Jarmo Sormuseen ja hänen vaimoonsa. 
465 h14, 370-372. 
466 h14, 1257-1270. 
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oli kokoontunut yli puoli vuotta säännöllisesti pohtimaan perustamiseen liittyviä 
asioita. Haastateltu kertoi: 

esimerkiksi oppikysymyksen kohdalla me jouduttiin tekemään aika paljon rukoustyötä 
et et voidaanko tällaset hyväksyä tai voiko joku hyväksyä joillakin oli no alussa oli 
tietenkin sekin seikka että parilla henkilöllä tais olla [epäselvä sana] ihan selkeä ajatus 
että tästä tulee yhdistys mutta mutta tuota niin toinen heistä jäi pois on hän nykyään 
kyllä käynyt noissa illoissakin sitten no joo helluntaitaustaisia henkilöitä meitä tais olla 
pari siinä mutta kyllä kyllä valtaosahan meistä tuli luterilaisesta piiristä yhteiseen 
näkyyn sit koettiin se hyväks samoiten niin kuin tää oppi niin se hyväksyttiin kyllä 
viikonloppu siinä meni kyllä rukoillessa ja miettiessä [naurua] enemmän kuin puoli 
vuotta ja enemmänhän me kuitenkin tätä työtä tehtiin et mehän kokoonnuttiin kyllä 
suhteellisen säännöllisesti467 

Toinen haastatelluista perustajista korosti, että yhteisössä pystyi olemaan mukana, 
vaikka ei olisi samaa mieltä kaikista opillisista asioista, kuten kasteesta tai opista 
Pyhästä Hengestä.468 Yhteisön oppi tiivistettiin apostoliseen uskontunnustukseen, 
koska ”helpommalla päästään kun pitäydytään siihen siihen joka jo sinänsä on 
äärimmäisen syvä”.469 Kuten aikaisemmin lainasin haastatteluaineistoa, perustajat 
kritisoivat kirkkoa siitä, ettei se pitäytynyt tunnustuskirjoissa. Uuden yhteisön 
tunnustus ei kuitenkaan sitoutunut tunnustuskirjoihin vaan jäi suurelta osin 
avoimeksi. Haastattelussa esiin tuodun kritiikki merkitys saattoi olla haastattelijalle 
osoitettua yhteisöllisen eron korostamista. Yhteisöllisesti avaraksi kuvattu oppi 
näyttäytyi minulle tutkijana osin ristiriitaiselta suhteessa yhteisön jäsenyyden 
vaatimuksiin. Tutkimuksessa jäi kuitenkin osin vastaamatta siihen, rajautuiko 
yhteisön oppi käytännössä tiukemmaksi yhteisön jäsenten kohdalla, koska heidän tuli 
käydä erityinen jäsenyyskurssi470 ennen jäsenyyden saamista?  

Opin merkitykseen Satamaseurakunnassa liittyy erityisiä piirteitä. Kuvaus 
yksinkertaisesta opista välitti ulospäin viestin yhteisön loivasta rajapinnasta. Tällä oli 
merkitystä yhteisöön liittymisessä, koska loiva rajapinta helpotti myötäsukaisesti 
suhtautuvien sitoutumista yhteisöön.471 Toisaalta yksinkertaisena pidetty oppi saattoi 

 
467 h15, 477-495. 
468 h14, 413-418. 
469 h14, 422-423. 
470 Satama tutuksi -kurssista puhutaan kappaleessa 5.3. 
471 Yhteisön perustamisen alussa yhteisön lehdessä puhuttiin jäsenyydestä yhteisössä. ”Jäsenyys auttaa 
meitä seurakunnallisen identiteettimme rakentumisessa. On mielestäni tärkeätä ja selkeää, että olen 
muodollisestikin sitoutunut siihen yhteisöön, joka käytännössä on hengellinen kotini. Jäsenyyteni 
Satamassa on konkreettinen osoitukseni siitä, että olen ihan tosissani sitoutunut näihin ihmisiin.” ML 
2009/2. Merkitykselliseksi nostettiin sitoutuminen ihmisiin, ei niinkään oppiin tai aatteeseen, mutta 
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olla perustamistilanteessa se ainoa yhteinen pohja, johon kaikki eri lähtökohdistakin 
kokoontuneet perustajat saattoivat sitoutua. Opin vähäisempi merkitys yhteisön 
toiminnassa saattoi vaikuttaa kokouksiin osallistuvien ihmisten yhteisöön 
sitoutumisen luonteeseen. Yksi yhteisön johtoon kuulunut haastateltu kertoi, että 
Sataman iltojen, jotka olivat joka toinen viikko pidettäviä yhteisön suurimpia 
kokouksia, osallistujista noin kolmasosa oli yhteisön jäseniä ja kaksi kolmasosaa 
muuten ”sataman omakseen kokevia ihmisiä”.472 Seurakunnan kasvu sen 
perustamisesta haastatteluhetkeen asti oli ollut haastatellun kertoman mukaan 20 % 
vuodessa.473 Kasvua saattoi edesauttaa avaraksi koettu oppi, jonka yksityiskohdista 
ei tarvinnut olla samaa mieltä. Myötäsukaisuus oli helppoa yhteisön liittymisen 
loivalla rajapinnalla mutta yhteisön jäseneltä vaadittava kurssisuoritus osoitti 
tunnustamisen (confession) alueen liittyjälle jyrkäksi alueeksi.  

Yhteisön perustamisasiakirjat allekirjoitti 20 henkilöä 14.6.2008.474 Haastatellun 
kertomuksessa allekirjoittamisesta tuli esille myyttiseen alkukertomukseen sopiva 
ajatus yliluonnollisen vaikutuksesta yhteisön syntyyn:  

H: joo siis allekirjoitustapahtumaan pyydettiin niitä jotka oli mukana [epäselvä sana] 
jos perustamiskirja tehdään ja lähetetään hakemus nimet pitää olla se tarvii 
kaksikymmentä aikuista ihmistä ja me laskettiin että meiltä puuttuu kaksi me mietittiin 
että tapahtuuko se sitten meille tuli yksi pariskunta jota me ei odotettu olleenkaan tuli 
pieksämäeltä ja siis ei tästä kaupungistakaan vaan pieksämäeltä ja meitä oli just se 
määrä [naurua] 

T: erittäin sopivasti 

H: ihan sopivasti joome ajateltiin mietittiin tää on nyt varmaan Jumalan antama 
merkki tässäkin suhteessa varmasti olis ehkä voitu miettiä sillälailla niitä henkilöitä 
jotka ihan niinkun pyytämällä mut me ei tehty sitä vaan lähdettiin meitä oli ne miehet 
jotka oli mukana alun perin toiminnassa ja heidän puolisot kaikki puolisotkaan ei 
lähtenyt heti475 

Satamaseurakunnan perustamisilmoitus oli saapunut Patentti- ja 
rekisterihallituksen 2.7.2008. Uskonnollisia yhdyskuntia perustettaessa pyydetään 
Opetusministeriön asiantuntijalautakunnalta lausunto, miten yhdyskunnan 

 
silti jäsenyys edellytti yhteisön opin opiskelua ja tunnustamista. Yhteisön toiminnan alusta lähtien 
järjestettiin jäseneksi aikoville jäsenyyskursseja eli Satama tutuksi -päiviä, joissa perehdyttiin yhteisön 
oppiin ja käytänteisiin. ML 2008/3. 
472 h14, 440-450. 
473 h14, 504-509. 
474 h14, 379. PRH 900.365.  
475 h15, 514-532. 
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säännöissä ilmaistu toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot vastaavat 
uskonnonvapauslain 7 §:ää476. Satamaseurakunnan rekisteröinti uskonnolliseksi 
yhdyskunnaksi viivästyi, koska ensimmäisestä sääntöjen versiosta oli lautakunnan 
mukaan korjattava useita kohtia. Haastatteluissa eivät haastateltavat viitanneet 
ensimmäisten sääntöjen version muutoksiin ja Myrskylyhty-lehdessä puhuttiin 
toistuvasti vain rekisteröitymisen olevan kesken, ja että papereita odotetaan Patentti- 
ja rekisterihallitukselta.477 Asiantuntijalautakunta oli antanut aikaisemmasta versiosta 
lausunnon 14.1.2009, jossa se oli kiinnittänyt huomiota seuraaviin kohtiin: 

Lautakunta katsoi lausunnossaan, että yhdyskuntajärjestyksessä tulee yksilöidä 
tarkemmin yhdyskunnan toiminnan perusteet sekä uskonnon tunnustamiseen ja 
harjoittamiseen kuuluvat toimintamuodot. Lisäksi lautakunta katsoi, että 
yhdyskuntajärjestykseen ei voi sisältyä määräystä, jonka mukaan yhdyskunta voi 
kuulua toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Yhdyskuntajärjestykseen on tämän 
jälkeen tehty muutoksia ja Patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt muutetusta 
yhdyskuntajärjestyksestä asiantuntijalautakunnalta uutta lausuntoa.478 

Käytössä olleissa Patentti- ja rekisterihallituksen arkiston asiakirjoissa ei ollut 
mukana sääntöjen ensimmäistä versiota ja niiden tarkempi tutkiminen ei kuulunut 
tämän tutkimuksen tehtävän piiriin ja jää tarkemman kirkkohistoriallisen 
tutkimuksen tehtäväksi. Lausunnon perusteella voi kuitenkin nähdä, että yhteisön 
syntyvaiheessa avoimeksi jätetty oppi oli uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinnin 
kannalta ongelmallinen. Haastateltujen kertoma näkemys yhteisön opin 
toissijaisuudesta voi viitata siihen, että sääntöjen ensimmäisessä versiossa ei ollut 
yksilöity tarkemmin yhdyskunnan toiminnan perusteita eikä uskonnon 
tunnustamisen ja harjoittamisen toimintamuotoja. Lisäksi korjausta vaati kohta, 
johon oli kirjattu mahdollisuus, että yhdyskunta voisi kuulua johonkin toiseen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä ei ole Suomen lain mukaan mahdollista, mutta 

 
476 ”Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon 
tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka 
pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä 
pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin. 
Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. 
Yhdyskunnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa taloudellisen 
toiminnan järjestäminen. Yhdyskunta ei voi järjestää toimintaa, jota varten ei voida perustaa 
yhdistyslain (503/1989) mukaista yhdistystä tai jota varten yhdistys voidaan perustaa vain 
luvanvaraisesti.” FL2003b. 
477 ML 2009/1; ML 2009/4; ML 2009/7; ML 2009/8.  
478 PRH 900.365.  
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yhteisössä saattoi olla vielä tässä vaiheessa toive yhteisön sijoittumisesta jonkin toisen 
yhteisön rajapinnalle. 

Tämän tutkimuksen käytössä ei ole ollut Myrskylyhty-lehtien lisäksi jäsenille 
mahdollisesti toimitettuja muita materiaaleja tai tiedostuskirjeitä, joten jää 
epäselväksi, kuinka hyvin jäsenistöä tiedotettiin uskonnollisen yhdyskunnan 
rekisteröinnin eri vaiheista. Myrskylyhty-lehdessä kerrottiin kyllä rekisteröinnin 
viivästymisestä, mutta ongelma puutteellisten sääntöjen suhteen ei ollut esillä. 
Myrskylyhdyn teksteistä saattaa ymmärtää, että syy viivästyneeseen rekisteröintiin oli 
Patentti- ja rekisterihallituksessa. Lehdessä todettiin muun muassa seuraavasti: 

Odotamme vielä Patentti- ja rekisterihallituksesta Satamaseurakunnan aseman 
virallistamista uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Olimme toivoneet papereiden tulevan 
takaisin jo syksyn aikana, mutta käsittely on vielä kesken. Eiköhän päätöksiä kuitenkin 
ala tulla kevään aikana.479  

Niin kuin varmaan monet tämän Myrskylyhdyn saajista tietävät, Satamaseurakunnan 
virallinen rekisteröityminen on vielä vähän kesken. Tai oikeastaan vain lopullista 
virallistamista vaille. Odotamme papereita Patentti- ja Rekisterihallituksesta tämän 
kevään aikana.480 

Satamaseurakunnan rekisteröinti on loppusuoralla. Odotamme papereita saapuvaksi 
tämän kuun aikana. Rekisteröinnin viipymisestä huolimatta Sataman jäsenistö on 
kasvanut481 
 
Elokuun lopussa saimme iloista postia Patentti- ja rekisterihallituksesta. Yli vuoden 
odotuksen jälkeen Satamaseurakunta on virallisesti rekisteröity uskonnolliseksi 
yhdyskunnaksi. Nyt pääsemme vihdoin viemään kaikkien Satamaseurakuntaan 
liittyneiden tiedot henkikirjoittajalle. Joten tästä eteenpäin jokaisen seurakuntaamme 
liittyvän uskontokunnaksi tulee kirjoihin ja kansiin merkintä “Satamaseurakunta” - 
ilman vierailua siviilirekisterissä. Kiitos Jumalalle! Hän vie meitä eteenpäin askelen 
kerrallaan.482 

Myrskylyhdyssä ei kuvattu rekisteröinnin tilannetta vielä vuoden 2008 puolella. 
Ilmeisesti jäsenmäärän kasvamisen vuoksi oli tarpeen perustella seuraavana vuotena 
sitä, miksi uudet jäsenet eivät vielä virallisesti voineet vaihtaa uskontokuntaa 
Satamaseurakuntaan. Syy rekisteröinnin viivästymiselle oli edellä mainittu 
ensimmäisen yhdyskuntajärjestyksen ongelmallisuus. Lausunto tästä oli annettu 
14.1.2009. Satamaseurakunnassa oli tehty uusi yhdyskuntajärjestyksen versio, josta 

 
479 ML 2009/1. 
480 ML 2009/4. 
481 ML 2009/7. 
482 ML 2009/8. 
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Patentti- ja rekisterihallitus oli pyytänyt uutta lausuntoa 25.5.2009. 
Asiantuntijalautakunta oli käsitellyt lausuntopyyntöä kokouksessaan 3.6.2009 ja 
antanut tuolloin uuden lausunnon, jossa yhdyskuntajärjestys hyväksyttiin muilta osin, 
mutta määräystä jumalanpalvelus- ja julistustilaisuuksien järjestämisestä tuli vielä 
täsmentää. Satamaseurakunnasta oli lähetetty vaaditut täsmennykset sisältänyt kirje 
Patentti- ja rekisterihallitukseen, jonne kirje saapui 24.8.2009. Satamaseurakunta 
rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 31.8.2009.483  

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinnin viivästyminen ei sinällään ole 
erityinen eikä poikkeuksellinen tapahtuma. Asiantuntijalausunnon saaminen 
uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä voi kestää jonkin aikaa. 
Keväällä 2009 uuden yhdyskuntajärjestyksen valmistelu Satamaseurakunnassa vei 
aikaa, koska PRH pyysi siitä uuden lausunnon 25.5.2009. Uusi yhdyskuntajärjestys 
sisälsi merkittäviä muutoksia entiseen, ja asiantuntijalautakunta käsitteli koko 
yhdyskuntajärjestyksen uudelleen. Pienet virheet olisi voitu korjata yksinkertaisella 
korjausmenettelyllä, kuten Satamaseurakunnan kohdalla tehtiin elokuussa 2009. 
Keväällä 2009 Myrskylyhty-lehdessä rekisteröitymisen viipyminen nähtiin riippuvan 
PRH:n hitaudesta. 

Tämän tutkimuksen käytössä ollut materiaali ei anna mahdollisuutta ratkaista 
lopullisesti syytä yhteisön rekisteröinnin viivästymisen syistä vaikenemiselle. Voidaan 
kuitenkin arvioida, että mahdollisesti oli kolme syytä erikseen tai yhdessä, joiden 
vuoksi viivästysten syystä vaiettiin. Ensimmäiseksi syynä saattoi olla halu pitää kiinni 
uusista jäsenistä, jotka kenties ihmettelivät ongelmia merkitä heidän uudeksi 
uskontokunnakseen Satamaseurakunta. Toinen syy saattoi olla yhteisön opin 
ymmärtäminen toissijaiseksi tai vaikeus muodostaa siitä yhteistä mielipidettä. 
Yhteisön muodostamisen valmistelun yhteydessä sitä ei ilmeisesti ollut alkujaankaan 
kirjattu kovin tarkasti. Tällöin muutosten tekeminen yhdyskuntajärjestykseen 
merkitsi samalla tarvetta käydä vielä tarkemmin läpi yhteisön oppia, mikä vei aikaa. 
Kolmanneksi viivästysten varsinaisesta syystä vaikeneminen saattoi liittyä haluun 
varjella alkukertomusta yhteisön synnystä, jossa 12 perustajaisää olivat yhdessä 
rukoillen ja miettien valmistaneet yhteisölle opin ja toimintatavat. Tämän opin ja 
toimintatapojen ongelmallisuus virallisessa prosessissa ei sopinut alkukertomukseen. 
Vielä yhteisön perustamisilmoitusta allekirjoitettaessa oli jumalallinen vaikutus 
varmistanut riittävän määrän allekirjoittajia, jolloin yhteisö oli saanut yliluonnollisen 
merkin ja siunauksen. Rekisteröitymisen viivästyminen puutteellisten asiakirjojen 
vuoksi ei sopinut alkukertomuksen yliluonnollisiin piirteisiin.  

 
483 PRH365 
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Kysyin yhteisöä perustamassa olleilta haastateltavilta, minkälainen uskonnollinen 
yhteisö heillä oli tavoitteena? Haastatteluhetkellä seurakunta oli ollut olemassa viisi 
vuotta. Vastaukset muodostuivat luonnollisesti nykyhetkestä käsin. Kaikkien 
tutkittavien yhteisöjen kohdalla teemahaastattelun aineisto kertoi 
haastattelutilanteessa muodostetuista ja yhteisössä yhteisesti määritellyistä 
perusteluista jo olemassa olevalle yhteisölliselle kulttuurille. Satamaseurakunnan 
haastateltujen kuvauksissa oli tällaisia aineksia. Yhteisöllisessä irtautumisessa ja 
uuden seurakunnan muodostamisessa oli tärkeää löytää sosiaalisen identiteetin 
korostuksia, jotka tukivat yhteisön erillisyyttä suhteessa kirkkoon ja muihin 
yhteisöihin. Satamaseurakunnan toinen perustajajäsen kertoi, että  

ajatus oli niin että innostutaan jumalasta ja seurataan jeesusta ja kutsutaan muitakin 
mukaan eli kyllä kai tää semmoinen evankelioiva herätyskristillinen ajatus oli 
seurakunnasta mutta sen lisäksi kyllä ajatuksena oli se että me hoidetaan myöskin niitä 
ihmisiä ketkä siellä on484 

Haastateltava toisti puheessaan yhteisön perusajatuksen; innostutaan Jumalasta ja 
kutsutaan muita mukaan. Sama ajatus samoilla sanoilla toistui toisen perustajan 
puheessa: ”innostumme jumalasta seuraamme jeesusta viihd kasvamme ja 
viihdymme yhdessä ja kutsumme toisiakin jeesuksen luo”.485 Myös yksi yhteisön 
toimintaan osallistuva haastateltu, joka ei ollut yhteisön jäsen toisti yhteisön 
perusajatusta ja kanonista kieltä ja totesi;  

no satamallahan tietysti olisi oonhan mä lukenut sataman nettisivuilta ja kuullu joskus 
sataman virallisen tämmösen mitenkä se olikaan mitä seurakunta haluaa olla paikka 
jossa nyt mä en muista tietenkään ulkoa mutta että halutaan innostua jeesuksesta ja kutsua 
toisia hänen luokseen ja mä en muista mutta jotenkin musta se on kauheen mukava asia 
että halutaan että niin kun halutaan innostua jumalasta uskosta jeesuksesta kutsutaan toisia 
mukaan jotenkin että ei oo niin semmonen no en tiedä voiko sanoo kaikki seurakunnat 
voi ehkä helposti olla vähän semmosia sisäänpäin lämpiäviäkin486 

Puhe innostumisesta ja kutsumisesta on yhteisön oman kielen tapa kuvata sosiaalisen 
olemassaolon syytä ja myös identiteettiä. Haastateltu käytti innostuksen käsitettä 
kuvatessaan myös, millainen Satamaseurakunta ei ole eli sisäänpäin lämpiävä.  Toinen 
perustajista kuvasi tarkemmin seurakunnan olemusta seuraavasti: 

 
484 h15, 296-302. 
485 h14, 527-529. Seurakunnan verkkosivuilla asia ilmaistiin myös vastaavalla tavalla: ”unelmoimme 
yhteisöstä, jossa innostutaan Jumalasta, seurataan Jeesusta, viihdytään yhdessä ja kutsutaan toisiakin 
Kristuksen luo.” SASE2013. 
486 h17, 232-244. Kursivointi tutkimuksen tekijän. 
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seurakunta on yhdesänkymmentäprosenttisesti kysymys suhteista suhteesta jumalaan 
ja suhteesta toisiin ihmisiin ja tää kohtaaminen ja keskinäinen keskinäinen 
tarvitseminen keskinäinen sitoutuminen oli meillä niinkun unelmana487 

Keskinäinen tarvitseminen ja sitoutuminen on saman asian kuvausta, josta 
aikaisemmin lainaamani Myrskylyhty-lehti puhui sitoutumisena ihmisiin. 
Yhteisöllisessä diskurssissa tämä sitoutuminen ihmisiin muodosti analogian perheen 
käsitteelle. Perhe oli paitsi luonnollinen kokonaisuus, uskonnollinen yhteisö oli myös 
toisiinsa sitoutuneiden ihmisten perhe.  

Miten haastatellut kuvasivat sitten tämän seurakunnan sosiaalisen identiteetin 
ilmenevän yhteisön elämässä? Molemmat perustajat puhuivat seurakunnassa 
toimivista erilaisista ympäristöistä488, joilla he tarkoittivat erilaisia toiminnan 
sosiaalisia tiloja. Tällaisia ympäristöjä olivat Sataman ilta, Messit, K11, Perhetelakka, 
Konehuone, Aurinkokansi ja R3-illat.489 Sataman illat olivat seurakunnan suurin, joka 
toinen viikko lauantaisin toteutettu tilaisuus, jonne kokoontui eniten ihmisiä.490 
Messit olivat pienryhmiä, jotka perustettiin Satamaseurakunnan toiminnan 
alkaessa.491 K11 oli varhaisnuorten ryhmä, Perhetelakka oli lapsille, äideille ja isille 
tarkoitettu ympäristö. Konehuoneella tarkoitettiin torstaisin pidettävää 
raamattutuntia ja Aurinkokansi oli Konehuoneen jälkeen pidetty rukousilta. R3-illat 
tarkoittivat kesäisin pidettyjä iltoja, jotka aloitettiin haastatellun mukaan heti 
ensimmäisenä kesänä. Nimi R3-ilta tuli sanoista Raamattu, rukous ja rilli, ja illan 
ajatus liittyi sosiaalisuuteen eli yhdessä syömiseen, rukoukseen ja Raamattuun.492 

 
487 h14, 403-408. 
488 Ympäristön käsitteen käyttäminen kuvaamaan yhteisössä toimivia sosiaalisia tiloja antoi viitteen 
yhteisössä sisällä tapahtuneesta kielellisestä kerrostumisesta. Perustajat olivat osa seurakunnan 
vanhimmistoa, jolloin he puhuivat käsitteillä, jota yhteisön toimintaan osallistuvat tai tavalliset jäsenet 
eivät käyttäneet. Ympäristön käsitettä eivät käyttäneet muut haastateltavat eikä sitä myöskään käytetty 
ML-lehdessä. 
489 h14, 1236-1252, 1328-1336, 1389-1392; h15, 330-333. 
490 Vieraillessani yhdessä Sataman illassa, osallistujia oli arvioni mukaan noin 140. Tutkimuspäiväkirja. 
491 Messien perustamisesta oli olemassa erilaista tietoa. Yksi johtoon kuulunut haastateltu totesi, että 
seurakunnan tuli olla pienryhmäkeskeinen seurakunta, jonka vuoksi Messit perustettiin heti 
ensimmäisensä syksynä 2008. (h14, 534-540) ML-lehden numerossa 2009/1 todettiin, että 
”Satamaseurakunnan tämän kevään kenties merkittävin hanke on tammikuussa käynnistyvät 
pienryhmät, eli “Messit”. Tavoitteenamme on käynnistää ainakin viisi pienryhmää, jotka kaikki 
aloittavat yhtä aikaa 14. ja 28. tammikuuta.” ML 2009/1. Samalla tavalla kertoi seurakunnan 
verkkosivusto. SASE2008. Ero saattoi olla haastatellun muistivirhe, joka selittyi tarpeella korostaa 
yhteisön luonnetta pienryhmäseurakuntana. 
492 h14, 1389-1392. 
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Satamaseurakunta perustettiin pienen ryhmän toimesta. Suurin osa perustajista oli 
taustaltaan kirkon uskonnollisuuden sisältä, ja heistä osa oli osallistunut kirkon 
piirissä toimivan herätysliikkeen Kansanlähetyksen toimintaan.493 Jarmo Sormunen, 
josta tuli seurakunnan pastori, oli toiminut Kansanlähetyksessä pappina ja hänen 
eroamisensa Kansanlähetyksestä ja kirkon jäsenyydestä oli ratkaiseva yhteisön 
syntymiselle. Irtosiko yhteisö kirkosta vai syntyikö se tyhjästä? Seurakunnan 
perustajat puhuivat yhteisön perustamisesta puhtaalta pöydältä. Mikään yhteisö ei 
kuitenkaan voi lähteä aivan tyhjästä. Satamaseurakunnan perustajissa oli eri 
uskonnollisissa yhteisöissä ja kirkon uskonnollisuuden alueella toimineita henkilöitä. 
Haastatelluista Satamaseurakunnan toimintaan osallistuneista kaikki kuusi olivat 
olleet kirkon jäseniä, ja heistä vielä haastatteluhetkellä kaksi oli edelleen kirkon 
jäseniä. Uuden yhteisön suunnittelu ei haastattelujen perusteella ollut yksinkertaista, 
vaan kirkkoon sitovia tekijöitä oli olemassa. Yksilötasolla heille osallistuminen 
Satamaseurakunnan toimintaan merkitsi irtautumista tai ainakin kirkosta 
irtautumisen harkitsemista; liikkumista yhteisöjen rajapinnoilla. Pohtiessaan 
seurakunnan ja kirkon yhteisöllistä suhdetta eräs haastateltu kuvasi yhteisönsä syntyä 
ja sanoi, että ”tiedän mitä kautta tää seurakunta on alun perin syntynyt että että 
siinähän on tietty prosessi suhteessa kirkkoon”.494 Yhteisön synty tulkittiin 
tapahtuneeksi suhteessa kirkkoon, mikä monien perustajien kohdalla olikin 
henkilökohtaisesti todellinen tapahtuma. Haastateltujen kuvauksissa oman 
yhteisönsä suhteesta kirkkoon tuli esille, ettei Satamaseurakunnalla ja kirkon 
paikallisseurakunnilla ollut mitään yhteistyötä. Erään haastatellun sanoin, ”siellä 
siedetään” Satamaseurakuntaa.495 Haastatellut näkivät muuten Satamaseurakunnan 
olevan uskonnollisesti varsin lähellä kirkkoa. Opin nähtiin olevan paljolti 
samanlainen kuin kirkolla, mutta toiminnallisesti sanottiin olevan eroja suhteessa 
kirkkoon.496 Haastatellun kuvaus kirkkoa lähellä olevasta opista kertoi nähdäkseni 
haastateltavan intentiosta kertoa haastattelijalle yhteisön ja kirkon välisen skisman 
vähäisyydestä. Yhteisöä perustettaessa tavoite oli ollut suppea oppi, joka mahdollisti 
erilaisten ihmisten myötäsukaisuuden yhteisöön.  

 
493 h14, 1375-1378. 
494 h16, 864-868. 
495 h14, 1029. 
496 h16, 835-868; h17, 535-551. 
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4.4 Ambiguiteetin kautta irtautumiseen 

Tutkitut kolme yhteisöä ovat muodostuneet ja saaneet oman erityisen yhteisöllisen 
identiteetin jokainen omanlaisten yhteisöllisten vaiheiden ja muodostumisen 
polkujen kautta. Yhteisöjen muodostumiset ovat ajallisesti olleet erimittaisia ja 
sisältäneet jokaiselle yhteisölle omanlaisiaan tapahtumia mutta myös yhtäläisiä 
irtautumisen ja yhteisöllisen rakentumisen piirteitä. Tarkastelen seuraavassa, millaisia 
piirteitä kolmen esimerkkiyhteisön irtautumisessa kirkosta ja muodostumisissa 
omiksi yhteisöikseen on löydettävissä. 

Tutkitut kolme yhteisöä ovat kaikki järjestäneet toimintansa organisoitumalla 
joko uskonnonvapauslain (6.6.2003/453) tai yhdistyslain (26.5.1989/503) 
mukaisesti. Lisäksi Markus-yhteisön taustalla oleva Luther-säätiö on organisoitunut 
säätiölain (109/1930) mukaisesti.  

Tutkitut kolme yhteisöä syntyivät eri pituisten vaiheiden jälkeen. Nokia mission 
herätyksen pohjalle muodostuneen virallisen uskonnollisen yhteisön Nokia Missio 
Churchin ja myöhemmin Toivon portti -seurakunnan muodostuminen pohjautui jo 
1980-luvun lopulla Nokialla vaikuttaneeseen karismaattiseen herätykseen. Markus-
yhteisön muodostuminen Luther-säätiön ja myöhemmin Lähetyshiippakunnan 
sisällä toimivaksi rekisteröimättömäksi uskonnolliseksi yhteisöksi alkoi yhteisön 
oman näkemyksen mukaan 6.8.2000. Kirkon organisaatiosta erillään toimineen 
säätiön ja jumalanpalvelusyhteisön muodostuminen oli lähtenyt rakentumaan 
kuitenkin jo 1990-luvulla kirkon sisällä ilmenneiden naisten pappina toimimiseen 
liittyneiden kiistojen vuoksi. Satamaseurakunta on tutkituista uskonnollisista 
yhteisöistä nuorin. Yhteisö perustettiin virallisesti vuonna 2008 ja taustalla vaikutti 
yhteisön perustajien henkilökohtainen irtautuminen tai valmius irtautua kirkon 
jäsenyydestä.  

Satamaseurakunnan perustajat kuvasivat, että ennen varsinaisen yhteisön 
perustamista käytiin epävirallisia keskusteluja ja tutkimuksia, joilla kartoitettiin 
kiinnostusta uuden seurakunnan perustamiseen.  Seurakunnan perustaminen 
kuvattiin tapahtuneen tyhjältä pöydältä, mutta haastattelujen perusteella merkittävä 
tekijä uuden seurakunnan perustamisessa oli Jarmo Sormusen aikomus irtisanoutua 
Kansanlähetyksen palveluksesta. Osa seurakunnan perustamiseen mukaan 
lähteneistä oli myös toiminut Kansanlähetyksessä, ja Jarmo Sormusen päätöksellä 
saattoi olla vaikutusta Kansanlähetyksen toimintaan osallistuneiden muiden 
perustajien ratkaisuihin. Varsinaista perustamistyötä, eli opista ja toimintatavoista 
sopimista, kerrottiin tehdyn puoli vuotta. Rekisteröintivaiheessa sääntöjen 
tarkentaminen ja muokkaaminen veivät vielä vuoden. Yhteisön perustamiseen ei 
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liittynyt kriisiä tai vastakkainasettelua suhteessa kirkkoon, mutta merkittäväksi näytti 
muodostuneen yhteisön perustajien henkilökohtainen irtautuminen kirkosta ja heitä 
yhdistävän verkoston olemassaolo.  

Charles Tillyn mukaan organisoituminen edellyttää, että ihmiset luokittelevat 
itsensä samalla tavalla, mikä luo heille yhteisen identiteetin esimerkiksi työläisinä tai 
opiskelijoina. Satamaseurakunnan perustajista osa oli toiminut Kansanlähetyksessä, 
joka loi pohjaa yhteiselle luokittelulle. Kuvaus perustajaisistä, jotka yhdessä istuivat 
iltoja pohtien seurakuntansa oppia ja toimintaa, voidaan tässä tarkastelussa nähdä 
yhteisen luokittelun rakentamisena, jossa yksilöt sekä muovasivat yhteisöään että 
omaa luokitteluaan itsestään. Osa perustajista tunsi toisensa jo ennen uuden 
seurakunnan perustamista, mutta varsinaisesti vakiintunut vuorovaikutus rakentui 
perustajien kokoontuessa valmistelemaan yhteisön perustamista. Risto Alapuro on 
käyttänyt Charles Tillyn teoriaa organisoitumisesta kollektiivisen toiminnan 
edellytyksenä. Alapuron näkökulma on, että organisoituminen on yhteisen 
identiteetin kyllästämää vuorovaikutusta. Yhteinen identiteetti ja verkostoituminen 
eivät kuitenkaan aina kohtaa. Vasta kun ehdotukset siitä, keitä me olemme, yhdistävät 
ihmisiä ja vahvistavat verkostoja, syntyy uutta kollektiivista toimintaa ja yhteisöjä.497 
Perustajaisien illanistujaiset olivat tällaisen neuvottelun ambiguiteetin aikaa. 

Kirkko-lahko-typologiassa on kuvattu, kuinka pienempi yhteisö irtautuu kirkosta 
yhteisöllisen vastakkainasettelun eli skisman seurauksena. Typologia on yhteisötason 
kuvaus yhteisöllisen vastakkainasettelun aiheuttamalle pirstaloitumiselle. 
Satamaseurakunnan synty kuvattiin haastatteluissa yksilöiden irtautumisena ja 
yhteisen identiteetin rakentamisena. Näin kuvattuna yhteisö muodostui yksilöiden 
kautta, mutta tutkimusaineistosta jäävät puuttumaan syyt sille, miksi 
Kansanlähetyksen työntekijä Jarmo Sormunen sekä Kansanlähetyksen toimintaan 
osallistuneita perustajia irtautui Kansanlähetyksestä. Perusteluina kerrottiin yleistä 
tyytymättömyyttä kirkkoa kohtaan. Oliko taustalla kuitenkin yhteisöllistä 
erimielisyyttä eli skismaa? Koska teemahaastattelut toteutuvat aina haastatteluhetken 
yhteisöllisessä kontekstissa, päättelin, että skismaattisen tilanteen sivuuttaminen 
vahvisti haastattelussa vaikutelmaa uuden uskonnollisen liikkeen innovatiivisesta 
luonteesta. Yhteisön oma käsitys itsestään innovatiivisena ja sitä kautta enemmän 

 
497 Alapuro 2001, 13-14; Tilly 1978, 62-64. Tilly (1978, 63) tiivistää identiteetin ja verkostoitumisen 
merkityksen organisoitumiselle seuraavasti: ”The more extensive its common identity and internal 
networks, the more organized the group. CATNESS X NETNESS = ORGANIZATION.” Kyse on 
rajapintojen muodostamisesta meidän, ryhmään kuuluvien, ja heidän, ulkopuolisten, välille. Rajapintojen 
muodostaminen on empiirissä tutkimuksissa osoitettu olevan diskursiivinen tapahtuma, joka on 
samalla yhteisön identiteetin muokkaamista. Walker & Fitzgerald 2015, 3-4. Ks. Bok 2014. 
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autenttisena uskonnollisena liikkeenä nousi haastatteluissa esille aikaisemmin 
mainittuna myyttinarratiivina perustajaisistä sekä tyhjältä pöydältä rakennetusta 
yhteisöstä.  

Sosiaalipsykologiassa on käsitelty sosiaalista identiteettiä, jonka John C. Turner 
kollegoineen on määritellyt yksilön minäkäsityksen piirteiksi, jotka liittävät yksilön 
ryhmän tai sosiaalisen kategorian jäseneksi ja joilla on tunnemerkitys. Sosiaalinen 
identiteetti on se osa minäkäsitystä, jonka perusteella yksilö voi määritellä itsensä 
muun muassa mieheksi, naiseksi, helsinkiläiseksi tai uskonnosta puhuttaessa 
uskovaksi tai kristityksi. Turner kollegoineen esitti, että mikäli sosiaalinen identiteetti 
suhteessa sosiaalisen ryhmän jäsenyyteen on ryhmän jäsenille epätyydyttävä, he 
pyrkivät psykologisesti tai reaalisesti irtautumaan ryhmästä ja liittymään positiivisesti 
paremmin vastaavaan ryhmään. Vaihtoehtona on, että he pyrkivät muokkaamaan 
olemassa olevaan ryhmäänsä.498  Satamaseurakunnan perustajien haastatteluissa 
esitettiin monenlaista kritiikkiä kirkkoa kohtaan; puhuttiin pappien liian suuresta 
vallasta tai kirkon liberalisoitumisesta. Kritiikki heijasteli yleistä tyytymättömyyttä 
kirkkoa kohtaan. Edellä kuvatun sosiaalisen identiteetin pohjalta tulkittuna 
Satamaseurakunnan perustaminen liittyi perustajien kokemukseen ongelmista heidän 
sosiaalisen identiteettinsä ja kirkon yhteisöön kuulumisen välillä. 
Satamaseurakunnasta tietoisesti rakennettiin sellainen sosiaalinen ryhmä, joka vastasi 
perustajien sosiaalisen identiteetin tarpeita. Satamaseurakunnan oppi muotoiltiin 
väljäksi ja siitäkin haastateltu perustaja totesi, että osallistujan ei tarvitse olla kaikesta 
yhtä mieltä. Tämä mahdollistaa yksilöiden erityyppisten itseluokittelujen 
sovittamisen helposti yhteisön sosiaaliseen luokitteluun. Se, miten osallistuja 
määrittelee itsensä kristityksi tai uskovaksi, tehdään yhteisössä helpoksi sovittaa 
siihen, miten yhteisö määrittelee itsensä uskovien tai kristittyjen yhteisönä.  

Satamaseurakunta määrittelee itsensä opiltaan avoimeksi yhteisöksi, mikä sopii 
karismaattiselle yhteisölle. Tämän tutkimuksen tulosten puitteissa opillinen väljyys 
voidaan liittää myös yhteisön syntytapahtumiin. Yhteisön perustajat olivat 
irtautumassa kirkosta, Kansanlähetyksestä tai muusta aikaisemmasta yhteisöstään. 
Goorenin typologia kääntymisen vaiheista sekä tämän tutkimuksen tulokset 
kuvaavat, kuinka irtautuminen yhteisöstä ja myötäsukaisuus suhteessa uuteen 
yhteisöön voivat olla päällekkäisiä vaiheita. Tilanteessa, jossa uutta yhteisöä tai 
sosiaalista verkostoa ei ole olemassa, syntyy epävarmuutta ja sosiaalinen paine 
myöntyä olemassa olevan yhteisön enemmistön mielipiteeseen tai toiminnan tapaan 

 
498 Turner et al. 1987, 29-30. 
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kasvaa.499 Mikäli tällaisessa yksilöllisessä ambiguiteetin tilanteessa löytyy toisia, jotka 
luokittelevat itsensä samalla tavalla, edellytykset sosiaalisen verkoston syntymiselle ja 
edelleen yhteisön muodostumiselle ovat olemassa.   

Toivon portti -seurakunnan ja Markus-yhteisön syntyminen liittyi 
Satamaseurakuntaa selvemmin vastakkainasetteluun ja skismaan suhteessa kirkkoon. 
Nokia mission toiminta karismaattisena herätysliikkeenä oli vaikea sovittaa yhteen 
luterilaisen kirkon paikallisseurakunnan toiminnan kanssa. Tilanteen vaikeutta lisäsi, 
että Nokia mission toimintaa johti Nokian seurakunnan kirkkoherra. Toisaalta 
kirkkoherran rooli Nokia missiossa ilmeisimmin lisäsi liikkeen saamaa julkisuutta ja 
teki Markku Koivistosta julkisuuden henkilön. Huolimatta vaikeuksista 
paikallisseurakunnassa ja kiistasta ehtoollisen vietosta muualla kuin kirkossa, Nokia 
missio pysyi rekisteröitynä yhdistyksenä ja liikkeen johdossa toimineet papit Markku 
Koivisto ja Timo Aro-Heinilä pysyivät kirkon jäseninä. Liikkeen suhde kirkkoon oli 
kuitenkin koko 2000-luvun alun sumea ja monimerkityksellinen. Ongelmat liittyivät 
toistuvasti Markku Koiviston kiistoihin Tampereen piispan sekä tuomiokapitulin 
kanssa. Välillä liikkeen lehdessä kerrottiin, kuinka liikkeessä valmistaudutaan oman 
uskonnollisen yhteisön perustamiseen, välillä taas kuvattiin, kuinka Markku Koivisto 
pyrkii uudistamaan kirkkoa tai raportoi toiminnastaan Porvoon piispalle. 
Ambiguiteetista kertoo myös se, että Nokia mission taholta eräässä vaiheessa 
pyydettiin ennakkotarkastusta uuden uskonnollisen yhdyskunnan säännöistä, samalla 
kun Markku Koivisto ja Timo Aro-Heinilä puolustivat Koiviston oikeutta säilyttää 
pappisoikeudet kirkossa. Nokia mission toimintaan osallistuneet haastatellut eivät 
nostaneet esille omia kokemuksiaan liikkeen ja kirkon suhteiden epäselvyydestä. 
Heidän yksilöllinen uskonnollinen sitoutumisensa oli tilanteessa epäselvää ja sille oli 
tyypillistä, että he saattoivat osallistua Nokia mission toimintaan mutta myös muiden 
uskonnollisten liikkeiden toimintaan. Yhteisöllisellä tasolla ilmennyt epäselvyys ei 
kuvautunut haastatteluissa millään erityisellä tavalla. Karismaattisen kristillisyyden 
käytännöllisyys ja tunteisiin vetoava uskonnollisuus oli osallistujille merkityksellistä, 
ei niinkään yhteisöllinen irtautuminen kirkosta.  

Tutkimusaineistosta päättelin, että osa Nokia mission yhteisöllisen aseman 
epäselvyydestä johtui liikkeen johtajan jännitteisestä asemasta suhteessa kirkkoon. 
Vasta Markku Koiviston pudottua pois piispanvaalista, rekisteröitiin oma 
uskonnollinen yhdyskunta Nokia Missio Church. Virallisen uskonnollisen yhteisön 
perustaminen selvensi yhteisön aseman suhteessa kirkkoon, ja se oli merkki 
irtautumisesta kirkollisen uskonnollisuuden piiristä. Kuinka paljon tämä yhteisöllinen 

 
499 Turner et al. 1987, 38-39. 
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irtautuminen liittyi Markku Koiviston henkilökohtaiseen asemaan suhteessa 
kirkkoon, jää tämän tutkimuksen puitteissa ratkaisematta. Samalla tavalla kuin 
Satamaseurakunnan synnyssä, myös Nokia Missio Churchin synnyssä liikkeen 
johtajana toimineen henkilön eroaminen papinvirasta ja kirkon jäsenyydestä oli yksi 
tekijä yhteisön rekisteröitymiselle uudeksi uskonnolliseksi yhteisöksi. 

Markus-yhteisön muodostumisen taustalla oli pappisviran avaaminen naisille 
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa vuonna 1986. Tämä oli johtanut kirkon 
sisäisiin kiistoihin ja eri puolilla koettuihin työyhteisöjen sisäisiin vaikeuksiin. Luther-
säätiön synty on yhteisöllinen reaktio skismaan eli perustajien tulkitsemaan tradition 
muutokseen. Markus-yhteisön pappeja oli erotettu pappisvirasta, mutta liike ei ollut 
muodostanut omaa virallista uskonnollista yhdyskuntaa haastattelujen aikana. 
Yhteisön oppositioasema kirkossa sai konkreettisen hahmon Juhana Pohjolan ja 
Sakari Korpisen kieltäydyttyä jakamasta ehtoollista piispa Eero Huoviselle. 

Markus-yhteisön synnyn erityispiirteenä oli organisoida käytännön toiminta 
rekisteröimättömän yhdistyksen kautta ja talous sekä oppi säätiöpohjaisesti. Taustalla 
oli ajatus, että mahdollisen sisäisen erimielisyyden vallitessa säätiömuotoisen 
taloudellista valtaa pitävän yhteisön haltuunotto oli huomattavasti vaikeampaa kuin 
rekisteröidyn yhdistyksen tai uskonnollisen yhdyskunnan. Tämä kertoo 
perustamistilanteen epävarmuudesta ja ambiguiteetista. 

Omien jumalanpalvelusyhteisöjen perustaminen oli keino toteuttaa omaa 
teologista linjaa aluksi kirkon tiloissa ja myöhemmin, kirkon rajattua tätä toimintaa, 
muissa saatavilla olevissa tiloissa. Markus-yhteisö toimi haastattelujen tekohetkellä 
adventtiseurakunnan tiloissa Helsingissä Annankadulla. Markus-yhteisön 
pienryhmätoiminnan ryhmistä käytettiin nimitystä Heimot, mutta haastatteluissa 
Heimot eivät nousseet ollenkaan esille uskonnollisuuden tilana. Toiminta keskittyi 
messuun ja siinä ehtoollisen viettoon. Yhteisön ajateltiin syntyvän ehtoollisella, 
minkä vuoksi ehtoollisen toteuttamisessa yhteisön ymmärtämä teologinen 
oikeaoppisuus oli tärkeää. Tämä oli yhteisöllisen irtautumisen oleellinen motiivi. 
Yhteisö ei voinut tulla olemassa olevaksi tulkintansa mukaan väärin toteutetussa 
ehtoollisessa. Ehtoollisen epääminen piispa Eero Huoviselta ei ollut vain teologinen 
toimi vaan ennen kaikkea yhteisön rajaus ja rajapinnan jyrkentäminen todellisen 
yhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Ehtoollisen epäämisen hetki oli 
yhteisöllisen skisman konkreettinen ilmentymä, ja yhteisön imaginaarisen 
irtautumisen todellistunut merkki.   

Yhteisöllisen irtautumisen ambiguiteetti ilmeni Markus-yhteisössä varautumisena 
ja adaptiivisuutena erilaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin yhteisön suhteessa 
kirkkoon. Tämä adaptiivisuus näkyi haastatteluissa uskonnollisen identiteetin 
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selkeytymättömyytenä suhteessa kirkkoon ja Markus-yhteisöön. Haastatellut 
toimivat yhteisössä, mutta olivat kirkon jäseniä. Tämä ilmensi samalla jälkimodernin 
ajan yhteisöllistä moninaisuutta, jossa uskonnollisuuden toteuttaminen irtautuu 
yhteiskunnan organisaationormeista. Samoin muiden yhteisöjen haastateltavista usea 
kertoi, ettei ollut ajatellut, että liittyminen uuteen uskonnolliseen yhdyskuntaan 
merkitsi samalla kirkosta eroamista. 

Yhteenvetona totean, että edellä käsittelin jokaisen yhteisön irtautumisen vaiheita 
erikseen, mutta koska tämä ei ole vertaileva tutkimus, mielenkiintoni kohdistui 
yhteisöllisen skisman tai irtautumisen piirteisiin ja mitä ne saattoivat kertoa 
rajapintojen muodostumisesta. Kaikkien yhteisöjen muodostuminen ja irtautuminen 
kirkosta todellistui yhteisöjen haastatteluhetken ajassa ja tilassa kertomuksina 
yhteisön muodostumisen tapahtumista. Kutsuin näitä kertomuksia yhteisöjen 
alkukertomuksiksi. Niiden olemassaolo oli viite pyrkimyksestä muodostaa yhteisön 
sosiaalinen identiteetti erityiseksi ja yhteisölle omanlaisekseen. Alkukertomusten 
tapahtumat olivat kontingentteja mutta niille annettiin yhteisöissä erityisiä 
merkityksiä. Markus-yhteisön alkukertomus ehtoollisskismasta piispa Eero 
Huovisen kanssa todellisti yhteisön keskeisen rituaalin merkityksen yhteisön 
olemassaololle; yhteisö muodostuu ehtoollisella. Yhteisön rajapinnan erityinen 
liittymisen alue oli ehtoollinen, jolloin jäsenyys yhteisössä muodostui toissijaiseksi. 
Toivon portti -seurakunnan alkuvaiheet liittyivät Nokia missioon ja Markku 
Koiviston henkilöhistoriaan. Markku Koiviston paraneminen kaksi kertaa syövästä 
muodosti alkukertomuksen, jonka merkitys oli keskeinen yhteisön rajapinnalle. 
Yksilön ja yhteisön kohtaaminen ja sairauksista paraneminen liittyivät yhteen, jolloin 
yksilön liike rajapinnalla sai hyvin henkilökohtaisen motiivin. Satamaseurakunnan 
alkukertomus antoi yhteisön synnylle merkityksen, jossa yhteisön perustajat 
vertautuivat apostoleihin ja perheen isiin. Alkukertomuksen reflektoima perhekäsitys 
todellistui yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Yhteisön rajapinta oli 
muodostunut analogisesti kuin perheen kodin alueeksi, jossa askel ja huone 
kerrallaan edettiin ohjatusti kohti ydintä. Seuraavassa tarkastelen lähemmin 
yksilöiden liikettä yhteisöjen välillä ja rajapinnoilla. 
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5 HUOKOISET RAJAPINNAT - MONIMUOTOISET 
KÄÄNTYMISEN POLUT  

5.1 Voidaanko Markus-yhteisön jäseniä pitää kääntyneinä?  

Ennen kuin etenen käsittelemään yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutusta ja 
kääntymistä, on ratkaistava, voidaanko Markus-yhteisön jäseniä pitää kääntyneinä 
siten kuin tässä tutkimuksessa kääntyminen ymmärretään? Uskonnollisen 
kääntymisen tutkimuksessa jatkuva kiista on ollut kysymys, kuinka iso muutos on 
kääntyminen? David A. Snow ja Richard Machalek ovat todenneet, että kääntymisen 
erilaisia käsitteellisiä määrittelyjä on paljon.  Se itsessään kertoo, että 
henkilökohtaisena elämänmuutoksena kääntyminen on hyvin monimuotoinen 
ilmiö.500 Uskonnollisuuden ilmenemisen muodot muuttuvat jatkuvasti 
monimuotoisessa jälkimodernissa yhteiskunnassa. Tutkimuksissa on käytetty 
käsitteitä privatisoituminen ja sekularisoituminen kuvaamaan tätä kehitystä. 
Uskonnollisen yhteisöllisyyden muodot ovat muutoksessa ja tämä muutos on yhä 
vahvemmin yksilöllistä eikä yhteisöllisesti määrättyä muutosta.501   

Tämän tutkimuksen kohteena olleista yhteisöistä kaksi oli tutkimushetkellä 
rekisteröitynyt uskonnollisiksi yhdyskunniksi ja Markus-yhteisö oli tutkimushetkellä 
rekisteröimätön yhdistys. Perinteisesti yhtenä kääntymisen merkkinä on pidetty 
jäsenyyttä uskonnollisessa yhteisössä.502 Uskonnollisen kääntymisen 
monimuotoisuutta kuvaa tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa ilmiö, että usea 
haastateltava ei välttämättä ollut yhteisöön liittynyt jäsen, mutta he silti osallistuivat 
aktiivisesti yhteisön toimintaa ja toimivat monilla tavoin samoin kuten varsinaiset 
jäsenet.503  

Satamaseurakunnan ja Toivon portti -seurakunnan osalta organisatorinen raja oli 
selkeä, näiden liikkeiden jäsenyys merkitsi liittymistä viralliseen uskonnolliseen 

 
500 Snow & Machalek 1984, 169-170. 
501 Pessi 2013, 4. 
502 Snow & Machalek 1984, 171. 
503 h10, h17 ja h18. 
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yhteisöön. Tosin jäsenyyttä ei näissäkään yhteisöissä nähty niiden toimintaan 
osallistumisen välttämättömänä ehtona.504 Markus-yhteisö erosi viralliselta 
rakenteeltaan muista kahdesta tutkittavasta yhteisöstä. Markus-yhteisö itsessään oli 
rekisteröimätön yhdistys ja se kuului yhdistysjäsenenä Lähetyshiippakuntaan, joka 
sekin oli rekisteröimätön yhdistys. Luther-säätiö, joka oli säätiömuotoinen 
oikeushenkilö, oli Lähetyshiippakunnan tukijäsen ja Luther-säätiö vastasi Markus-
yhteisön työnantajavastuista.505 Markus-yhteisön organisatorinen tilanne tarkoitti, 
että yhteisön jäseneksi saattoi liittyä eroamatta samalla kirkon jäsenyydestä. Kaikki 
haastatellut olivatkin Markus-yhteisön tai jonkun muun Lähetyshiippakunnan alaisen 
yhteisön jäseniä sekä samalla edelleen kirkon jäseniä. Jäsenyyden merkitys Markus-
yhteisössä oli vielä haastattelujen tekohetkellä ambivalentti ja sumea; yksi haastateltu 
kertoi, että jäsenyys ei ollut ehtona jäsenkokoukseen osallistumiselle.506 

Markus-yhteisön haastatellut kokivat yhteisönsä irrallisena suhteessa kirkkoon:  

jotenki sillai että ett eikö nykysinkin tai ainakin ite koen että ei markusyhteisö tai 
lähetyshiippakunta toimi evlutkirkon alla tai sisällä mä ehkä näkisin että se jo on niin 
ku tai kokisin että se jo on niin ku irrallinen vaikka se onkin niin ku säätiöksi 
rekisteröity 
 
[…] 

haluun luottaa siihen sanaan ettei kristuksen kirkko koskaan katoa että vaikka vaikka 
mä eroaisin kirkosta joka sitte ei edusta enää sitä varsinaista tehtäväänsä mielestäni 
sitte että kyllä silti kristus pysyy ja seurakunta siell missä hänen nimessään ollaan 
koolla507 

Toinen haastateltu totesi: 

jokaisen kristityn koti on varsinaisesti kristuksen kirkko ja kenen ääntä meiän tulee 
ensin ensin meille on annettu Jumalan sana ja sitten vasta se paikalliski paikallinen 
kirkollinen todellisuus missä me elämme ja tosiasia on se kirkon historiassa kirkkoäiti 
voi muuttua porttokirkoksi508  

Kääntyminen, siten kuin se tässä tutkimuksessa on määritelty, merkitsi muutosta 
henkilön uskonnollisessa yhteisöllisyydessä, johon liittyi muutoksia diskurssissa ja 
käyttäytymisessä. Tässä tutkimuksessa Lähetyshiippakunnassa toimivat haastatellut 

 
504 h1, 1608-1614; h2, 844-868; h14, 435-450; h15, 1044-1046; h17, 453-477. 
505 h12, 565-589 ja 593-608. 
506 h9, 898-907. 
507 h7, 587-593; 612-618 
508 h12, 525-531. 
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olivat kääntyneitä, koska määrittely ei edellytänyt organisatorista liittymistä vaan 
kääntyminen ilmeni käyttäytymisen ja diskurssin muutoksena, joka haastatelluilla oli 
ilmeinen. 

5.2 Yksilön ja yhteisön vuorovaikutus 

5.2.1 Kääntymisen käsitteet 

Tämän pääluvun otsikossa käytän käsitettä huokoiset rajapinnat. Tällä käsitteellä 
tarkoitan yksilön ja yhteisön kohtaamisen aluetta, joka on läpäisevä. Tulen 
seuraavassa tarkastelemaan sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta uskonnollisen 
yhteisöllisyyden muutosta eli kääntymistä. Tarkastelen kääntymistä uskonnollista 
aktiivisuutta kuvaavan haastatteluissa ilmenneen sanaston kautta. Lisäksi tarkastelen 
yksilöiden kuvaamia kääntymisen polkuja eli uskonnollisen muutoksen yksilöllisiä 
vaiheita. 

Varsinaisesti uskonnollista kääntymisen käsitettä haastateltavat käyttivät vain kaksi 
kertaan509 ja uskoontulon käsitettä kuusi kertaa510. Näin kuvattua kääntymistä eivät 
kaikki haastatellut nähneet tarpeellisena kokemuksena kristittynä elämisessä.511 
Haastatellut käyttivät useammin käsitteitä hengellinen tai uskonnollinen herääminen, 
syvä vapautus, julkinen ratkaisu, Jumalan hengen kosketus, hengellä täyttyminen ja 
kielillä puhuminen. Tyypillistä näille kokemuksille oli, että ne olivat yleensä 
tapahtuneet ennen nykyiseen uskonnolliseen yhteisöön liittymistä eikä tällainen 
merkittävä uskonnollinen kokemus sinällään ollut ratkaiseva uskonnolliseen 
yhteisöön liityttäessä. Lisäksi tällaisia uskonnollisia kokemuksia haastateltavilla 
saattoi sisältyä useita elämänkertomuksen eri vaiheissa.512  

Haastateltavat kuvasivat uskonnolliseen yhteisöön liittymisen syitä seuraavasti: 
kokemus hyväksytyksi tulemisesta513, Jumalan ohjaus514, aviopuolison kutsu515, 

 
509 h16, 98-101 ja h1, 333-336. 
510 h15, 64-65; h17, 26-27; h1, 317-320; h16, 163-164; h9, 367; h2, 345; h18, 164-168. 
511 h1, 333-336 ja h17, 26-27. 
512 h1, h2, h4, h8 ja h18. 
513 h2, 431. 
514 h4, 226-227. 
515 h5, 150-152. 
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pastorin kutsu516, ystävät pyysivät517, uteliaisuus518, aktiivinen osallistuminen useaan 
uskonnollinen liikkeeseen519, opillinen ongelma520, yhteisöllisyys521, lapsille hyvä 
yhteisö522, koko perhe pääsi samaan yhteisöön523 ja turvallinen jumalanpalvelus524. 

Uskonnollisen kääntymisen polun mallin keskeiset elementit ovat Henri 
Goorenilla viisiosainen uskonnollisen aktiivisuuden typologia, koko elämän kaaren 
tarkastelu ja uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.525 Käytin Henri 
Goorenin kuvaamia uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavia viittä tekijää 
tutkimusaineiston koodauksen luokittelussa siten, että etsin jokaiselle tekijälle siihen 
liittyvät koodit. Näin valituista koodeista muodostin viisi luokkaa, jotka vastasivat 
Goorenin luokittelua: sosiaaliset tekijät, institutionaaliset tekijät, kulttuuriset ja 
poliittiset tekijät, yksilötekijät ja kontingentit tekijät. Nämä viisi luokkaa vastasivat 
Atlas.ti-ohjelmiston superkoodeja. Luettelo luokissa käytetyistä koodeista on 
liitteessä kaksi. 

Henri Gooren on soveltanut uskonnollisen kääntymisen polun mallia erityisesti 
Etelä-Amerikassa, joten mallin uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden 
sovittaminen suomalaiseen kontekstiin edellytti arviointia, mitkä koodit liittyvät 
uskonnollisen aktiivisuuden tekijään niin, että pysyn systemaattisen mallin 
perusajatuksessa. Erityisesti kohta kolme, eli kulttuuriset ja poliittiset tekijät, 
osoittautui vaativaksi. Suomalaisessa kontekstissa uskonnollisten yhteisöjen asema 
yhteiskunnassa ja paikallisessa yhteisössä on erilainen kuin Etelä- tai Pohjois-
Amerikassa. Kulttuuriset ja poliittiset tekijät -luokkaan sijoitin yhteisön suhdetta 
kirkkoon ja suhdetta muihin yhteisöihin kuvaavat koodit. Lisäksi samaan luokkaan 
liitin koodit, jotka liittyivät käsityksiin naisten pappeudesta ja 
homoseksuaalisuudesta, koska ne ovat ilmenneet kulttuurisina ja normatiivisina 
yhteiskunnallisina uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavina tekijöinä. Naisten 
pappeus ja homoseksuaalisuus olivat haastatteluaineistossa esillä lähinnä 

 
516 h6, 110-120; h13, 296-306. 
517 h7, 216-220; h9, 590. 
518 h8, 444-448. 
519 h10, 96-101. 
520 h11, 313-312; h12, 40-44. 
521 h14, 395-405; h15, 214-221; h19, 113-118, h18, 351-380. 
522 h16, 363-374. 
523 h19, 357-361. 
524 h20, 470-485. 
525 Gooren 2010, 48. 
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määrittelemässä yhteisön tai haastateltavan suhdetta kirkkoon. Kohtaan yksi eli 
sosiaaliset tekijät sijoitin koodit, jotka kuvasivat yhteisön toimintaan osallistuvien 
henkilöiden vapaaehtoistyötä ja tehtäviä yhteisössä, koska niillä oli yhteisöön 
sosiaalistava ja rooliin opettava tehtävä kaikissa kolmessa yhteisössä. 

5.2.2 Uskonnolliset yhteisöt ja uskonnollisen aktiivisuuden tekijät 

Laadullisen aineiston analyysiohjelman Atlas.ti:n code cooccurrence table -toiminnolla 
kokosin, millaisia yhteisesiintymiä oli löydettävissä uskonnollisen yhteisön ja 
uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Kyse oli niiden 
esiintymien löytämisestä, joissa haastateltavat puhuivat jostain uskonnolliseen 
aktiivisuuteen vaikuttavasta tekijästä yhdessä oman yhteisönsä kanssa. Tällaiset 
esiintymät kertoivat, millaiset uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät 
painottuivat haastateltavan puheessa liittyen hänen uskonnolliseen yhteisöönsä.  

Code cooccurence table –toiminnon tuottamassa taulukossa neljä on kaksi lukua.  
Ensimmäinen luku on valittujen koodien yhteisesiintymien määrä. Lukumäärän 
lisäksi taulukossa on c-coefficient eli c-kerroin, joka kertoo kahden koodin 
yhteisesiintymän vahvuuden. C-kertoimen arvo on välillä 0-1. Arvo lasketaan 
kaavalla  

c = n12/(n1 + n2 - n12) 
jossa n12 on koodien c1 ja c2 yhteisesiintymien frekvenssi ja n1 ja n2 koodien c1 ja 
c2 esiintymien frekvenssi. Koodi c1 on uskonnollisen aktiivisuuden koodi ja koodi 
c2 uskonnollisen yhteisön koodi. Taulukossa vaaleampi väri kertoo vahvemmasta 
koodien yhteisestä esiintymisestä.526 Saatu tulos antaa viitteitä haastateltujen 
henkilöiden uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttaneista tekijöistä sekä kuvaa näiden 
tekijöiden koodien esiintymisen vahvuutta suhteessa tutkittaviin uskonnollisiin 
yhteisöihin.  

Taulukossa neljä on uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuvaavien 
koodien esiintyminen koko aineistosta. Sarake SC Not tarkoittaa niitä 
haastatteluaineiston esiintymiä, joissa uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä kuvaavat koodit esiintyivät ilman liittymää tutkittaviin uskonnollisiin 
yhteisöihin. Sarake SC Kaikki tarkoittaa haastatteluaineiston esiintymiä, joissa 
aktiivisuuteen vaikuttavaa tekijää kuvaava koodi liittyi ainakin yhteen tutkittavaan 
yhteisöön. 

 
526 Friese 2020, 180. 
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Otin lisäksi uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden yhteisesiintymien 
taulukot erikseen jokaiselle yhteisölle. Satamaseurakunnan tulokset ovat taulukossa 
viisi, Markus-yhteisön taulukossa kuusi ja Toivon Portti -seurakunnan taulukossa 
seitsemän. Taulukossa keltainen ympyrä solun oikeassa yläkulmassa viittaa 
tilanteeseen, jossa taulukoitujen koodien frekvenssien ero on merkittävä. Tällaisessa 
tilanteessa c-kerroin saattaa olla liian pieni ja koodien yhteisesiintymien vahvuus voi
olla suurempi kuin c-kerroin.527 Frekvenssin pienuus voi heikentää luotettavuutta.

527 Friese 2020, 182.

Taulukko 4. Uskonnollisen aktiivisuuden tekijät.

Taulukko 5. Uskonnollisen aktiivisuuden tekijät 
– Satamaseurakunta.
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Ennen tulosten tulkintaa on huomattava, että erikseen eri yhteisöjen 
haastatteluaineiston materiaali on c-kertoimen laskemiseksi suppea. 
Yhteisesiintymien c-kerroin kertoo tarkemmin koodien yhteisesiintymien 
vahvuudesta laajoissa aineistoissa. Tämän vuoksi yhteisökohtaisten taulukoiden c-
kertoimen tulkinnassa tulee olla varovainen ja tarkastella myös yhteisesiintymien 
frekvenssejä.528 Taulukot kuitenkin kuvaavat sitä, millaisista uskonnolliseen 

528 Friese on todennut, että c-kertoimen käyttö edellyttää laajoja aineistoja. Pienemmillä aineistolla 
kannattaa kiinnittää huomio yhteisesiintymien frekvensseihin. Friese 2020, 184. Tässä tutkimuksessa 
käytän koodattujen haastatteluaineistojen analyysissä ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, joita 
täydennän Atlas.ti:n tuottamien tulosten pohjalta tehdyillä arvioilla koodien yhdessä esiintyvyydestä. 

Taulukko 6. Uskonnollisen aktiivisuuden tekijät -
Markus-yhteisö.

Taulukko 7. Uskonnollisen aktiivisuuden tekijät -
Toivon portti -seurakunta.
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aktiivisuuteen vaikuttavista asioista haastatellut puhuivat, kun he puhuivat omasta 
uskonnollisesta yhteisöstään. 

Tuloksista voidaan nähdä, että jokaiselle tutkittavalle yhteisölle muodostui oma 
uskonnollisen aktiivisuuden tekijöiden profiili. Kun taulukoin tutkittavat yhteisöt ja 
haastatelluilla henkilöillä kolme vahvimmin esille noussutta uskonnolliseen 
aktiivisuuteen vaikuttavaa tekijää, pystyin esittämään yhteisöjen uskonnollisen 
aktiivisuuden profiilit selkeästi. 

 

Järjestys / 
Yhteisö 

Satamaseurakunta Markus-yhteisö Toivon Portti -
seurakunta 

1 Sosiaaliset tekijät Institutionaaliset 
tekijät * 

Sosiaaliset tekijät 

2 Institutionaaliset 
tekijät * 

Sosiaaliset tekijät Institutionaaliset 
tekijät * 

3 Yksilötekijät Yksilötekijät Kontingentit tekijät 
* 

Taulukko 8. Yhteisöjen uskonnollisen aktiivisuuden profiilit. 

Taulukossa kahdeksan aktiivisuuteen vaikuttaneen tekijän luokat on merkitty 
värein siten, että vihreä kuvaa kaikkien yhteisöjen ilmentymiin verrattuna suurempaa 
c-kerrointa ja punainen pienempää c-kerrointa. Mikäli kerroin on sama, solua ei ole 
merkitty värillä. Taulukossa ”*” tarkoittaa käytettyjen koodien tilastollista 
merkitsevyyttä.529   

 
Toisaalta Friese toteaa aineiston laajuudesta, että aineiston koodauksen luotettavuus liittyy luokkien 
koodien määrään ja koodien esiintymien määrää. Friese 2020, 122. Ks. liiteessä yksi oleva koodien 
luettelo ja niiden frekvenssit ja liitteessä kaksi oleva muodostettujen uskonnollisten aktiivisuuden 
luokkien koodit. 
529 2-testillä, oliko yhteisöjen haastateltujen 
aineistojen uskonnollista aktiivisuutta kuvaavilla koodeilla tilastollisesti merkitseviä eroja 
yhteisökohtaisesti koodien frekvenssien ilmenemisessä. Institutionaalisten ja kontingenttien tekijöiden 

2-testillä tilastollisesti merkitsevät erot 
yhteisöjen haastatteluaineistojen kesken. Sosiaalisten tekijöiden kohdalla ero läheni merkitsevyyttä. 
Taulukkoon kahdeksan olen merkinnyt nämä tekijät *-merkillä. Tilastoanalyysi on liitteessä neljä. 



  
 

149 
 

  
Jokaisen yhteisön kohdalla haastatteluaineistosta nousi esille yksi merkityksellinen 

uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttanut tekijä. Markus-yhteisön kohdalla tämä oli 
institutionaaliset tekijät. Tämä tekijä nousi Markus-yhteisön haastatteluaineistossa 
lukumäärällisesti yleisimmäksi ja esiintymien määrä oli suurempi kuin muilla 

-testillä arvioituna institutionaalisten tekijöiden esiintymien 
lukumäärissä oli yhteisöjen välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Toivon Portti -
seurakunnan haastatteluaineistossa erottuivat kontingentit tekijät uskonnolliseen 
aktiivisuuteen vaikuttavana tekijänä. Se oli lukumäärällisesti yhteisön osalta vasta 
kolmantena, mutta verrattaessa sen frekvenssiä (41) kaikkien muiden yhteisöjen 
esiintymien frekvensseihin (4 ja 7), nousee se tärkeäksi uskonnollisen aktiivisuuden 
tekijäksi Toivon Portti - 2-testillä todettiin, että 
kontingenttien tekijöiden esiintymien lukumäärissä oli yhteisöjen välillä tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Satamaseurakunnan kohdalla sosiaaliset tekijät oli lukumäärällisesti 
eniten haastatteluaineistossa esiintyvä uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttava tekijä. 
Lisäksi sen c-kerroin oli suurempi kuin kaikkien yhteisöjen ja sosiaalisten tekijöiden 
yhteisilmentymien c-kerroin. Sosiaalisia tekijöitä kuvaava luokka läheni 
Satamaseurakunnan kohdalla tilastollista merkitsevyyttä. Tämä luokka nousi 
kuitenkin myös yhteisesti kaikkien tutkittavien yhteisöjen haastatteluaineistoissa sekä 
koko aineistossa esiintymien frekvensseinä ja c-kertoimella kuvattuna yleisimmäksi 
luokaksi. Siten tämä luokka oli kaikkien yhteisöjen kohdalla vaikuttava uskonnollisen 
aktiivisuuden tekijä. 

Edellä analysoitu aineisto oli yksilöiden haastatteluaineisto, jonka analyysin 
perusteella päättelin, että jokaisella yhteisöllä oli yhteisöllisesti omanlainen 
uskonnollisen aktiivisuuden kieli ja diskurssi.  Diskurssille oli tyypillistä tiettyjen 
käsitteiden esiintyminen useammin kuin muiden yhteisöjen aineistoissa. Esimerkiksi 
Toivon portti -seurakunnan haastatellut käyttivät merkitsevästi enemmän 
kontingentin luokan aktiivisuuden tekijöiden käsitteitä kuin muut haastatellut. Tämä 
yhteys ei kuitenkaan vielä kerro, mikä on uskonnollisen yhteisön ja uskonnollisen 
aktiivisuuden tekijöiden välisen yhteyden suunta. Mahdollisuuksia on useita: onko 
yhteisön uskonnollisuus sellaista, että yhteisön rajapinta on loiva samoin ajatteleville 
ja kokeville ihmisille tai onko yhteisöllisen diskurssin sisältö ja perusteet määritelty 
perustamisvaiheessa ja yhteisöön liittyjä omaksuu ne osana osallistumiseen kuuluvaa 
sosiaalistumista tai kuinka paljon yhteisön perustamisen alkukertomus muovaa 
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uskonnollista aktiviteettiä ohjaavaa sosiaalista kokemusta tai määrittääkö yhteisön 
sosiaalinen konteksti ja sen sosiaalinen kerrostuminen sitä, millaisia ihmisiä yhteisöön 
liittyy ja miten he muovaavat yhteisöjen uskonnollisuutta? Oma arvioni tutkijana on, 
että yksilön ja yhteisön uskonnollisen aktiivisuuden tekijöiden yhteys on 
kompleksinen ja muuttuva. Siihen vaikuttavia tekijöitä voivat olla yhteisön 
sosiaalinen konteksti, yhteisön sisäinen rakenne, yhteisöllinen sosiaalistuminen, 
yhteisön historia sekä kontingentit tapahtumat, jotka muodostavat kompleksisen 
rakenteen puitteissa erilaisia vaikutuksia.   

5.3 Kääntymisen polut 

Yhteistä kaikille haastatelluille oli, että he olivat mukana yhteisönsä toiminnassa 
riippumatta muodollisesta jäsenyydestä. Lähtökohtaisesti he siis kertoivat oman 
liittymisen ja irtautumisen kertomuksensa kyseiseen liikkeeseen sitoutuneen toimijan 
näkökulmasta. He käyttivät oman yhteisönsä sanastoa ja oman yhteisön sanasto loi 
yhteisön haastatelluille yhteisen kääntymisen viitekehyksen. Haastattelulla en päässyt 
näkemään suoraan yhteisöstä irtautumisen ja toiseen yhteisöön liittymisen prosessia, 
vaan kuljettu polku kuvattiin haastatellun yhteisöön liittymisen tilanteesta käsin. 
Haastatteluaineiston tulkinnassa pyrin löytämään sellaisia liittymisen ja irtautumisen 
polkuun liittyviä tapahtumia ja asioita, jotka ovat mahdollisimman pelkistettyjä 
tulkinnoista. Tällaisia olivat: konkreettiset tapahtumat, asuinpaikan muutokset, 
muodolliset irtautumiset tai liittymiset, henkilöt ja uskonnolliset yhteisöt sekä niiden 
toimintaan osallistuminen. Olen koonnut haastateltujen kertomuksissa ilmenevät 
kääntymisen eri vaiheet liitteeseen kuusi. Jokainen rivi edustaa yhtä haastateltua ja 
haastatellut on ryhmitelty ilman tietoa viitekehysyhteisöstä. Käsittelin liittymistä ja 
irtautumista yksilötason tapahtumana ilman yhteisöjen välisiä vertailuja, koska 
kääntyminen on ihmisen persoonaa koskeva uskonnollisen yhteisöllisyyden muutos 
ja sellaisenaan yksittäisestä yhteisöstä riippumaton prosessi.530   

Kaikkiaan haastattelin 20 haastateltua, joista 17 oli ollut jossain elämänsä 
vaiheessa kirkon jäsen. Heistä seitsemän (7) oli eronnut kirkosta. Yksi haastateltu ei 
kertonut tietoa kirkon jäsenyydestä. Haastateltujen kirkosta eronneiden, mutta joskus 
kirkkoon kuuluneiden, kirkon jäsenyys tyypillisesti oli ajoittunut lapsuuteen ja 
nuoruuteen. Kertomuksissaan haastateltavat kuvasivat syitä, joiden vuoksi he olivat 

 
530 Snow ja Machalek pitävät kääntymistä sosiaalisena tyyppinä ja totesivat: ”we treat the convert as a 
social type with identifiable formal properties.” Snow & Machalek 1983, 260. 
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liittymisen ja irtautumisen polun eri vaiheissa päätyneet erilaisiin ratkaisuihin. 
Ihmisille on ominaista kertoa kertomuksia, jotka luonnostaan muokataan 
selkeämmiksi ja ristiriidattomammiksi kuin elämäntapahtumat itsessään ovat olleet. 
Lisäksi erilaisten henkilökohtaisten ratkaisujen motivaatio kuvataan nykyhetkestä, 
jolloin perusteet ja syyt eri ratkaisuille kertovat haastattelukertomuksissa enemmän 
nykyhetkestä kuin tapahtuneesta todellisuudesta.531 Tämän tutkimuksen tehtävänä 
oli tavoittaa haastateltujen kokemuksia irtautumisesta ja liittymisestä yhteisöjen 
rajapinnoissa. Kääntyminen on dynaaminen ja jatkuva prosessi, siksi 
haastatteluhetkelläkin haastateltavat olivat kääntymisen prosessissa. Heidän 
kertomuksensa menneestä olivat samalla metakertomusta siitä, kuinka he kuvaavat 
haastatteluhetken elämäntilannettaan kääntymisen kokemuksena toiselle ihmiselle, 
joka on kiinnostunut heidän elämänvaiheistaan ja uskonnon ilmenemisestä siinä. 

Litteroin haastattelut ja kokosin haastatteluista jokaisen haastateltavan 
minikertomuksen. Tällöin totesin, että haastatteluista rakentui jokaisen 
haastateltavan kohdalla yksilöllinen kuvaus ikään kuin polusta, joka yleensä alkoi 
lapsuudesta ja eri vaiheiden kautta johti jäsenyyteen tai aktiiviseen osallistumiseen nyt 
tutkittavassa yhteisössä. Yhteistä kaikille tarinoille oli, että niissä uskonnollisuus näkyi 
osana sosiaalista kontekstia. Lapsuudessa uskonnollisuus liittyi kotiin tai 
seurakunnan kerhoon tai pyhäkouluun, nuoruudessa rippikouluun ja erilaisiin 
seurakunnan tai herätysliikkeiden järjestämiin toimintoihin, aikuisena uskonnollisiin 
opiskelijajärjestöihin ja herätysliikkeisiin. Uskontojen ja uskonnollisuuden 
privatisoituminen näyttäytyi haastateltujen kuvaamina omina valintoina eri 
tilanteissa. Kertomuksissa uskonto ei muuttunut vaan yksilön sisäinen kokemus ja 
toiminnan tapa muuttui. Haastateltujen kuvaukset omista valinnoista olivat 
haastattelutilanteessa narratiiviin liitettyjä tulkintoja. Tästä huolimatta ne vahvistivat 
näkemystä, että haastateltaville uskonnollisuuteen ja siihen liittyvään sosiaalisuuteen 
kuuluivat yksilön omat ratkaisut.532 Kuinka paljon menneissä tapahtumissa oli kyse 
yksilön omista ratkaisuista, jäi auki. Haastatteluhetken tilanteessa kuvatut yksilön 
omat päätökset irtautua tai liittyä olivat kertomuksien ohjaavia tekijöitä. 

Jokainen tarina oli yksilöllinen eikä aineistosta voinut pelkistää yhtä ja kaikille 
haastateltaville sopivaa liittymisen ja irtautumisen polkua. Kiinnitin huomion 

 
531 T. J. Rapley on korostanut haastattelutilanteen interaktiivista luonnetta ja todennut: ”Whatever ideal 
the interviewer practices, their talk is central to the trajectory of the interviewee’s talk. As such, the 
‘data’ gained in the specific interview begin to emerge as just one possible version, a version that is 
contingent on the specific local interactional context.” Rapley 2001, 318. 
532 Ks. Joas 2008, 29. 
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kuvauksessa Henri Goorenin erittelemien kääntymisen eli uskonnollisen 
aktiivisuuden typologian vaiheiden ilmenemiseen ja niiden mahdollisiin erilaisiin ja 
yhteisiin piirteisiin. Nämä vaiheet ovat: myötäsukaisuus, liittyminen, kääntyminen, 
tunnustaminen ja irtautuminen. Liitteen kuusi taulukossa on yhteenveto 19 
haastatellun533 kääntymisen kertomuksista. Taulukossa ei ole eritelty heidän 
yhteisöään.  

Haastattelutilanteessa haastateltujen oli vaikea arvioida, millaisessa tilanteessa he 
voisivat irtautua nykyisestä yhteisöstään. Rodney Stark ja Roger Finke ovat tuoneet 
esille, että liityttäessä tiettyyn uskonnolliseen kulttuuriin ja osallisuuden vakiintuessa 
siinä, omaksutaan kulttuuriin sidonnainen uskonnollinen pääoma, joka sisältää sekä 
uskonnollista osaamista sekä siihen liittyviä tunteita. 534 Osaamisen ollessa vahvaa ja 
tunteiden sitoutuessa yhteisöön, siitä irtautumisen miettiminen ei ole helppoa. 
Yhdeksän vastaajaa kuvasi irtautumisen mahdolliseksi syyksi opillisen ristiriidan. 
Haastattelutilanteessa rationaalinen syy oli helppo nostaa esille. 

Haastateltujen uskonnollisen elämän narratiiveissa oli kertomuksia ensimmäisistä 
kontakteista uskonnolliseen yhteisöön, johon he myöhemmin liittyivät tai jonka 
toimintaan osallistuivat. Usealla haastatellulla yhteisöön tutustuminen liittyi elämän 
muutostilanteeseen, kuten paikkakunnalle muuttamiseen tai opiskelun aloittamiseen. 
Tällaisessa muutostilanteessa osallistuminen useiden eri uskonnollisten yhteisöjen 
toimintaan näytti haastateltujen kertomuksissa olevan tyypillistä.535 Haastatellut, 
jotka olivat kirkon jäseniä, erosivat kirkosta yleensä vasta liittyessään uuteen 
yhteisöön, mikäli uusi yhteisö oli rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta. Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon jäsen ei pääsääntöisesti voi samanaikaisesti olla muun 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.536 Kirkon jäsenen katsotaan eronneen kirkon 
jäsenyydestä, jos hän liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi.537  

Kääntymiseen eli uskonnollisen yhteisöllisyyden muutokseen vaikutti paitsi elämän 
muutostilanne myös usein joku ystävä tai tuttu, joka tutustutti haastatellut uuteen 

 
533 Yksi haastateltu ei ole mukana taulukossa, koska hänet haastateltiin uskonnollisen yhdyskunnan 
toiminnan asiantuntijana. 
534 Stark & Finke 2000, 120-121. 
535 Stark ja Finke ovat todenneet: ”Consequently, reaffiliation and conversion will be more prevalent 
among the geographically mobile, teenagers and young adults, at marriage and following a divorce. 
Each of these generalizations is supported by a wealth of research”. Stark & Finke 2000, 119. 
536 Kirkon jäsen voi kuulua samanaikaisesti toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan vain, jos 
kirkolliskokous on hyväksynyt sitä koskevan ekumeenisen sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista 
edellytyksistä. Varsinainen kaksoisjäsenyys voisi syntyä käytännössä vain Suomen anglikaanisen kirkon 
kanssa, johon kuuluu noin sata jäsentä. 
537 EVL2021a. 
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yhteisöön. Muutamassa tapauksessa puoliso tutustutti tai ainakin yhdessä puolison 
kanssa tutustuttiin uuteen yhteisöön.538  

Myötäsukaisuuden syntymisessä oli ero yhteisöjen perustajien ja yhteisöön 
myöhemmin liittyneiden välillä. Yhteisöjen perustajilta luonnollisesti edellytettiin 
omaa motivaatiota ja aktiivisuutta, koska uuden yhteisön perustaminen edellytti 
hallinnollista työtä ja uuden yhteisön toimintakulttuurin muodostamista. Kaikkien eri 
yhteisöjen perustajat kuvasivat, kuinka tarvittiin aktiivisuutta, jotta saatiin koottua 
riittävä määrä perustajia mukaan.539  Perustajien kertomuksissa ei yleensä kuvattu 
osallistumista monien eri yhteisöjen toimintaan540 vaan perustajat kertoivat uuden 
uskonnollisen yhteisön perustamisen motiiveiksi opillisen tai toiminnallisen 
ristiriidan kirkon kanssa tai sellaisen sosiaalisen ympäristön rakentamisen, jota kirkko 
ei voinut tarjota. Goorenin uskonnolliseen aktiivisuuteen vaikuttavien luokkien 
joukosta nousivat esille perustajien kertomuksissa institutionaaliset tekijät. 
Instituutionaalisissa tekijöissä tyytymättömyys nykyiseen uskonnolliseen ryhmään tai 
uskonnolliseen passiivisuuteen oli merkittävä motiivi haastateltujen kertomuksissa 
yhteisön perustamiselle. Eräs haastateltu perustaja kertoi: 

itsellä oli niin kun näky siitä että haluaisin rakentaa tämmösiä luterilaisia yhteisöjä  
jumalanpalvelusyhteisöjä seurakuntia ja näin että varsinkin [kaupunkialueen nimi] niin 
paikallisseurakunnissa sillä vakaumuksella mikä itsellä oli raamatun ja tunnustuksen 
äärellä syntynyt niin a se oli mahdotonta ja b myös tämmönen yhteisöllinen 
elämänmuoto niin ei täällä voi toteutua semmonen kodinomainen 
jumalanpalvelusyhteisö tommosissa paikallisseurakuntarakenteissa tai ainakaan se ja 
oli teologiset ja ehkä tämmöset niin ku sosiologiset syyt lähteä rakentamaan tällasia 
yhteisöjä541 

Haastateltujen perustajien kertomuksien perusteella en kuitenkaan voi vastata 
kysymykseen, miksi tällainen skismaattinen tilanne johti uuden yhteisön 
perustamiseen eikä yhteisöllisyyden etsimiseen olemassa olevista yhteisöistä? 
Kyseessä on voinut olla haastattelutilanteessa korostettu ja ihanteena pidetty 
yhteisön perustamisen yksimielisyys.  

Haastatteluaineistosta erottui kaksi Henri Goorenin uskonnollisen aktiivisuuden 
tekijää, jotka olivat kertomusten mukaan vaikuttaneet myötäsukaisuuden 
muodostumisessa uuteen uskonnolliseen yhteisöön. Olemassa olevaan yhteisöön 

 
538 Ks. Stark & Finke 2000, 119-120. 
539 h3, 881-913; h9, 692-712; h15, 236-292. Uskonnonvapauslaissa säädetään uskonnollisen 
yhdyskunnan rekisteröimisestä. Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/453, 2 Luku. UVL2003. 
540 Poikkeuksena tästä taulukon henkilö nro 6. 
541 h12, 37-50. 
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liittyneillä selkeästi merkittävimmät aktiivisuuteen vaikuttaneet tekijät olivat sosiaaliset 
tekijät ja kontingentit tekijät. Kun nämä molemmat tekijät vaikuttivat yhtä aikaa 
haastateltujen elämäntilanteessa, syntyi otollinen tilanne uskonnollisen 
yhteisöllisyyden muutokselle. Toivon portti -seurakunnan osalta havaitsin, että 
sosiaalisten ja kontingenttien tapahtumien yhteys toisti yhteisön alkukertomuksen 
kaavaa: sairastuminen ja henkilökohtainen kriisi – sosiaalinen yhteydenotto – 
hengellinen uudistuminen.   

Haastateltujen kertomukset uskonnollisen yhteisön etsimisestä näyttivät usein 
liittyvän elämän muutostilanteisiin, jotka olivat irrottamassa heitä uskonnollisesta 
yhteisöstä. Tätä irtautumista vahvisti haastateltujen elämäntilanteessa läsnä olevien 
uskonnollisten yhteisöjen vaihtoehtojen runsaus. Tällaisessa tilanteessa haastatellut 
kertoivat vaikuttavan tekijän olleen usein ystävän tai tutun kutsu tulla tutustumaan 
uuteen yhteisöön. Eräs haastateltu kertoi tilanteesta, jossa haastatellun sukulainen ja 
hänen puolisonsa oli tutustuttanut hänet tutkittavaan uskonnolliseen yhteisöön: 

kun mä [tutkittavaan yhteisöön] ekaa kertaa tulin niin me oltiin asuttu […] muutettiin 
kaipasin ja toivoin ett löytyis joku semmonen seurakuntayhteys mut sit tuntu et se 
[…] luterilainen seurakunta ei nyt kauheesti nyt niin ku tarjoa semmosta tai sieltä ei 
löydy semmosta niin ku yhteisöä että tokihan kirkossa voi käydä istumassa mutta se 
jää ehkä just siihen että istutaan siellä niin ku passiivisesti eikä oikein tutustu 
kehenkään tai pääse mukaan niin ku toimintaan tekemään mitään niin kyllä mä 
semmosta sit toivoin että no yhteisöllisyyttä tai jotain semmosta542  

Liittymisen perusteeksi haastateltu kuvasi yhteisöllisyyden. Tätä tuki 
liittymiskertomuksen ajatus, kuinka hänet tutustutettiin uuteen yhteisöön. 
Kertomuksessa sen vastapariksi jäi kirkossa passiivisesti istuminen.  

Kaikista haastatelluista suurin osa oli yhteisönsä jäseniä. Kuitenkin kolme 
haastateltua ei ollut liittynyt yhteisöön, jonka toimintaan he osallistuivat. Kaksi heistä 
osallistui yhteisön erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, mutta samalla he toivat 
haastattelutilanteessa esille näkemyksensä omasta vapaudesta päättää 
osallistumisestaan yhteisöön tai myös siitä irtautumisesta. Kolmas haastateltu oli 
toiminut vapaaehtoisissa tehtävissä sekä myös vastuutehtävissä, mutta oli lopettanut 
nämä tehtävät. Hän oli osallistunut koko yhteisössä toimimisen ajan myös toisen 
yhteisön toimintaan. Kyseiset kolme haastateltua haastatteluaineiston perusteella 
liikkuivat uskonnollisen kääntymisen typologian eri osien välillä niin, että 
myötäsukaisuus olemassa olevaan ja muuhun yhteisöön sekä irtautuminen olemassa 

 
542 h17, 130-148. 
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olevasta yhteisöstä olivat osa yhtäaikaista uskonnollista aktiivisuutta.543 Henri 
Goorenin uskonnollisen aktiivisuuden dynaaminen malli ennusti tällaisia 
uskonnollisen toiminnan muutoksia ja tämä havainto vahvisti uskonnollisen 
liittymisen ja irtautumisen dynaamista luonnetta. Tässä tutkimuksessa käyttämilläni 
käsitteillä voin todeta, että eri yhteisöjen rajapinnat olivat haastatelluille loivia ja osin 
lomittaisia. 

Satamaseurakunnassa yhteisön jäseneksi liittyminen edellytti haastattelun 
toteuttamisen aikaan kaksipäiväiseen Satama tutuksi -kurssiin osallistumista. Eräs 
haastateltu kuvasikin sitä toteamalla sen olevan kuin aikuisten rippikoulu, jossa 
selitetään seurakunnan missio, oppi ja visio. Haastateltava kertoi, että jäseneksi 
hakevan tulee hyväksyä nämä ja ilmoittaa haluavansa seurata Jeesusta. Jäsenyyttä 
haettiin kirjallisesti vanhimmistolta.544 Vanhimmisto ratkaisi lopulta jäseneksi 
hakevan ottamisen yhteisön jäseneksi. Yhteisön jäseneksi hyväksytty siunattiin 
seurakunnan jäseneksi yhteisön illassa. Yhteisön jäsenyys ei edellyttänyt yhteisön 
omaa kastetta, vaan haastateltu kertoi heidän tunnustavan yhden kasteen. Lapsena 
kastettua ei kastettu uudelleen. Satamaseurakunnan johtoon kuulunut kertoi, että 
heidän oppinsa mukaan kaste ei tekona pelasta vaan pelastukseen tarvitaan uskoa.545  

Toivon portti -seurakuntaan liittyminen tapahtui täyttämällä lomake, jonka 
vanhimmisto käsitteli ja edelleen hyväksyi hakijan yhteisön jäseneksi. Jollekin 
haastatellulle oli tullut yllätyksenä, että samalla hän erosi kirkon jäsenyydestä. 
Markus-yhteisön kaikki haastatellut olivat yhteisönsä jäseniä sekä myös kirkon 
jäseniä. Tämä oli mahdollista, koska Markus-yhteisö ei ollut virallinen uskonnollinen 
yhdyskunta. Jotkut haastatellut pitivät kirkkoon kuulumistaan lähinnä 
muodollisuutena, ja kirkosta eroamisessa he eivät nähneet merkittävää ongelmaa.546  
Perusteluina sille, että he kuuluivat edelleen kirkkoon, mainittiin kirkolla olevan 
samanlainen opillinen pohja kuin Markus-yhteisöllä sekä aikaisempi hyvänä koettu 
toiminta paikallisseurakunnassa.547 Markus-yhteisön tilanne oli yhteisöön liittymisen 
ja irtautumisen osalta erilainen kuin kahdella muulla yhteisöllä. Markus-yhteisö ja 

 
543 h10, h17, h18. 
544 Haastateltu kertoi, että hakemukseen koottiin tietoja omasta hengellisestä historiasta ja uskoon 
tulosta. h16, 623-629. Tutkimuksessa en selvittänyt, eikä tutkimustehtävään kuulunut selvittää, 
jäsenyyttä hakevilta kerättyjen tietojen tuhoaminen tai säilyttäminen. Vuodesta 2016 voimassa olleen 
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan tietoja voidaan käsitellä niin kauan kuin käsittelylle on laissa 
määritelty peruste. Tiedot tulee poistaa, jos tällainen peruste poistuu. GDPR 2022, 17 artikla kohta 1. 
545 h14, 1099-1199; h15, 631-659; h19, 735-765. 
546 h6, h7, h8, h11 ja h12. 
547 h6, 549-582; h7, 280-320; h8, 529-546; h11, 1132-1133; h12, 512-541. 
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Lähetyshiippakunta eivät olleet tutkimuksen tietojen koonnin aikana muodostaneet 
omaa uskonnollista yhdyskuntaa tai rekisteröityä yhdistystä. Markus-yhteisö sijaitsi 
kirkon yhteisöllisen rajapinnan alueella, ei irrallaan siitä. Osallistuminen Markus-
yhteisön toimintaan tarkoitti liikkumista kirkon irtautumisen rajapinnalla, toimimista 
myötäsukaisesti tai liittyneenä Markus-yhteisön rajapinnalla ja samalla olemista koko 
ajan kirkon yhteisöllisellä alueella.  

Yhteisöihin liittyminen ei kaikille haastatelluille ollut kuitenkaan selvä tai helppo 
asia, vaikka he olivatkin toimineet yhteisöissään aktiivisesti. Eräs haastateltu kertoi, 
kuinka häntä oli pyydetty Nokia Missio Churchin yhteisön jäseneksi, mutta hän ei 
ollut liittynyt yhteisöön, vaikka toimikin vapaaehtois- ja vastuutehtävissä. 
Perusteluina hän kertoi, että oli toisessa uskonnollisessa yhteisössä tottunut 
tietynlaiseen vakauteen. Hän totesi: 

jotenki arvostin sitä sellasta niin kun tiettyä sellasta vakautta mikä tulee teologian 
tuntemuksesta ja ja sellattesta sanaan turvautumisesta johon mä olin sitte niin ku 
tottunu ja tota mä en niin kun et se ei niin kun siltä osin jotenki vakuuttanu mua että 
mä haluaisin siihen sitoutua niin että mulla olis tarve sitoutua siihen niin niin kun en 
mä tiedä sitten luterilaiset on ehkä helpommin tota pysyy niin kun siinä kirkossa ku 
nää jotka on vapaissa suunnissa niin ne ehkä helpommin sitte vaihtaa ja lähtee mukaan 
ja niin kun näin että mä en se ei ollu niin ku mulle tarpeeks vakaata548 

Haastateltujen henkilöiden otanta tehtiin yhteisöjen johdon avustuksella. Tämän 
vuoksi oli ymmärrettävää, että lähes kaikilla haastatelluilla oli erilaisia vapaaehtoisia 
tehtäviä tai merkittävämpiä vastuutehtäviä yhteisöissään. Vapaaehtoiset avustavat 
tehtävät saattoivat olla kokousten järjestämisen käytännöllisiä tehtäviä, tilojen 
kalustamista, äänentoiston rakentamista, ohjelmaan osallistumista, ylistyskuorossa 
laulamista, kahvituksen valmistamista ja lapsille hartaushetken pitämistä. Markus-
yhteisössä johtoon kuulunut haastateltava kertoi vapaaehtoistehtävissä olevan 
vuositasolla 60-80 henkilöä. Messuun osallistujien määräksi haastateltu kertoi noin 
160-180 ja kaikkiaan toiminnassa mukana olevien määräksi noin 200.549 Toivon 
portti -seurakunnan johtoon kuulunut haastateltu kertoi, että yhteisön jäsenmäärä oli 
haastatteluhetkellä noin 145. Hän kertoi vapaaehtoistehtäviin osallistumisesta, 
kuinka esimerkiksi erään lasten ja nuorten tapahtuman järjestämiseen osallistui 30 
seurakunnan vapaaehtoista.550 Eräs haastateltu totesi, että Toivon portti -

 
548 h10, 610-623. 
549 h11, 912-921, 1095-1100. 
550 h1, 1509-1511, 2075-2095. Nokia mission tilanteesta eräs haastateltu kertoi, kuinka Pirkka-hallin 
tapahtumien järjestelyissä vapaaehtoisia oli enimmillään yli sata eri puolilta Suomea. h3, 560-571. 
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seurakunnassa ”porukka on sen verran pieni että moni joutuu jollakin tekeen 
tekemään jotakin”551. Satamaseurakunnan jäsenmäärä haastatteluhetkellä oli johtoon 
kuuluneen haastateltavan mukaan 95 ja tilaisuuksiin osallistuvia ja ”enemmän ja 
vähemmän sataman omakseen kokevia ihmisiä” noin 180-200. Lisäksi toiminnassa 
mukana oli haastatellun mukaan noin 150 lasta.552 Nämä luvut kertoivat liittymisen 
rajapinnan loivuudesta eli Satamaseurakunnassa toimiminen ei edellyttänyt 
jäsenyyttä.  

Haastateltujen antamia osallistujien lukumääriä tulee arvioida kriittisesti, mutta 
oleellista ei niinkään ole lukumäärien oikeellisuus vaan kaikissa yhteisöissä tässä 
yhteydessä kuvattu sosiaalinen kerrostuminen. Yhteisöissä oli passiivisempia ja 
aktiivisempia osallistujia, varsinaisia jäseniä, pienryhmien vetäjiä ja muita erityisen 
vastuullisia tehtäviä hoitavia, erilaisia tehtäväryhmiä (kahvitus, koristelu jne.), 
palkattuja työntekijöitä sekä päätöksiä tekevä ryhmä. Sosiaaliseen kerrostumiseen 
liittyi myös sukupuolen määrittelemät mahdollisuuden toimia eri kerrostumissa. 
Tyypillistä kaikissa yhteisöissä oli, että naisilla ei ollut pääsyä sosiaalisten 
kerrostumien ylemmille tasoille. Tällaisia tasoja olivat yleensä vanhimmisto, eli 
päätöksiä tekevä ryhmä, sekä uskonnolliset palkatut ammattilaiset. Sosiaalinen 
kerrostuminen antoi yhteisöissä tilaa liikkua rajapinnalla eri tehtävissä. Näihin 
tehtäviin osallistuminen osoitti itselle ja yhteisön muille jäsenille henkilön sosiaalisen 
aseman yhteisössä. 

Toimiminen vapaaehtoisissa tehtävissä kertoi sitoutuneisuudesta yhteisöön. 
Henri Goorenin mallin mukaan muodollista liittymistä edeltää yhteisöön sitouttava 
toiminta, kuten vapaaehtoistehtäviin osallistuminen. Satamaseurakunnassa 
muodollista jäsenyyttä ei itsessään pidetty porttina yhteisöön. Yhteisöön 
sitoutuminen nähtiin käytännöllisenä tapahtumana, jossa osallistuminen ja 
siirtyminen yhteisöä tukevaan vapaaehtoiseen toimintaan nähtiin 
käytännönläheisesti. Yhteisön johdossa toiminut totesi: 

on paljon semmosia jotka ei ole jäseniä mutta on sitoutunut vastuuseen monenlaiseen 
vastuuseen että meillä ei jäsenyyttä paineta päälle vaan vaan sä voit sä voit tehdä 
melkein mitä vaan vaikka sä et oo jäsen553 

Yhteisön toimintaan mukaan lähteneen sitoutuminen ja yhteisön puolelta 
sitouttaminen ei haastatellun mukaan ollut helppoa. Hän totesi, että ”kenties 

 
551 h5, 333-343. 
552 h14, 435-450. Vapaaehtoistehtäviin osallistumisesta h16, 732-744.  
553 h14, 849-853. 
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vaikeinta on saada uusi rohkaista uusia ihmisiä tulemaan tulemaan sitoutu 
sitoutuneiksi yhteisön jäseniksi”.554 Haastattelussa oli ristiriita jäsenyyden 
merkityksellä. Jäsenyys oli tavoite ja samalla se oli toissijaista osallistumiseen nähden. 
Haastatellun esittämä osallistumisen ensisijaisuus ja jäsenyyden toissijaisuus saattoi 
olla yhteisössä omaksuttu diskurssi, jolla helpotettiin yhteisöön liittymistä ja 
sitoutumista. Myöhemmin osallistuja voitiin ohjata tehtäviin, joissa edellytyksenä oli 
yhteisön jäsenyys. Muodollinen jäsenyys saattoi merkitä yhteisön rajapinnassa 
kohtaa, jonka ylittäminen edellytti vahvistuvaa motivaatiota ja yhteisön puolelta 
rohkaisua. Tällaisia yhteisön toimenpiteitä saattoivat olla yhteisön johtajan 
henkilökohtaiset kontaktit jäsenyyttä harkitseviin tai yhteisön jäseniksi liittyville 
pidettävät opetustilaisuudet, jotka olivat myös yhteisön sosiaalisten siteiden 
vahvistamista.  

Markus-yhteisön johtoon kuulunut kuvasi, kuinka sitoutumista voidaan vahvistaa 
kahdella tavalla: ohjaamalla ensiksi pienryhmän jäseneksi ja toiseksi ottamalla 
mukaan tekemään jotain mielekästä yhteisössä.555 Markus-yhteisössä yhteisön 
jäsenyys ja toimintaan osallistuminen eivät olleet toisistaan riippuvaisia. Yksi Markus-
yhteisön haastateltu kertoi, että henkilö, joka ei ole yhteisön jäsen, saattoi osallistua 
myös yhteisön jäsenkokoukseen.556 Edellä kuvaamani havainto Satamaseurakunnan 
rajapintaa loiventavasta tavasta toimia ilmeni näin toisessakin yhteisössä.  

Tutkittujen yhteisöjen haastatteluaineiston perusteella näytti siltä, että 
muodollinen liittyminen yhteisöön ei ollut pääosin sidottu haastateltujen muuhun 
toimintaan yhteisössä. Henkilö saattoi toimia useita vuosia aktiivisesti yhteisössä 
olematta yhteisön jäsen. Haastateltavien joukossa oli kolme henkilöä, jotka eivät 
olleet yhteisönsä jäseniä. Pieni määrä yhteisöön kuulumattomia mutta toimintaan 
osallistuvia haastateltavia johtui mahdollisesti otannan tavasta, jossa yhteisön johto 
oli mukana otannan tekemisessä. 

Markus-yhteisön yksi perustajajäsen oli vähentänyt ja välillä lopettanut toiminnan 
vapaaehtoisissa tehtävissä ja kertoi haastattelussa voivansa harkita myös liittymistä 
toiseen uskonnolliseen yhteisöön, joka noudattaisi samanlaista opillista perustaa kuin 

 
554 h14, 1057-1059. Vastaavalla tavalla pohti sitouttamistaan Markus-yhteisön johtoon kuulunut 
haastateltu. h13, 627-635. 
555 h13, 671-680. Markus-yhteisön pienryhmiin, Heimoihin, osallistuminen ei haastatteluaineiston 
perusteella ollut kovin aktiivista. Haastateltavat kertoivat, etteivät he osallistu Heimojen toimintaan. 
h6, 649-659; h9, 653-659; h11, 934-943. Näkemyksissä Heimojen toimintaan osallistumisesta yhteisön 
johdon ja muiden haastateltavien kokemusten välillä oli eroja. 
556 h9, 897-901. 
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nykyinen yhteisö. Hän oli myös edelleen kirkon jäsen eikä ollut valmis irtautumaan 
kirkosta. Haastateltu piti kuitenkin yhteisönsä uskonnollista toimintaa itselleen 
tärkeänä ja koki siellä kristittyjen välistä yhteyttä.557 Tällaisena kuvattu tilanne osoitti, 
kuinka monitasoinen ja dynaaminen ilmiö uskonnollisen yhteisön jäsenyys voi olla, 
ja kuinka päällekkäisiä yhteisöjen rajapintojen ilmiöitä samanaikainen yhteisöstä 
irtautuminen ja myötäsukaisuus toiseen yhteisöön voivat olla. 

Uskonnollisen kääntymisen typologian tunnustuksen merkkinä tässä 
tutkimuksessa olivat vastuulliset tehtävät yhteisössä. Tällaisia tehtäviä olivat 
toimiminen vanhimmistossa tai yhteisön hallituksessa, toimiminen palkattuna 
työntekijänä ja pienryhmän vetäminen. Tyypillistä näille tehtäville oli, että ne 
edellyttivät jäsenyyttä tai erityistä koulutusta yhteisössä.558  

Kysyin haastatelluilta heidän asemastaan yhteisössään. Eräs haastateltu kertoi 
asemastaan ja kuinka oli päätynyt tehtäväänsä. Hän oli toiminut aikaisemmin 
useammassa eri yhteisössä vastuullisissa tehtävissä. Yhteisöön tullessaan hän kertoi 
saaneensa hyvän vastaanoton. Hän kertoi kuluneen jonkin aikaa oman paikan 
etsimisessä. Omasta tavastaan toimia hän kertoi, että ”mäkin oon sel sellanen 
ihminen että että pelkästään oleminen ei pidemmän päälle sitten niin kun niin kun 
tota oo se että et haluu olla jollain tavalla mukana”559. Haastateltu oli aikaisemmin 
ollut myös kirkon jäsen ja toiminut kirkossa aktiivisesti. Haastatteluhetkellä 
haastateltavalla oli yhteisössä useita erilaisia vapaaehtoistehtäviä ja pienryhmän 
vetäminen vastuutehtävänään. Näihin tehtäviin osallistuminen oli alkanut jo ennen 
yhteisön jäseneksi liittymistä, mutta vasta ryhtyminen pienryhmän vetäjäksi johti 
ratkaisuun liittyä yhteisön jäseneksi ja erota kirkosta.560  Vastuutehtävän ottaminen 
vastaan merkitsi haastatellulle tunnustuksellista tekoa, joka tarkoitti myös 
muodollista liittymistä yhteisöön. Haastateltu kertoi aikaisemmin jo miettineensä 
eroa kirkosta, mutta muuttaminen uudelle paikkakunnalle johti uuden uskonnollisen 
yhteisön löytymiseen ja etäännytti suhdetta kirkkoon; tämä helpotti kirkosta 
eroamista561. 

Toinen haastateltava, joka toimi aktiivisesti useissa tehtävissä omassa 
yhteisössään, mutta ei ollut muodollisesti liittynyt yhteisön jäseneksi, kertoi miten 
hän oli miettinyt jäsenyyttään kirkossa ja uudessa yhteisössään: 

 
557 h9, 653-750, 778-789, 1086-1095, 1199-1206. 
558 Esimerkiksi h1, 1099-1122; h14, 851-857; h16, 598-601. 
559 h16, 409-412. 
560 h16, 143-461. 
561 h16, 285-299. 
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alkuun kun aloin […] [yhteisössä] käydä mä kuitenkin aattelin mä koin itteni niin kun 
niin vielä tavallaan mä olen niin tavallaan sidoksissa luterilaiseen kirkkoon että mä en 
ois voinu kuvitella mä niin kun heti eroan kirkosta ja liityn […] [yhteisöön] kun tuntu 
jotenkin että ois juuret on siellä ja mä oon jotenkin niin kun saanu kirkosta niin paljon 
että musta ois tavallaan tuntu vähän niin kun väärältä tai näin mutta nyt oon vaan 
todennu sen että ei musta enää tunnu siltä että mä ehkä nyt aattelen vähän sillee niin 
kun käytännönläheisemmin kuin joskus aikasemmin että niin kun jos kerran käyn 
yhessä seurakunnassa mutta en tässä toisessa niin miks mä en myös kuuluis siihen 
missä mä käyn et ehkä mä ennen aikasemmin aattelin että kirkkoon kuuluminen on 
semmonen tietynlainen niin kun en mä tiedä arvovalinta tai semmonen niin kun tapa 
ilmasta niin kun tukea sille kirkolle ja mä oisin sitten jos mä oisin eronnut kirkosta 
niin mä oisin jotenkin niin kun ei voi sanoa pettänyt kirkon se kuulostaa tosi isolta 
mutta se jotenkin kuitenkin niin kun ilmassu niille että että jotenkin mulla olis jotain 
kirkkoa vastaan tai näin mut ehkä mä aattelen sen nyt käytännön kysymyksenä et mä 
voisin hyvin niin ku aatella että mä kuuluisin […] [yhteisöön] koska mä täällä käyn ja 
jos mä nyt jossakin elämänivaiheessa taas rupeaisin käymään niin kirkon jutuissa niin 
mikä ettei mä voisin liittyä takasin kirkkoon et ehkä mä oon aikasemmin pitäny 
kirkkon kuulumista semmosena suurempana juttuna562  

Tutkittavien yhteisöjen virallinen yhteisöllinen muoto määritteli yhteisössä 
toimivien muodollisen liittymisen tilannetta ja merkitystä. Markus-yhteisö ei ollut 
rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhteisöksi, joten siihen kuuluneiden haastateltujen ei 
ollut välttämätöntä erota kirkosta, vaikka heillä olisi jokin merkittävä vastuunalainen 
asema omassa yhteisössään. Toivon portti -seurakunta ja Satamaseurakunta olivat 
uskonnollisia yhteisöjä, joiden jäsenet eivät voineet olla kirkon jäseniä. Osa 
haastatelluista saattoi toimia aktiivisesti yhteisössään ei-jäsenyyttä vaativissa 
tehtävissä ja olla silti kirkon jäseniä. Aktiivinen toiminta ja sen kautta yhteisöön 
sitoutuminen lisäsivät kuitenkin pohdintaa kirkon jäsenyyden merkityksestä. Edellä 
siteeraamani haastatellun pohdinta kirkon jäsenyydestä eroamisesta ja siihen takaisin 
liittymisestä näyttäytyy hänen uuteen yhteisöönsä sitoutumisen myötä enemmän 
käytännöllisenä kysymyksenä. Kirkkoon kuuluminen, siitä eroaminen ja takaisin 
liittyminen oli haastatellulle valinta muiden valintojen joukossa ja määrittyi 
haastatellun oman toiminnan kautta. Haastatellulle yhteisöllinen toiminta näyttäytyi 
ensisijaisena suhteessa yhteisön viralliseen jäsenyyteen.  

Haastatellut henkilöt olivat sitoutuneita omaan yhteisöönsä, mutta 
haastatteluiden elämänkertomuksissa tuli esille heille tapahtuneita uskonnollisesta 
yhteisöstä irtautumisen tilanteita. Analysoidessani näitä kertomuksia pidin 
mielessäni, että ne kerrottiin nykyisen uskonnollisen yhteisön kontekstista käsin. 
Tällöin oli oletettavaa, että varsinkin opilliset erot nousivat haastatelluilla esille. 

 
562 h17, 492-523. 
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Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen on uskonnollisen kääntymisen osa. 
Uskonnollinen kääntyminen on jatkumo, jossa eri uskonnollisen toiminnan tasot 
liittyvät ja lomittuvat keskenään. En voinut käsitellä irtautumista erillisenä, vaan se 
liittyi uuden uskonnollisen yhteisöllisen myötäsukaisuuden rakentumiseen. 
Haastateltujen yhteisöllisyyden irtautumiskokemuksiin vaikuttaneet tapahtumat on 
koottu alla olevaan taulukkoon yhdeksän. Taulukossa jokainen rivi edustaa yhtä 
haastateltua. 

 
 

Irtautuminen  

Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä. 

Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä puolison kanssa. Ystävät vaikuttivat 
myötäsukaisuuden syntymiseen uuteen yhteisöön. 

Vieraili eri uskonnollisissa yhteisöissä ilman sitoutumista. Kokemus uskonnollisen 
yhteisön hengellisestä väkivallasta. 

Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä. Ystävät vaikuttivat myötäsukaisuuden 
syntymiseen uuteen yhteisöön. 

Opillinen ristiriita.  

Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä. Ystävät vaikuttivat myötäsukaisuuden 
syntymiseen uuteen yhteisöön.   

Opillinen ristiriita. Ei voinut toimia haluamallaan tavalla.  

Ei voinut toimia haluamallaan tavalla.  

Muutto paikkakunnalle. Ei voinut toimia haluamallaan tavalla.  

Aikaisemman yhteisön osallistujien sosiaalinen rakenne ja ikärakenne muuttui. Muutto 
paikkakunnalle.  
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Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä. Puoliso vaikutti. 

Muutto paikkakunnalle. Puoliso vaikutti. 

Ei voinut toimia haluamallaan tavalla. Puoliso vaikutti. 

Asuinpaikkakunnan vaihto. Uskonnollinen kokemus uudessa yhteisössä. Uuden 
yhteisön johtaja vaikutti sitoutumiseen. 

Ei haluamaansa tehtävää yhteisössä. Ystävä vaikutti myötäsukaisuuden syntyyn uuteen 
yhteisöön. Uskonnollinen kokemus uudessa yhteisössä.  

Muutto paikkakunnalle. Ystävät vaikuttivat myötäsukaisuuden syntymiseen uuteen 
yhteisöön. 

Kokemus uskonnollisesta pettymyksestä edellisessä yhteisössä. Herra kehotti 
liittymään uuteen yhteisöön. On edelleen jäsen aikaisemmassa yhteisössä. 

Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä. Palasi välillä takaisin aikaisempaan 
yhteisöön. Puoliso vaikutti.  

Muutto paikkakunnalle. Yhteisöllistä etsimistä. Kokemusta pettymyksistä. 

Taulukko 9. Irtautumisen kokemukset. 

Usea haastateltu kertoi, että aikaisemmasta yhteisöstä irtautuminen ja 
myötäsukaisuuden syntyminen uuteen yhteisöön liittyi muuttoon uudelle 
paikkakunnalle. Muuton syynä saattoi olla opiskelu tai työpaikan vaihtuminen. Kaikki 
kolme yhteisöä toimivat suurehkoissa kaupungeissa. Suomessa tapahtunut 
yhteiskunnallinen rakenteellinen muutos, jossa kaupunkien asukasmäärät ovat 
kasvaneet, on ilmennyt asuinpaikkakuntaa vaihtavan väestön lisääntyvänä määränä. 
Tämä muutostilanne on ilmeinen mahdollisuus uskonnollisille yhteisöille saada uusia 
osallistujia ja myöhemmin jäseniä yhteisöönsä. Muuton seurauksena haastateltujen 
sosiaalinen konteksti muuttui. Paikkakunnan vaihtumiseen liittyi sosiaalista 
irrallisuutta ja yksinäisyyttä. Tällaisessa tilanteessa haastatellut etsivät sosiaalisia 
yhteyksiä uskonnollisista yhteisöistä. Taustan tälle tavalle toimia antoi kerrottujen 
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narratiivien mukaan yleensä lapsuuden ja nuoruuden sitoutunut suhde kirkkoon tai 
muuhun uskonnolliseen yhteisöön. Haastateltujen ikä merkitsi toisaalta, että heidän 
nuoruudessaan kirkkoon kuuluminen maaseudulla oli hyvin yleistä ja se oli monelle 
tyypillinen uskonnollisen yhteisöllisyyden ratkaisu. 

Olen edellä luvussa 2.5 käsitellyt teoreettisesta lähtökohdasta yksilön liikettä 
yhteisöllisyyden rajapinnoissa. Tässä yhteydessä totesin Johan Loflandin ja Rodney 
Starkin mallin soveltuvan lähinnä kääntyjän ja kääntymisen tarkasteluun. Laajemman 
kääntymisen prosessin kuvauksena mallia on osoitettu deterministiseksi ja siksi olen 
pitäytynyt Henri Goorenin kääntymisen prosessin malliin. Seuraavassa kuitenkin 
hyödynnän Loflandin ja Starkin mallia ottaen huomioon sen rajoitukset. Malli syntyi 
1960-luvun Yhdysvaltain sosiaalisessa kontekstissa, jossa radikaaleja uskonnollisia 
yhteisöjä alettiin kutsua kulteiksi ja yhteisöjen eksklusiivisuutta pidettiin 
huolestuttavana. Tämän tutkimuksen kohteena olivat yhteisöt, jotka ovat syntyneet 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisältä lähteneiden pappien toimesta kirkon 
uskonnollisen toiminnan liepeille ja osin myös kirkollisen uskonnollisuuden sisälle. 
Mallin soveltaminen tähän tilanteeseen edellytti kriittistä suhtautumista, koska malli 
on tehty ajallisesti ja maantieteellisesti erilaisen moderniteetin maailmaan. Käytän 
seuraavassa Loflandin ja Starkin mallia apuna analysoidessani tarkemmin 
haastateltujen kertomuksia oman elämän vaiheista ja kääntymisestä.  

Seuraavassa on erään haastatellun kuvaus563 irtautumisen ja myötäsukaisuuden 
lomittumisesta.  

no mä oon taustaltani ihan perusriviluterilaisesta perheestä eli meillä kotona se nyt ei 
oikeastaan iltarukousta kummempaa ollut sekin vähän epäsäännöllisesti rippikoulussa 
mä ihan selkeesti koin sellasta jonkun näköstä kutsua mä olin rippileirillä ja sillon tuntu 
sitten kun leiri loppu että mä jäin kaipaamaan jotakin ja oikeestaan sen jälkeen meni 
sitten vuosikausia että kun se jotenkin jäi niin sitten ei mulla hengellisesti tapahtunut 
yhtään mitään että oikeestaan vasta [vuosi] kun opiskelujen jälkeen mä muutin 
[paikkakunta] […]  

sitten kun mä tänne tulin niin ehkä tässä oli tavallaan semmonen perinteinen tarina 
sitten kun ite on tarpeeksi heikoilla niin sitten tulee semmonen että ei että johonkin 
mun tarvii turvautua ja kun mä tänne tulin niin mä tavallaan tunsin sillä tavalla itteni 
hirveen tosiaan heikoilla olevaksi yksinäiseksi suuressa maailmassa 
vastavalmistuneena tuntu että mulla on hirvee vastuu ja mulla ei niin kun tavallaan 
ollu sillä tavalla kuitenkaan välineitä siinä tuntu että mä tarviin jotain suurempaa […] 

 
563 Kertomuksesta on jätetty pois ajan ja paikan määreet. 
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no itse asiassa mä menin [tutkittavaan yhteisöön] vasta [vuosi] sitä aikasemmin siinä 
sanotaan [vuosi] viiva [vuosi] sillä välillä mulla oli dippailua eri seurakunnissa että mä 
ihan selkeesti etsin[…]  

sitte kävin myöskin sillon oli vielä [tutkittava yhteisö] kirkossa niin siellä kävin 
muutaman kerran ja […] sit jossakin vaiheessa […] sinne kun mä kävelin […] jotenkin 
tuli nyt mä tulin kotiin semmonen ihan selkee ero noihin aikasempiin[…] 

en osaa sanoa yhtään mikä se oli koska siinä kohtaa mä en ollu vielä niin kun 
kohdannu ihmisiä en mitään semmosta että jos mä nyt jotakin voin sanoa niin mä 
tulin ylistyksen aikana et ehkä se ylistyksen ilmapiiri on sitten tehnyt jotain tällai jos 
alkaa analysoida niin muuta mä en siihen pysty sanomaan että mitä se ois voinu olla 
[…]  

siinä vaiheessa kun se tuli seurakunnaksi niin kun mulle taas se oli vähän 
ongelmallinen mä olin pitänyt sitä siihen asti semmosena herätysliikkeenä missä oli 
hyvä olla ja kuulua mutta sitten siinä seurakunnaksi järjestäytymisessä mun mielestä 
tapahtu jotakin asioita oudosti ja sillon mä jäin sieltä sitten pois ja sitten oli muutama 
vuosi etten käyny ollenkaan ja sitten palasin taas luterilaiseen seurakuntaan … 

[Haastateltu kertoo palanneensa takaisin yhteisöön puolisonsa kanssa]   

mutta se että miks mä sitten kirkosta lähdin niin siihen oli ihan selkeesti kaks asiaa 
siinä kohtaa oli jo mun mielestä kirkko meni aika liberaaliksi homoseksuaalisuuden 
suhteen ja ihan nää tuli hyvin lähekkäin kaks jotakin semmosta asiaa jota nousi 
mediassa esille ja sitten oli suhtautuminen israeliin lähinnä kirkon ulkomaanavun 
kautta koska se mun nähdäkseni hyvin propalestiina ja sillä tavalla että siinä 
asettaudutaan se ei ole pelkästään propalestiina vaan se on sitten israelia vastaan564 

Tämä kertomus oli henkilökohtainen kääntymisnarratiivi, mutta siinä oli yhteisiä 
piirteitä muiden haastateltavien kertomuksiin. Haastateltu oli taustaltaan kirkkoon 
kuuluneesta perheestä, jossa uskonnollisuuteen kuului iltarukous ja aikanaan 
rippikouluun osallistuminen. Haastatteluhetkellä ajallinen etäisyys rippikouluun oli jo 
merkittävä ja kuvaus kaipauksesta saattoi olla haastatteluhetkellä syntynyt perustelu 
myöhemmälle kertomukselle liittymisestä uuteen yhteisöön. Lapsuuden ja 
nuoruuden uskonnollisuus ei ollut erityisen vahvaa, mutta se toimi kertomuksessa 
perusteluna uskonnolliselle ratkaisumallille. Kokemus uudelle paikkakunnalle 
muutosta ja ammattiin valmistumisesta aiheuttivat stressiä. Haastateltu tulkitsi 
haastatteluhetkellä olleensa tuossa vaiheessa etsijä. Loflandin ja Starkin mallissa 
etsijälle on tyypillistä, että perinteinen uskonnollisuus tai sekulaarit ratkaisut hylätään. 
Haastateltu osallistui kuitenkin tuossa vaiheessa ajoittain kirkon seurakunnan 
toimintaan. Tämä kertoo suomalaisesta kirkollisen uskonnollisuuden kontekstista, 

 
564 h5, 5-184. 
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jossa kirkko on aikaisemmin ollut uskonnollisen toiminnan oletusarvoinen ratkaisu. 
Haastateltu piti itseään etsijänä, joka ”dippaili” eri yhteisöissä, mutta ei samalla 
irrottautunut kokonaan kirkosta.   

Kaikkiaan kahdeksan haastateltua kuvasi kotitaustakseen luterilaisen kodin, joka 
heidän elämänkertomuksissaan vastasi edellä ollutta kuvausta lapsuudenkodista. 
Perhe kuului kirkkoon ja perheen arjessa uskonnollisuus saattoi näkyä iltarukouksina, 
satunnaisina kirkossa käynteinä ja rippikoulun käymisenä. Haastatelluista kymmenen 
kuvasi kotitaustansa samoin luterilaiseksi, mutta täydensi kuvausta määrittelyillä 
siten, että tausta voidaan luokitella yhteisellä kategorialla uskova koti. Uskovalle 
kodille oli tyypillistä: yhteydet yhteen tai useampaan herätysliikkeeseen tai muuhun 
uskonnolliseen yhteisöön ja niiden toimintaan osallistuminen tai ainakin aktiivinen 
osallistuminen kirkon toimintaan. Uskovan kodin määritelmään joillakin liittyi 
jomman kumman vanhemman toimiminen kirkon työtehtävissä. Kahden 
haastatellun kotitausta ei liittynyt kirkkoon. Luterilaisen tai uskovan kotitaustan 
omanneet haastatellut jakautuivat taulukossa 10 kuvatulla tavalla eri yhteisöihin. 

 
 

Yhteisö/Kotitausta Markus-
yhteisö 

Satamaseurakunta Toivon portti  
-seurakunta 

Luterilainen koti 3 3 2 

Uskova koti 5 3 2 

Kotitausta ei liittynyt 
kirkkoon 

0 0 2 

Taulukko 10. Haastateltujen kotitaustan uskonnollisuus. 

Uskovan kodin taustan voi olettaa tukevan Loflandin ja Starkin mallin mukaista 
uskonnollisen ratkaisumallin käyttämistä elämän käännekohdassa. Myös luterilainen 
kotitausta, jossa uskonnollisuus ei ollut kotona merkittävässä asemassa, näyttää 
tukeneen uskonnollista toimintamallia. Yksi haastateltu, joka kuvasi kotitaustastaan, 
että uskonnollisuutta ei pidetty kovin paljon esillä mutta kaikki kuuluivat kirkkoon, 
kuvasi oman elämänsä käännekohtaa seuraavasti: 
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opiskelijaelämä sitten vei vei vähän mukanaan ja tota sit joitain mun opiskelukavereita 
tuli sitten uskoon aika vahvastikkin ja hekin houkutteli sitten mukaan mut mä en sitten 
jotenkin vaan en en sitten lähtenyt niihin juttuihin ja ja tota sit mä menin naimisiin 
kun olin kakskytviisvuotias löysin [puoliso] ja tota ja ja no sit meillä oli vähän sellasta 
etsintävaihetta että vähän vähän tällasia näitä näitä tuota muita virtauksia tällasia 
newagejuttuja ja vähän tutustuttiin niihin ja oltiin vähän siinä oli vähän semmosia 
piirejä piirejä jotka oli mukana eri eri jutuissa ja [paikkakunta] kun on sitä tarjontaa ja 
kirjoo niin sitten eri eri jutuissa käytiin kaikkia tämmäsiä mitä niitä oli krisnaliikkeitä 
ja moonilaisia ja muita tämmösiä mutta en mä mitään niitä oikeestaan kokenut omaksi 
millään tavalla jotenkin mulla ei ollut semmosta hengellisyyden tarvitta sillon sillä 
tavalla niin voimakkaasti565 

Haastateltu kertoi elämänmuutoksen tilanteesta, johon liittyi opiskelu uudella 
paikkakunnalla ja parisuhteen solmiminen. Hän kuvasi tilannettaan vastaavalla 
tavalla, kuin edellä, etsintävaiheeksi. Tähän etsintävaiheeseen kuului tutustuminen eri 
uskonnollisiin yhteisöihin, vaikka haastateltu oli edelleen kirkon jäsen. Haastateltu 
kertoi, ettei hengellisyyden tarve ollut voimakas, mutta silti hän kertoi uskonnollisen 
yhteisöllisyyden etsimisestä.  

Haastattelutilanne saattoi vinouttaa haastateltujen kertomuksia siten, että pyyntö 
kuvata uskonnollisuuden liittymistä heidän eri elämänvaiheisiinsa saattoi jättää 
ongelmien sekulaarit ratkaisumallit pois kertomuksista, vaikka niitä olisikin ollut. 
Haastattelut keskittyivät uskonnollisuuteen liittyvän yhteisöllisyyden muutokseen, 
jollaisia haastatellut olivat kokeneet. Näiden muutosten merkityksellisyys saattoi 
korostua haastattelutilanteessa, jossa liittyminen haastattelutilanteen aikaiseen 
yhteisöön korostuu ratkaisuna uskonnolliselle etsimiselle. Toisaalta tyypillistä oli 
myös tilanne, jossa haastatelluille elämän käännekohdassa tehty ratkaisu ei liittynyt 
ajallisesti haastattelutilanteen yhteisöön liittymiseen, vaan se kuvattiin vain yhtenä 
uskonnollisena tapahtumana haastatellun elämänkertomuksessa, jolle haastateltavat 
antoivat merkitystä myöhempien yhteisöllisten valintojen vaikuttimena. Tutkittavaan 
yhteisöön liittyminen oli tällöin sellaisen uskonnollisuuden ja yhteisöllisyyden 
löytämistä, joka haastatelluille tarjosi vastauksia heidän uskonnollisen 
yhteisöllisyytensä tarpeeseen.566  

Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen ja uuteen liittyminen ei haastatelluille 
ollut suoraviivainen prosessi. Prosessi ilmensi kuitenkin uskonnollista ratkaisumallia 
Loflandin ja Starkin ennustamalla tavalla. Etsimiseen saattoi liittyä vierailua useassa 
yhteisössä, palaamista takaisin kirkon toimintaan, parisuhteen solmiminen ja tämän 

 
565 h16, 69-89. 
566 h1, h2, h3, h4, h6, h7, h9, h15, h16, h17, h18, h19, h20. 
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tutkimuksen kohteena olevan yhteisön toimintaan mukaan lähteminen. 
Haastatelluille sosiaaliset suhteet olivat edistämässä myötäsukaisuuden syntymistä 
uuteen yhteisöön ja toisaalta sosiaaliset suhteet olivat myös hidastamassa irtautumista 
aikaisemmasta yhteisöstä.567 Tämä on Loflandin ja Starkin mallin mukainen ilmiö, 
sillä heidän tutkimuksensa mukaan sosiaaliset kontaktit vaikuttavat positiivisesti 
uuteen yhteisöön sitoutumisessa. Toisaalta sosiaaliset kontaktit aikaisempaan 
yhteisöön tai heidän tutkimansa radikaalin kultin kohdalla ylipäänsä sosiaaliset 
suhteet yhteisön ulkopuolelle heikentävät sitoutumista uuteen yhteisöön.568 
Haastatteluaineistossa yksilön sosiaaliset suhteet muodostivat kompleksisiin 
yhteisöjen rajapintoihin palautesilmukoita ja tekivät haastateltujen liikkeet 
rajapinnoilla dynaamisiksi. Yhteisön rajapinnalla liikkuvalle henkilölle yhteisöön 
kuuluvuutta lisänneet sosiaaliset suhteet tekivät rajapinnasta loivemman ja toisaalta 
yhteisön ulkopuoliset sosiaaliset suhteet saattoivat tehdä rajapinnasta jyrkemmän. 
Rajapinnat eivät tällöin muodostuneet vain yhteisöjen toiminnan tuloksena, vaan 
rajapinnoilla oli takaisinkytkentä rajapinnalla liikkuvien henkilöiden sosiaalisiin 
suhteisiin.569  

Kriittinen kysymys kääntymisnarratiivien kohdalla oli, noudattivatko ne 
kertomuksina haastatteluhetken yhteisön yhteistä sanoitettua tai muuten sovittua ja 
ilmaistua kääntymisen polkua? Oli ymmärrettävää, että kertomuksissa liittyminen 
nykyiseen yhteisöön kuvattiin ongelmia ratkaisevana ja kysymyksiin vastauksia 
antavana tapahtuma. Tätä edeltävä etsintävaihe haastateltujen elämässä oli 
luonnollisesti jälkikäteen kiinnitetty merkitys, mutta puhe vierailuista ja käynneistä eri 
yhteisöissä oli uskottavaa, koska vierailut yhteisöihin olivat konkreettisia ja fyysisiä 
tapahtumia. Kuinka paljon vierailuissa oli henkistä etsintää, kuten niille annettiin 
merkitys haastatteluissa, ja kuinka paljon esimerkiksi sosiaalisten suhteiden etsimistä 
tai uteliaisuutta, ei ole tämän aineiston pohjalta ratkaistavissa. Haastateltujen tausta 
luterilaisen kirkon jäseninä ja lapsuuden muistot iltarukouksista ja rippikouluista 

 
567 Ystävillä ja kumppaneilla oli merkitystä liittymisessä ja irtautumisessa; toisaalta edistämässä 
myötäsukaisuuden syntymisessä uuteen yhteisöön ja toisaalta hidastamassa kirkosta irtautumista: h9, 
590-602 ja 1199-1206; h17, 33-37 ja 49-86; h18, 326-347 ja 412-430.  
568 ”When there were emotional attachments to outsiders who were physically present and cognizant 
of the incipient transformation, conversion became a "nip-and-tuck" affair. Pulled about by competing 
emotional loyalties and discordant versions of reality, such persons were subjected to intense 
emotional strain” Lofland & Stark 1965, 873. Vastaavia emotionaalisesti ristiriitaisia tilanteita oli myös 
tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa. h16, 573-644; h18, 412-430;  
569 Tämä takaisinkytkentä tulee lähelle aikaisemmin luvussa 2.2 kuvaamaani kuuluvuuden käsitettä. 
Kuuluvuus on todeksi eletty kokemus erosta meihin ja muihin. Rajapinta on alue, jossa tuo kokemus 
on jatkuvasti läsnä, ja sosiaaliset suhteet kytkeytyvät siihen. 
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olivat ennustettavia muistoja. Haastateltujen ollessa lapsia suurin osa suomalaista oli 
kirkon jäseniä. Tämä on saattanut olla pohja uskonnolliselle toimintamallille 
deprivaatio- ja stressitilanteissa, mutta tässä ei ole edellytyksiä osoittaa suhdetta 
kausaaliseksi. On myös uskottavaa, että eri yhteisöissä vierailu ja sosiaalisten 
suhteiden etsintä oli ihmisille tavallista ja varsinkin nuoruuteen kuuluvaa toimintaa, 
joka ei ollut riippuvainen yhteisöjen uskonnollisuudesta tai sekulaarisuudesta.  

Tutkittavien yhteisöjen perustajien esille nostamat syyt irrottautua aikaisemmasta 
yhteisöstä, joka yleensä oli evankelisluterilainen kirkko, erosivat yhteisöön 
myöhemmin liittyneiden jäsenten perusteluista. Perustajien kohdallaan kyse oli paitsi 
henkilökohtaisesta irrottautumisesta niin myös yhteisöllisestä irtautumisesta ja uuden 
yhteisön rakentamisesta. Keskeiseksi kerrotuksi perusteluksi Markus-yhteisön ja 
Satamaseurakunnan perustajien kertomuksissa tuli opillinen tai sosiaalisen toiminnan 
ristiriita kirkon kanssa. Gooren kutsui tätä institutionaaliseksi uskonnollisen 
aktiivisuuden tekijäksi. Eräs perustaja kuvasi seuraavasti: 

mä kaipasin tällaista perheyhteyttä siis nimenomaan sellaista seurakuntaa jossa mä 
voin […] sitoutua ja niitten tavoitteisiin ja niitten yleensäkin toimintaan ja sitä mä en 
kokenut enää kirkossa ja sitten hirmu paljon mä myönnän sen että vaikutti hyvin 
paljon monissa pienissä taikka noissa maissa toimivista kirkkokunnista ja kirkoista 
[kaksi ulkomaata] ja sitten tuota niin myöskin tässä lähistöllä olevissa ja siellä missä 
mä jouduin […] käymään ja sitten ehkä mä kaipasin sellasta myöskin tähän omaan 
kirkkooni jonkun verran oli pettymystä nimenomaan siitä että meidän kirkko luopui 
silloin kahdeksankytluvulla hyvin pitkälti niistä tunnustuskirjojen opista ja rupesi 
soveltamaan sitä tavalla joka ei mua oikein kiehtonut570 

Kertomuksessa haastateltu kuvasi tyytymättömyyttään toisaalta kirkon toimintaa ja 
toisaalta oppiin. Vastaavalla tavalla yhteisöjen perustamista perusteltiin myös muiden 
perustajien puheissa.571 Uuden uskonnollisen yhteisön perustamisessa merkittäväksi 
kuvattiin yhteisöllinen toiminta ja uskonnollisen yhteisön opillinen perusta. Uuden 
yhteisön olemassaolon oikeutusta vahvistettiin korostamalla opillisia ja toiminnallisia 
eroja kirkon kanssa. Perustajien omien henkilökohtaisten muutosten ja kääntymisen 
polkujen kuvaus jäi haastatteluissa vähäiseksi. Perustajat tyypillisesti kuvasivat 
opillista ja toiminnallista jännitettä suhteessa kirkkoon. Kuitenkin on uskottavaa, että 
perustajien omat henkilökohtaiset polut ja muutostilanteet niissä liittyivät 
yhteisölliseen irtautumiseen. Se, ettei haastatteluaineistossa tavoitettu enempää tätä 

 
570 h15, 214-234. 
571 h11, h12 ja h14. 
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tasoa, saattoi johtua teemahaastattelun rakenteesta, jossa perustajien 
haastatteluteemat osin erosivat muiden haastattelujen rakenteesta. Lisäksi 
haastattelijana saatoin keskittyä yhteisöllisen irtautumisen teemaan enkä tavoittanut 
näin henkilökohtaisia tasoja riittävällä tavalla.  

Toivon portti seurakunnan ja Nokia Missio Church -yhteisön perustaminen erosi 
Markus-yhteisöstä ja Satamaseurakunnasta. Nokia missio oli uskonnollista toimintaa 
järjestävänä yhdistyksenä toiminut aktiivisesti jo 1990-luvun alusta lähtien. Nokia 
Missio Churchin perustaminen liittyi liikkeen jännitteiseen suhteeseen 
evankelisluterilaiseen kirkkoon, jossa ristiriita kärjistyi erityisesti ehtoollisen vieton 
kysymyksessä sekä Markku Koiviston persoonassa. Haastateltu perustaja kuvasi 
Nokia Missio Churchin perustamista seuraavasti: 

T: kakstuhattakahdeksan miten se ajatus syntyi niin kun virallisena rekisteröidyn 
uskonnollisen yhteisön perustamisesta  

H: oikeestaan se tausta oli siinä että kun herätyksen eteenpäin mennessä hyvin monia 
ihmisiä tuli uskoon ihan niin kun pystymettästä tän herätyksen kokouksissa ja 
henkilökontaktien kautta niin markku ja muutkin oli tehny sen johtopäätöksen että 
hyvin harva niistä joille kokouksissa sitten oli uskoontulon jälkeen annettu evästys että 
että niin kun mene kotiseurakuntaasi ja niin kun etsi ja löydä paikkasi siellä sekä kasvaa 
että palvella et se ei toiminut ihmiset jotka oli täällä tullu uskoon niin ne jäi 
kodittomiks jollakin tavalla palloilemaan yksikseen ja ehkä seuraamaan radio tai 
nettilähetyksiä et että oliko onko se oikein moraalisesti ja hengellisesti oikein että 
nokian herätys toimii tämmösenä tai nokia missio sitten myöhemmin myöhemmin 
tämmösenä synnytyslaitoksena kätilökeskuksena ja ja sitten sitten niin kun heittää ne 
syntyneet vastasyntyneet Jumalan lapset tonne hankeen ja pakkaseen et että ei me 
voida niin kun toimia sillä tavalla et hei tässä nyt on tämmöset kääröt sä seurakunta ja 
sä ja sä te siellä ottakaa nää vastaan ja huolehtikaa niistä ja hoitakaa hoitakaa ne sehän 
olis ollu tietysti ideaali mutta kun semmosta responsia vastakaikua ei tullu kun 
muutamasta harvasta paikasta mäkin joitakin uskoontulleitten yhteydenottokortteja 
kun tota niin selasin ja sitten täyttämään sitä toivomusta kun meillä oli viiva sitä varten 
että mihin seurakuntaan sinä haluat että täältä otetaan yhteyttä että että sä löydät 
kasvupaikan niin ihan aniharva seurakunta varsinkaan luterilaisista mitä siihen oli 
kirjotettu niin niin ymmärsi edes mistä on kysymys ja mutta kyllä muutamista ihan 
ihan otettiin vakavasti ja tota niin jälkeen päin oon kuullu että se ihminen on siellä 
löytäny kodin ja kasvupaikan mut ne on niin poikkeuksellisii tilanteita että tämmönen 
koti ja kasvupaikka ja palvelupaikka löytyi että viris se ajatus et nyt meidän täytyy 
ruveta niin kun huolehtimaan näistä itte … sitte kuitenki jossain vaiheessa tuli esiin 
seuraava askel että kun me nyt sitten pidetään niistä ihmisistä huolta meillä on 
sunnuntaikokoukset meillä on rukouskokouksia meillä on kaikennäköstä koulutusta 
meillä on solut mutta ihmiset kaipaa myös sitä niin kun apostolisen seurakunnan 
mallin mukasta leivänmurtamisyhteyttä ja kun se oli tyssänny siihen mistä aikasemmin 
puhuttiin että ei tuomiokapituli antanu lupaa palloiluhalliehtoollisille edes sillä 
perusteella että siellä palvellaan niitä jotka on tullut parantumaan sairaan ehtoollista 
niin niin tota ei oikein muuta vaihtoehtoa sitten löydetty kun se että kun kerran ne 
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uskoon tulleet me katottiin hegenllisesti olevan meidän vastuulla niin meidän täytyy 
hengellisestihuolehtia myös heidän ehtoollisyhteydestään572 

Haastatellun perustajan kertomuksessa korostui, etteivät kirkon seurakunnat 
toimineet siten, kuin Nokia missiossa toivottiin ja lisäksi yhteisöltä kiellettiin 
ehtoollisen vietto palloiluhallissa. Itsenäinen uskonnollinen yhdyskunta mahdollisti 
toiminnan järjestämisen halutulla tavalla ja yhteisöllinen irtautuminen kirkosta 
laajensi toimintavapautta. Toinen perustaja totesi: 

niin se [ehtoolliskysymys] oli kyllä ja se tietenki oli sitten että sittenhän tällä luterilaisella 
kirkolla ei ollu enää sillai mitään sanomista tai sillai niin ku et loppu niin ku tavallaan 
se vellominen näistä meiän seurakunnan asioista sillai että oltiin oma seurakunta niin 
ei ne sitte enää puuttunu niin paljon573 

Haastatellut eivät yhdistäneet uskontokunnan rekisteröintiä ja Markku Koiviston 
mukana oloa Tampereen piispan vaalissa. Ajallisesti tapahtumilla oli yhteys, eli 
Markku Koiviston hävittyä piispan vaalin prosessi Nokia Missio Churchin 
perustamiseksi käynnistyi julkisesti. Edellä olen jo osoittanut, kuinka asiaa oli myös 
valmisteltu jonkin aikaa ennen piispan vaalia. Tutkijana ymmärsin, että kuvaus 
ristiriidoista kirkon kanssa ja uskonnollisen toiminnan vapaus olivat selkeitä, 
haastatteluhetkellä sopivia yhteisön kirkosta irtautumisen perusteluja. Markku 
Koiviston aiheuttama kriisi oli vielä tuoreessa muistissa eikä yhteisöä haluttu liittää 
tietoisesti tähän tapaukseen. Arkistolähteet ja tapahtumien ajoitus osoittavat 
kuitenkin, että Markku Koiviston henkilökohtainen pyrkimys piispaksi ja siinä 
epäonnistuminen olivat ajallisesti yhteydessä uuden uskonnollisen yhdyskunnan 
syntyyn. 

Yhteisöjen synnyssä ja yhteisöllisessä irtautumisessa perustajien yksilölliset polut 
liittyivät toisiinsa. Kyse ei ollut vain yksilöiden ajallisesti samaan aikaan tapahtuvista 
muutoksista, vaan haastateltujen perustajien polkuja sitoutti yhteen jokin jokaiselle 
yhteisölle omanlainen tekijä. Tässä on liittymäkohta luvussa neljä kuvattuihin 
yhteisöjen irtautumisiin. Satamaseurakunnan perustajat kertoivat yhteyksistään jo 
ennen uuden yhteisön perustamista. Pastori Jarmo Sormusen irtautuminen kirkosta 
näyttäytyi tärkeäksi tapahtumaksi uuden yhteisön perustamisessa. Nokia Missio 
Churchin perustaminen liittyi pastori Markku Koiviston kääntymisen polkuun. 
Markus-yhteisön osalta jäi epäselväksi perustajien kääntymisen polkujen ja yhteisön 
perustamisen liittyminen. Ehtoollisen epääminen oli merkittävä tapahtuma, jossa 

 
572 h1, 1321-1388. 
573 h3, 936-943. Kursiivilla merkitty tutkimuksen tekijän selvennys. 
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ehtoollista jakavien pappien oma uskonnollisen yhteisöllisyyden polku johti 
tilanteeseen, etteivät he voineet jakaa kirkon piispalle ehtoollista. Yhteisöllinen 
irtautuminen oli osaltaan yksilöiden irtautumista ja siihen liittyviä kontingentteja 
tapahtumia. 

Kokonaisuutena yksilön yhteisöstä irtautumisen merkittäviksi tekijöiksi 
haastatteluista löytyivät muutto uudelle paikkakunnalle, ystävien ja kumppanin 
vaikutus toisaalta myötäsukaisuuden syntymiselle uuteen yhteisöön ja toisaalta 
hidastavana tekijänä irtautumiselle. Liittyminen ja irtautuminen näyttäytyivät 
yksilöiden kokemuksina osittain samanaikaisena tapahtumana, jossa muodollinen 
yhteisön jäsenyys ei ollut keskeistä. Liittymisen ja irtautumisen jatkuva sekä 
yhtäaikainen ilmeneminen kertoi yhteisöjen rajapintojen lomittumisesta. 
Uskonnollisen aktiivisuuden luokittelu Henri Gooren typologian esittämällä tavalla 
profiloi yhteisöjä. Haastateltujen yhteisöittäin erilaiset korostukset uskonnollisen 
aktiivisuuden tekijöistä saattoivat johtua monesta eri syystä. Tämän tutkimuksen 
kehyksen sisällä tulos kertoi kuitenkin enemmän yhteisöjen rajapinnoista, jossa 
yksilön dynaaminen liike liittyi yhteisölle ominaisen kielen ja maailmantulkinnan 
omaksumiseen. Erityisenä piirteenä analyysi toi esille tilanteita, joissa haastateltujen 
kuvauksissa sosiaaliset ja kontingentit tekijät574 esiintyivät yhdessä. Näissä tilanteissa 
mahdollisuus yhteisöllisen uskonnollisuuden muutokseen oli suurempi.  

Haastatteluaineiston datan perusteella rajapintojen huokoisuus eli niiden 
läpäisevyys muodostui yksilön omaksumasta yhteisöllisen diskurssin ylläpitämästä 
uskonnollisen aktiivisuuden kielestä, yksilön elämäntilanteiden ja kontingenttien 
tapahtumien muodostamasta liittymisen alttiudesta sekä sosiaalisten yhteyksien 
avaamasta liittymisen ja/tai irtautumisen polusta. Huokoisuus tarkoitti läpäisevyyden 
eli liittymisen ja irtautumisen lisääntymistä, mutta tutkimusaineistosta oli 
pääteltävissä, että rajapinnan huokoisuus oli myös kielen ja sosiaalisuuden 
läpäisevyyttä. Seuraavassa pääluvussa käsittelen sekä yhteisöjen käyttämää kieltä, että 
sosiaalisuutta johtajuuden ja yhdessä toimimisen näkökulmista, siten kuin ne 
haastatteluaineistossa nousevat esille.    

   

 
574 Henkilökohtainen muutostilanne, jossa toteutui uskonnollinen ratkaisu. 
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6 SITOUTUMISTA JA SITOUTTAMISTA 

6.1 Käytetty kieli yhteisöllisyyden kuvaajana 

6.1.1 Perhe 

Yhteisöllisyys ilmenee käytetyssä kielessä. Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävä 
kohdistui yksilön ja yhteisön vuorovaikutukseen. Kieli oli tämän tutkimuksen 
keskeinen lähde. Lähestymistapani yhteisöjen kieleen nousi A. J. Greimasin 
sosiaalisen kommunikaation näkemyksestä. Hän on määritellyt kielelliskulttuurisen 
yhteiskunnan jäsenten575 käyttämälle sanastolle tyypillisiä piirteitä. Tämä sanasto on 
määrällisesti kapea, sen lekseemien576 monimerkityksellisyys ilmaisee vahvaa 
pyrkimystä muodostaa metaforia, sillä on predikatiivinen luonne, joka tekee siitä 
sopivan arvomääritysten tuottamiseen ja arvojärjestelmien rakentamiseen, sekä 
kielen käyttäjän sanastoon sisältyy epäsuhta ulospäin suuntautuvan ja vastaanottavan 
toiminnan välillä.577 Greimasin mukaan kielelliskulttuurinen yhteiskunta koostuu 
useista semioottisista ryhmistä, joiden jäsenet voivat kommunikoida ryhmän 
erityisellä diskurssilla keskenään. Greimas totesi, että henkilö voi kuulua yhtä aikaa 
useaan semioottiseen ryhmään ja hänellä voi olla useita sosiosemanttisia rooleja yhtä 
aikaa.578 Mahdollisuus toimia useissa semioottisissa rooleissa tukee näkemystä siitä, 
että yksilö voi toimia kääntymisen polkunsa eri vaiheissa yhtä aikaa eri uskonnollisissa 
yhteisöissä ja erilaisten uskonnollisten diskurssien piirissä. Tässä tutkimuksessa 
lähdin siitä oletuksesta, että uskonnolliset yhteisöt ovat Greimasin tarkoittamia 

 
575 Greimasin käsitteet ovat kielitieteen käyttämiä käsitteitä, jolloin esimerkiksi ”the members of a 
broad linguistic-cultural community” lainauksen käsitettä community ei suoraan voi kääntää samassa 
merkityksessä kuin tässä tutkimuksessa olen käyttänyt käsitettä yhteisö. Greimasille se merkitsi 
laajempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta.  
576 Lekseemi-termiä käytetään, kun tarkoitetaan sanaa kielen sanaston jäsenenä. 
577 Greimas 1987, 185-186. 
578 ”The same individual can participate in several semiotic groups and take on as many sociosemiotic 
roles as there are groups into which he or she is integrated.” Greimas 1987, 186. 



  
 

173 
 

semioottisia ryhmiä, joiden tyypillinen oma kanoninen kieli oli ryhmän sanastoa 
sisältävä oma diskurssi579.  

Jokainen haastattelu oli yksilöllinen tapahtuma ja haastateltavien käyttämä kieli 
liittyi heidän henkilökohtaisiin kokemuksiinsa ja elämäntapahtumiinsa. 
Haastattelijana huomasin kuitenkin, että haastatellessani eri yhteisöihin kuuluneita 
henkilöitä, jouduin tottumaan ja opettelemaan erilaista sanastoa, jolla kuvattiin 
toisaalta uskonnollisen yhteisön konkreettista elämää ja toisaalta yhteisön 
uskonnollisuuden aluetta. Näissä sanastoissa oli tyypillisesti sanoja, joiden 
merkitykset oli annettu tutkittavan yhteisön semioottiselta sisäiseltä alueelta käsin. 
Uskonnollisen alueen kieli oli kanonista kieltä, jonka tarkoitus oli, kuten Peter G. 
Stromberg on kuvannut, sovittaa yhteen kokemukset maailmasta yhteisön tulkintaan 
todellisuudesta.580  

Kanoninen kieli oli sidoksissa yhteisöön, jonka sosiaalisessa kontekstissa sitä 
käytettiin. Haastattelutilanne ei ollut tyypillinen kanonisen kielen käyttötilanne 
haastateltaville. He kuitenkin käyttivät heille tuttua sanastoa antaessaan merkityksiä 
oman elämäntarinansa tapahtumille. Oma taustani teologina antoi minulle sellaisen 
perussanaston ja ymmärryksen uskonnollisista metaforista, jonka pohjalta 
uskonnollisten yhteisöjen sanastoa oli mahdollista ymmärtää. Tutkimusprosessissa 
käytin aikaa litteroitujen haastattelujen lukemiseen läpi, jotta ymmärsin käytettyjen 
käsitteiden merkityksiä. Haastattelutilanteissa osoitin omin kommentein 
kiinnostustani haastateltavan kertomukselle, ja tein tilanteesta avoimen 
haastateltavan luontevalle kielenkäytölle. 

Analyysissä kävi ilmi, että haastateltavat käyttivät haastattelutilanteessa 
tyypillisesti uskonnollista sanastoa tai sanastoa, johon liittyi uskonnollisia merkityksiä 
tai metaforia. Tässä tutkimuksessa käytettävän Peter G. Strombergin teoreettisen 
viitekehyksen mukaisesti uskonnollinen sanasto liittyy läheisesti yhteisöille 
tyypilliseen kanoniseen kieleen, jossa henkilökohtainen kokemus sovitetaan yhteen 
yhteisölle merkityksellisen pyhän kanssa uskonnollisen kielen avulla.581 Tämän kielen 
sanastot kuvaavat yhteisöjen merkityksellistä uskonnollisuutta. Kielelliset metaforat 
ymmärretään tässä tutkimuksessa Strombergin mukaisesti sanoina tai kielikuvina, 
joita ei käytetä niiden perinteisessä merkityksessä. Kuten Stromberg on ilmaissut, 

 
579 Diskurssilla tarkoitan käytettyä kieltä laajempaa kokonaisuutta. Se sisältää myös yhteisön tavan 
muodostaa tietoa ja merkityksiä.  
580 Stromberg, 1993, 11. 
581 Stromberg 1993, 11-12. 
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tällainen metaforan käyttö epätavallisella tavalla mutta kuitenkin ymmärrettävästi 
paljastaa ja tekee ymmärretyksi jotain, joka aikaisemmin on ollut kätkettyä.582 

Yleisesti haastateltavat käyttivät kotiin, perheeseen ja turvallisuuteen liittyvää 
sanastoa kuvatessaan omaa yhteisöään. Kodin ja perheen käsitteet pitävät sisällään 
kaksi uskonnollisen yhteisön kannalta tärkeää merkitystä. Perhe ja koti on 
ihmissuhteiden kokonaisuus, joka jokaiselle on luonnostaan tuttu, ja siihen liittyy 
ajatus yhteydestä ja yhdessä olemisesta. Kaikki perheen jäsenet tuntevat toisensa. 
Kotiin liittyy myös ajatuksia turvallisuudesta. Perheenjäsenet suojelevat toisiaan ja 
varsinkin perheen heikoimmat jäsenet saavat perheestä turvaa. Yhteisöjen välillä oli 
kuitenkin joitakin eroja siinä, miten näitä ilmauksia käytettiin ja millaisia merkityksiä 
niille annettiin. 

Toivon portti seurakunnan haastateltavat, kuvatessaan yhteisöään perheenä tai 
kotina, nostivat esille uskonnollisen yhteisön turvallisuutta tarjoavana ja sitä luovana 
yhteisönä. Tämä liittyi analyysini mukaan yhteisön historiaan. Haastatteluhetkellä oli 
kulunut vasta kaksi vuotta siitä, kun yhteisön johtajan Markku Koiviston 
seksuaalirikos oli tullut julkisuuteen, ja liikkeestä oli lähtenyt pois joukko toiminnassa 
mukana olleita henkilöitä.583 Tapahtuman merkityksellisyys ilmeni haastateltavien 
käyttämillä tapahtumaa kuvaavilla käsitteillä: räjähdys584, kuplan puhkeaminen585, 
turbulenssi586, korttitalon sortuminen587, maailman romahtaminen588, valtava ja iso 
kipu589, Koiviston episodi590, hämmennys ja pettymys591. Käsitteet kuvasivat 
tapahtuman yllätyksellisyyttä ja rajuutta sekä samalla siihen liittyvää turvattomuutta. 
Tällaisessa tilanteessa on ymmärrettävää, että murroksen jälkeisen yhteisön 
kuvaamisessa kodiksi tai perheeksi painottuu kokemus turvattomuudesta ja toivo 
turvallisuudesta.592 Eräs haastateltava kuvasi tilannetta seuraavasti: 

 
582 Stromberg 1993, 13. 
583 h3, 479-481, 591-598; h4, 503-507; h5, 231-238; h10, 643-651. 
584 h1, 1445-1446. 
585 h1, 1795-1797. 
586 h1, 1107-1113. 
587 h2, 515. 
588 h3, 482-483. 
589 h4, 445-448; h4, 503.  
590 h4, 829-830. 
591 h5, 201-202. 
592 h2, 594-599; h3, 692-699. 
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ei oo ollu mahdollisuutta sil tavalla niin kun raskaan tavarajunan tavoin jatkaa kiskoilla 
eteenpäin … vaan on täytynyt siinä niin kun höllätä ja keskittyä esimerkiksi ihmisten 
semmosen sisäisen haavottuneisuuden kohtaamiseen ja ja turvallisen ympäristön 
uudelleen rakentamiseen ja perheyhteyden vahvistamiseen593 

Kodin käsitteen käyttämiseen liittyi Toivon portti seurakunnan haastateltavilla 
myös ajatus siitä, että jäljelle jääneille ihmisille yhteisö on koti, jota he ovat nyt 
yhdessä rakentamassa.594 Konkreettisesti perhe tarvitsee asunnokseen kodin, joka 
rakennetaan yhdessä. Kodin metaforan sisällä uuden rakentaminen on välttämätöntä, 
koska vanha koti on jotenkin tuhoutunut tai sortunut. Seurakuntaa rakennettiin 
ihmissuhteiden kokonaisuudeksi, jolle oli tyypillistä se, että kaikkia hoidetaan eikä 
ketään jätetä yksin.595 Pieni seurakunta oli kokenut paljon, mutta kokemusten 
ajateltiin vahvistaneet jäljelle jääneitä.596  

Kodin ja perheen käsitteet saivat Markus-yhteisön kohdalla toisenlaisen 
merkityksen. Suoraan kotiin liittyviä käsitteitä esiintyi Markus-yhteisön 
haastateltavilla lähinnä heidän puhuessaan kotiseurakunnasta, joka saattoi viitata 
lapsuuden ja nuoruuden ajan kirkon seurakuntaa tai aikuisena löydettyyn Markus-
yhteisöön.597 Kotiseurakunnassa merkityksellistä oli pastorin tai paimenen läsnäolo. 
Paimen käsitteenä liittyi paimennettavan lauman ohjaamiseen ja suojelemiseen. Usea 
haastateltava muisteli lapsuuden ja nuoruuden aikaa, jolloin kotiseurakunnassa oli 
yksi merkityksellinen pastori.598 Pastorin tuli tuntea seurakuntalaisensa.599 Markus-
yhteisön kohdalla käsite paimen kuvasi yhteisön pastorin toimintaa henkilökohtaisena 
seurakuntalaisen rippi-isänä tai sielunhoitajana.600 Eräs haastateltava totesi: 

ensimmäistä kertaa vois sanoa nyt minulla on oma paimen minulla on oma rippi-isä 
minulla on oma sielunhoitaja minulla on siis minulla on paimen601 

 
593 h1, 1110-1118, 
594 h4, 505-510. 
595 h3, 652-664. 
596 h4, 501-522. 
597 h7, 238-243; 280-282; h7, 650-660. 
598 h6, 138-144; h9, 167-172; h13, 85-93. 
599 h7, 657-664. 
600 h8, 494-496. 
601 h12, 318-321. 



176 
 

Seurakunta on koti, joka Markus-yhteisön kohdalla ei liittynyt turvallisuuteen vaan 
pastorin toimintaan hänen jakaessaan sakramentit oikein602 ja saarnatessaan 
luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. Pastori on kuin perheessä isä, myös 
sukupuoleltaan mies. 

Satamaseurakunnan haastateltavat käyttivät runsaasti kotiin ja perheeseen liittyvää 
sanastoa kuvatessaan omaa yhteisöään. Erään perustamisvaiheessa mukana olleen 
henkilön kuvauksessa yhteisön perustamisesta tuli esille perheen merkitys käsitteenä. 
Yhteisön varsinaiset perustajat olivat miehiä, mutta haastateltava korosti, että 
perustamisessa olivat kuitenkin mukana kokonaiset perheet. Perustajien 
uskonnolliset taustat kuvattiin perheen uskonnollisen taustan kautta.603 Puhuessaan 
omasta yhteisöstään haastatellut puhuivat siitä perheenä tai kotina, joka antaa 
jäsenilleen perheyhteyden.604  

 

 

Kuva 7. "Unohditko jotain ota tai lainaa tästä tarvitsemasi"605 

 
Kuvassa seitsemän on perheen- ja kodinomaista tunnelmaa lisäävä pieni 

yksityiskohta Jyväskylän Kuokkalan koulun wc-tiloissa. Kuva on tutkimuskäynniltäni 
Sataman iltaan, joka pidettiin Kuokkalan koululla 2.11.2013. Kuin kotona tai perheen 

 
602 Yhteisön mukaan oikein jakaminen tarkoitti yhteisön traditionalistisesti tulkitun luterilaisen 
tunnustuksen mukaisesti. Oikein jakamiseen liittyi papin sakupuoli. 
603 h14, 365-391. 
604 h14, 1224-1225; h15, 214-217, 714-715. 
605 Sataman ilta 2.11.2013. Kuokkalan koulun wc-tila. Tutkimuspäiväkirja. 
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kesken pieni kori välitti viestiä; jos jotain intiimiä ja tärkeää unohtui, ole rauhassa, 
tässä sinulle on tarvitsemasi. Satamaseurakunnan haastateltavien puheessa perhe oli 
ihannekuva yhteisöllisyydestä ja samalla se oli malli työnjaosta, jota myös yhteisössä 
noudatettiin. Samoin kuin perheessä mies ja nainen päättävät erilaisista asioista 
Satamaseurakunnassa miehet toimivat vanhimmistossa ja naiset tekevät käytännön 
päätökset606 Eräs haastatelluista kuvasi yhteisöään seuraavasti: 

mun mielestä tää on tosi semmonen lähellä ideaalia minkälainen ois niin kun 
semmonen ihanneseurakunta että jotenkin semmonen yhteisöllisyys että ollaan 
selkeesti niin ku porukka tai perhe tai tai kyllä mä ainakin oon niin ku kokenut tai 
voinut kokea että mä jollakin tavalla niin kun kuulun kuulun semmoseen perheeseen 
satamassa ja se että se niin kun se on kova semmonen yhessä tekemisen meininki607 

Perheen käsitteiden merkitys Satamaseurakunnassa liittyi yhdessäoloon ja 
yhteisöllisyyteen. Perhe oli kodinomainen yhdessä olemisen yhteisö, jonne jokainen 
oli tervetullut ja jossa sai olla oma itsensä.608 Erityisesti haastatteluissa nousi esille 
kokemus tervetulleeksi toivottamisesta. Yhteisössä oli tietoisesti otettu käytäntö, että 
seurakunnan kokouksessa Sataman illassa yksi aviopari oli toivottamassa ovella 
kaikki tulijat tervetulleiksi ja ketään ei jätetty yksin istumaan kahvitilaisuudessa.609 
Tervetulotoivotuskäytäntö liittyi perheen ja kodin metaforaan; kotiin tuleva vieras 
toivotetaan ulko-ovella tervetulleeksi. 

6.1.2 Yliluonnollinen ilmoitus 

Oman kanonisen kielen kokonaisuuden muodostivat ilmaukset, joissa kuvattiin 
henkilön kokemusta Jumalan toiminnasta tai ilmoituksesta suoraan haastateltavalle 
yliluonnollisena kokemuksena. Tällainen kokemus liittyy teologisesti mystiikan 
perinteeseen ja uusissa uskonnollisissa liikkeissä se ilmenee usein karismaattisissa 
liikkeissä. Isidor Thorner on maininnut kolme asiaa uskonnolliselle yliluonnolliselle 
kokemukselle tyypillisinä piirteinä: kokemus on merkittävästi erilainen kuin 
tavallinen arkipäiväinen kokemus, kokemus on kokijalleen merkittävästi tärkeämpi 
kuin arkipäiväiset kokemukset ja kolmanneksi uskonnollinen kokemus ja havainto 
nousee empiirisen maailman ulkopuolelta. Kolmas kriteeri tarkoitti tässä 

 
606 h14, 1353-1367. 
607 h17, 111-120. 
608 h18, 436-439; h19, 625-633. 
609 h14, 899-911; h15, 751-754. 
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tutkimuksessa, että kokija ymmärsi suoran uskonnollisen kokemuksen lähtökohdaksi 
yliluonnollisen vaikutuksen.610 Thornerin edellä kuvaamat kolme kriteeriä olivat 
tämän tutkimuksen puitteissa suoran uskonnollisen kokemuksen tunnistamisen 
välineitä. 

Eräs haastateltava käytti toistuvasti käsitettä Taivaan Isä kuvatessaan kokemusta 
yliluonnollisesta. Taivaan Isän käsite on uskonnollinen käsite, joka liittyy kodin ja 
perheen metaforaan. Haastateltavalle uskonnollisuudessa tärkeää oli suora yhteys 
Taivaan Isään, joka saattoi antaa jumalallista ilmoitusta suoraan ilman välittäjää. 
Erityisesti tämä ilmoitus oli merkityksellistä elämän murroskohdissa. Haastateltava 
totesi:  

ku mä olin ollu sillai et mulla ei ollu työtä jonkun aikaa niin kokee enempi sitä pyhän 
hengen läsnäoloa ja kuulee sen mitä taivaan isä puhuu et mä en mä olin niin työnorja 
sillon ja sillai ei ei mulla ollu aikaa hiljentyä tarpeeks et tota se oli niin ku semmonen 
tärkee vaihe […] koin että meen mukaan siihen ylistyskuoroon et sit mä olin niin ku 
laulamassa jonkun aikaa ja että kyllä se niin kun on ollu se just että on päässy niin ku 
lähemmäs herraa että taivaan isää että mää tiedä sit omalla kohdalla parantumisia no 
tietysti että parannuinhan mä siitä […] sitten että pystyy jatkaan töitä sitte että mut 
että mää pääsin site vaihtaan työpaikkaa611  

Haastatellun kokemus oli henkilökohtainen, mutta siihen kuului yliluonnollisen 
vaikutusta sitoutumisessa sosiaaliseen toimintaan, eli ylistyskuoroon. Yliluonnollisen 
vaikutukseksi haastateltava tulkitsi myös kokemuksen parantumisesta ja 
henkilökohtaisen vaikean tilanteen ratkeamisesta. Haastatellulle Pyhä Henki oli jotain 
sellaista kokemuksellista jumalallista läsnäoloa, joka mahdollisti suoran yhteyden 
yliluonnolliseen ja sosiaalinen toiminta ylistyskuorossa auttoi häntä pääsemään 
lähemmäs Taivaan Isää.  

Kysyttyäni eräältä haastateltavalta, mikä Nokia mission torstai-iltojen kokouksissa 
Nokialla sai ihmiset tulemaan paikalle, haastateltava kuvasi oman kokemuksensa 
torstai-iltojen merkityksestä seuraavasti: ”mulle niin ku henkilökohtasesti oli just se 
ku että ku alko tuntee sen pyhän hengen läsnäolon niin siitä sai jotenkin voimaa ja 
intoa lukee raamattua”612. Haastateltava tulkitsi, että henkilökohtainen kokemus 
jumalallisesta liitti hänet vahvemmin yhteisön toimintaa, jossa Raamatun lukeminen 
oli tärkeää. Kokemus jumalallisesta oli haastatteluhetkellä merkityksellinen, koska 
yhteisö oli kokenut johtajuuden romahduksen ja sitä seuranneet vaikeudet.  

 
610 Thorner 1965, 82. 
611 h3, 315-331. 
612 h3, 278-281. 
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Jumalan suoran vaikutuksen kuvauksia esitettiin kerrottaessa yhteisöjen 
päätöksenteosta. Erään yhteisön yksi vanhimmistoon kuuluva haastateltu kuvasi 
yhteisön päätöksentekoa ja erästä äänestystilannetta seuraavasti: 

joskus on vähän jännitettä ollut ilmassa me ollaan kerran äänestetty ja tehty päätös 
äänestyksen perusteella ja jätetty se sitten jumalalle ja Jumala on osottanut että se 
päätös oli väärä ja se on rohkaissut meitä tämmöseen et pitäis olla niinkun yhtä mieltä 
löytää se yhteinen sävel vaikkakin äänestäminen on ihan hyvä juttu joskus613 

Tässä tapahtumassa yhteisön toimintaan liittyvä päätöksenteko ymmärrettiin 
liittyvän jumalalliseen vaikutukseen. Jumala saattoi osoittaa jonkin päätöksen olleen 
väärä, mutta miten tämä jumalallinen osoitus ilmeni, jäi sanomatta. Kyse saattoi olla 
jumalallisen käyttämisestä attribuutiona sosiaaliselle toiminnalle. Vanhimmiston 
yksimielisyys ilmensi sellaista tavoiteltavaa sosiaalista toimintaa, jolle määriteltiin 
jumalallinen arvovalta.  Yksimielisesti tehty päätös oli erityisen arvovaltainen. 

Yksi Satamaseurakunnan johtoon kuulunut haastateltu kuvasi varsin laajasti 
yhteisön suhtautumista erityisesti yhteisön kokouksissa esiin tuleviin suoriin 
profetioihin tai jumalallisiin ilmoituksiin. Yhteisöllä oli hänen kuvauksensa mukaan 
käytäntö, jossa suora jumalallinen ilmoitus tuli ensin kertoa paikalla oleville johdon 
edustajille tai liikkeen pastorille, jotka arvioivat ilmoituksen raamatullisuuden. Lisäksi 
ilmoituksen saaneen tuli olla yhteisössä tunnettu, jotta ilmoitus voitiin ottaa esille 
yhteisön kokouksessa. Perusteena menettelylle haastateltu kertoi Raamatun 
kehotuksen pitää seurakunnassa yllä järjestystä.614 Järjestys ja ennustettavuus 
vahvistivat yhteisön jäsenten kokemusta yhteisöstä turvallisena perheenomaisena 
ihmissuhteiden kokonaisuutena. Kontrolloidulla karismaattisuudella varmistettiin, 
ettei kokouksissa tapahdu yllätyksiä ja myötäsukaisille rajapinta pysyi loivana. 

Toivon portti -seurakunnan haastateltavat kertoivat perusteluna Nokia mission 
tai Toivon portti -seurakunnan toimintaan mukaan lähtemiselle jumalallisen kutsun. 
Jumala oli joko suoraan kutsunut tai osoittanut läsnäolonsa, minkä vuoksi 
haastateltava oli lähtenyt mukaan yhteisön toimintaan.615 Yhteisön suuri 
murroskohta, eli Markku Koiviston lähteminen Nokia missiosta, oli erityinen tilanne, 
jolloin suora henkilökohtainen ilmoitus Jumalalta kuvattiin tärkeäksi. Monet lähtivät 
pois Nokia mission liikkeestä, mutta jäljelle jääneet haastatellut kuvasivat, että vaikka 
monet olivat lähteneet yhteisöstä, Jumala ei ollut heille itselleen ilmoittanut, että 

 
613 h14, 1494-1501. 
614 h14, 705-735. 
615 h1, 648-666; h3, 172-177; h4, 216-227; h10, 171-184. 
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heidän tulisi lähteä pois. Tämän he kertoivat syyksi toimia edelleen Toivon portti  
-seurakunnassa.616 Yksi haastateltava kuvasi yllättyneensä ja myös pettyneensä, 
kuinka jotkut henkilöt tulivat innokkaina toimintaan mukaan perustellen tuloaan 
Herran kutsulla, mutta jonkin ajan kuluttua he lähtivät pois, koska tuli uusi kutsu.617 
Jumalan ilmoituksen tai Jumalan vaikutuksen käyttö puheessa oli tyypillinen Toivon 
portti -seurakunnan haastateltujen puheen tapa attribuoida sosiaalisten tapahtumien 
syitä tilanteissa, joissa ei ollut löydettävissä muita syitä tai perusteita tai niitä ei ehkä 
haluttu kertoa. Nähdäkseni myös vetoaminen yliluonnolliseen oli turvallisuutta 
lisäävä diskurssi yhteisön pirstaloituessa. 

Markus-yhteisön haastateltavat eivät puheessaan käyttäneet suoraan jumalalliseen 
ilmoitukseen liittyvää kanonista kieltä. Yksi Markus-yhteisön haastateltava tosin 
kuvasi tilanteen, jossa hän oli saanut suoran ilmestyksen Jumalalta. Ilmestyksessä 
haastateltavalle tehtiin selväksi, mitä on kolminaisuus, ristinteologia ja kuka on 
Jeesus.618 Ilmestyksen sisältö liittyi Markus-yhteisön luterilaisesta perinteestä 
nousevaan uskonnollisuuteen, jossa kirkon oppi nähtiin nousevan Raamatusta ja 
tunnustuskirjoista. Haastatellulle jumalallinen ilmoitus tapahtui oman yhteisön 
diskurssin sisällä. Haastateltavat eivät muuten kuvanneet suoraa jumalallista 
ilmoitusta merkitykselliseksi osaksi Markus-yhteisön elämää ja uskonnollisuutta. 
Tutkijana liitin tämän Markus-yhteisön ajatukseen, että yhteisö syntyy ehtoollisella, 
jossa pappi jakaa oikein leivän ja viinin. Leipä ja viini sekä papin oikein julistama sana 
olivat jumalallisen vaikutuksen reitti.  

Toivon portti -seurakunnan haastateltaville oli tyypillistä käyttää yliluonnollisen 
suoraa vaikutusta kuvaavaa kanonista kieltä. Yhteisön kokema traumaattinen murros 
korosti tällaista kanonisen kielen sanastoa, jolla kuvattiin perusteluja yhteisön 
toiminnassa mukana olemiselle. Suora ilmoitus tai yliluonnollisen kokemus oli 
Toivon portti -seurakunnan haastatelluille aina henkilökohtainen kokemus. 
Satamaseurakunnassa suora jumalallinen ilmoitus nähtiin osana uskonnollisuutta, 
mutta se sidottiin perheenomaisen yhteisöllisyyden rakenteeseen. Markus-yhteisön 
haastateltavat eivät nostaneet esille suoraan yliluonnolliseen yhteyteen liittyvää 
sanastoa. Yhdessä kuvatussa ilmestyskertomuksessa ilmestyksen sisältö liittyi 
selkeästi Markus-yhteisön opilliseen perustaan ja toisti uskonnollisuuden opillisia 
sisältöjä.  

 
616 h2, 458-464; h3, 513, 737-748; h4, 618-627. 
617 h10, 674-698, 725-747. 
618 h8, 366-391. 
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Kokonaisuutena tekemäni havainnot haastateltujen kuvauksista yliluonnollisista 
ilmoituksista sopivat yhteen yhteisöjen uskonnollisen aktiivisuuden tekijöiden 
profiiliin. Toivon portti -seurakunnan profiilissa korostuivat kontingentit tekijät, 
joissa erilaisten henkilökohtaisten kriisien (sairaudesta paraneminen, työttömyys ja 
uuden työn löytyminen, uskonnollinen etsiminen ja paikan löytyminen) ratkeaminen 
liitettiin yliluonnolliseen toimintaan tai ilmoitukseen. Satamaseurakunnassa 
korostuivat sosiaaliset tekijät, mihin sopi seurakunnan käytäntö kontrolloida 
yliluonnollisiksi miellettyjä ilmiöitä perheenomaisessa yhteisössä. Markus-yhteisön 
kohdalla uskonnollisen aktiivisuuden tekijäksi nousivat institutionaaliset tekijät, 
joissa korostuivat rituaalit, uskonnolliset johtajat ja käyttäytymissäännöt. 
Yliluonnollinen ilmoitus oli Markus-yhteisössä institutionalisoitu uskonnolliseen 
ammattilaiseen eli pappiin. 

6.1.3 Yhteisöllinen toiminta ja rituaalit 

Oman kielellisen luokkansa haastatteluaineistossa muodostivat yhteisölliseen 
uskonnolliseen toimintaan ja rituaaleihin liittyvät kanonisen kielen ilmaukset ja 
sanastot. Tämän luokan ilmauksissa kerrottiin uskonnollisesta yhteisöllisestä 
toiminnasta, joka oli haastatelluille merkityksellistä. Samalla nämä kanonisten kielten 
ilmentymät kertoivat yhteisöjen toiminnan luonteesta ja yhteisöllisyydestä. 

Markus-yhteisön haastateltujen puheessa nousi toistuvasti esille messu ja messun 
osina ehtoollinen ja saarna sekä puhe armon välineistä: sanasta ja sakramenteista. 
Markus-yhteisössä oli myös pienryhmätoimintaan, jota yhteisössä kutsuttiin 
Heimoiksi. Heimot eivät kuitenkaan haastatteluissa nousseet esille uskonnollisena 
toimintana.619 Kristillisessä perinteessä sanalla messu on tarkoitettu seurakunnan 
jumalanpalvelusta, jossa on kaksi osaa: sana ja ehtoollinen. Sanaosan keskus on papin 
pitämä saarna ja ehtoollisosan keskus seurakunnan nauttima ehtoollinen, jonka pappi 
on oikein asettanut620. Markus-yhteisön haastateltujen puhuessa messusta he 
tarkoittivat tätä kristillisen perinteen mukaista jumalanpalveluksen kokonaisuutta, 
jonka kautta he tulkitsivat oman olemassaolonsa ja ympäristönsä kysymyksiä. Eräs 
haastateltu totesi, että Markus-yhteisön merkitys oli ”mahdollisuus olla luterilainen 

 
619 h6, 649-656; h9, 653-656; h11, 928-938. 
620 ”Oikein asettanut” tai ”oikein toimittanut” oli yhteisön kanonista kieltä, jossa käsite oikein viittasi 
luterilaiseen traditionalistisesti tulkittuun tunnustukseen mutta myös yhteisön tulkintaan papin 
sukupuolesta. Ks. edellä luku 6.1.1. 
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kristitty siis siinä mielessä kun se on että on viikottainen messu se on niin ku kaikki 
kaikessa”.621  

Yhteisöön sen perustamisen jälkeen liittyneiden haastateltavien 
elämänkertomuksissa messu kuvattiin merkityksellisenä nimenomaan oman elämän 
konkreettisena rytmittäjänä ja sisällön antajana.622 Eräs haastateltava totesi: 

seurakunta on se mikä sunnuntaisin kokoontuu messuun sanan ja sakramenttien 
äärelle ja et se että mä oon semmosen yhteisön löytäny missä mä voin säännöllisesti 
kokoontua sinne ja se on se sama sama yhteisö että ettei ne ole sellasessa tilanteessa 
ku jossain vaiheessa oli että se oli vähän sellasta paikan etsimistä ja ehkä ei kuitenkaan 
joka etten ollu joka pyhä samassa paikassa tiedostin jo sillon et se ei oo se ei oo 
semmonen stabiilitila mihin mä haluan jäädä623  

Haastateltu käytti Markus-yhteisölle tyypillistä kanonista kieltä ja puhui messusta 
sekä sanasta ja sakramenteista. Hän perusteli Markus-yhteisön löytämistä 
nimenomaan säännöllisellä messulla, jonka merkitys kuvattiin teologisilla käsitteillä 
sana ja sakramentit. Uskonnollisen löydön kuvaaminen yhteisössä omaksutun 
sanaston ja diskurssin kautta kertoi liittymisestä ja sitoutumisesta paitsi sosiaalisella 
tasolla myös yhteisön jaetun imaginaarisuuden omaksumisena. Messu ei kuitenkaan 
tälle haastatellulle ollut vain viikoittainen tapahtuma, vaan se oli hänelle elämistä 
yhteisön kanssa. Tämä toisti yhteisön johtoon ja perustajiin kuuluvan haastatellun 
ajatusta, että ehtoollisella syntyy kristittyjen yhteisö eli seurakunta. Kaikki muu 
seurakunnan toiminta oli hänen mukaansa toissijaista messuun nähden.624 Messun 
korostaminen keskeisenä seurakunnan toimintana näkyi myös pienryhmätoiminnan 
eli Heimojen vähäisenä kuvauksena Markus-yhteisön haastatteluaineistossa. 

Markus-yhteisöön liittyminen merkitsi haastatelluille samalla sitoutumista 
messuun osallistumiseen.625 Yhteisön johtoon kuulunut haastateltava totesi, että 
Lähetyshiippakunnan yhteisöjen jäsenyyteen kuului ”että haluu käydä messuissa ja 
haluaa tunnustautua siihen uskoon mihin me tunnustudumme”626. Tässä määriteltiin 
yhteisöllisesti liittymisen keskeiset alueet rajapinnalla liikkuvalle myötäsukaiselle 
henkilölle. 

 
621 h11, 1136-1138. 
622 h7, 418-438. 
623 h6, 440-450. 
624 h12, 262-273. Samoin myös toisen johtoon kuuluvan näkemys h20, 288-296. 
625 h6, 664-683, h7, 670-687; h8, 815-843. 
626 h20, 610-612. 
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Markus-yhteisön perustamisen jälkeen siihen liittyneiden haastatteluissa messua 
toimittavan papin sukupuoli ei erikseen noussut esille. Yhdeltä haastateltavalta 
kysyttyäni erikseen naisten pappeudesta, hän vastasi, että  

mä en tiedä mä niin ku enää enään ymmärrä ollenkaan että miten mä ennen siit 
ajattelin et ennen mulla oli hyvin hyvin tulisia mielipiteitä naispappeuden puolesta ja 
nyt mulla ei ole niitä yhtään [naurua] ei minkäänlaisia627 

Haastateltavan liittymisen perusteena ei ollut naisten pappina toimimisen 
vastustaminen vaan liittyminen oli tapahtunut muista syistä.628 Naisten pappina 
toimimisen vastustaminen voitiin tässä tulkita johtuvan enemmän uskonnolliseen 
kääntymiseen kuuluvana uskonnollisen identiteetin muutoksena ja yhteisön 
maailmankuvan omaksumisena.    

Messu ymmärrettiin liikkeen perustajien kertomuksissa osittain samoin kuin 
liikkeeseen myöhemmin liittyneet haastatellut sen ymmärsivät. Messuun 
osallistuminen oli perustajille tärkein tapa toimia Markus-yhteisössä ja Luther-
säätiöön kuuluvien jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnan keskus oli messu.629 Eräs 
perustaja totesi: 

me halutaan pitäytyy […]  luterilaiseen messuun jossa keskeistä on se yhteys mikä 
syntyy ehtoollispöydässä mikä ilmenee sieltä eli alttarilta kumpuaa kaikki elämä ja 
sinne kaikki palautuu ja ja täs suhteessa mikä on jumalanpalvelusuudistuksessa 
Jumalan kansan juhla ja se on tämmönen eukaristinen yhteisö630  

Kanonisen kielen käsite eukaristinen yhteisö tarkoitti samaa, mitä edellä yhteisöön 
myöhemmin liittynyt jäsen kuvatessaan, että seurakunta syntyi kokoontuessaan 
sunnuntaina messuun ja ehtoolliselle.631 Luterilaisen messun käsite toistui varsinkin 
liikkeen perustajien kertomuksissa.632 Käsite sisälsi ajatuksen siitä, että liikkeen oppi 
nousi luterilaisista tunnustuskirjoista. Yhteisön ulkopuoliselle haastattelijalle haluttiin 
välittää viesti yhteisön alkuperäisyydestä ja tradition pyhyydestä.  

Messun käsite sai lisämerkityksen Markus-yhteisön perustamisessa mukana 
olleiden haastateltavien kertomuksissa messua toimittavan papin sukupuolesta. He 

 
627 h8, 1208-1213. 
628 h8, 352-455. 
629 h9, 1086-1095; h11, 397-408. 
630 h12, 248-257. 
631 Ks. Jolkkonen 2004; 165, 176. Jolkkonen totesi, että Lutherilla ehtoollinen luo ja vahvistaa 
kristittyjen hengellistä yhteyttä ja on tämä yhteyden näkyvä merkki. 
632 h9, 855-859; h11, 1136-1138. 
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kuvasivat, kuinka heillä oli ennen Luther-säätiön perustamista vahva odotus sellaisille 
messuille, joissa pappina toimivat vain miehet. Heidän elämäntarinoissaan messussa 
merkittäväksi asiaksi nousi messun toimittavan papin sukupuoli. Narratiivit toistivat 
tässä yhteisöllistä hyväksyttyä ja yhteisön alkukertomukseen liittyvää merkitystä. 
Kuten Peter Stromberg määritteli yhteisön kanonisen kielen, siinä on sanoja tai 
kielikuvia, joita ei käytetä niiden perinteisessä merkityksessään. Markus-yhteisön 
käsite messu oli saanut oman kanonisen yhteisösidonnaisen merkityksen: messu on 
miehen toimittama ehtoollisjumalanpalvelus, jossa yhteisö on olemassa. Käyminen 
messussa, jota oli toteuttamassa nainen, oli heidän kuvauksensa mukaan 
mahdotonta. Tällainen messu oli väärä tai virheellinen.633 Eräälle perustajalle miesten 
toimittama messu oli ensisijainen suhteessa yhteisöön kuulumiselle ja hän oli valmis 
myös vaihtamaan yhteisöä, mikäli joku muu liike alkaisi toteuttamaan tällaisia 
messuja.634 

Naisten pappina toimimisen erilainen merkitys perustajille ja yhteisöön 
myöhemmin liittyneille tuli esille myös haastateltujen kertoessa, mitä liikkeessä pitäisi 
tapahtua, että he eroaisivat siitä. Yhdelle liikkeen perustajalle tällainen asia olisi 
naisten tuleminen alttarille toimittamaan messua.635 Yhteisöön sen perustamisen 
jälkeen liittyneille tällainen asia olisi irtautuminen luterilaisesta tunnustuksesta ja 
säännöllisestä jumalanpalveluksesta luopuminen.636  

Luther-säätiötä perustamassa olleiden ja siihen kuuluvaan yhteisöön myöhemmin 
liittyneiden antama osittain erilainen merkitys messulle voidaan ymmärtää kahdella 
tavalla. Yhteisöön myöhemmin liittyneet pyrkivät kertomuksessaan tietoisesti 
vaikenemaan papin sukupuolesta, koska heillä oli kokemus siitä, kuinka ristiriitaisesti 
kirkon ja Luther-säätiön näkemykset naisten toimimisesta pappina olivat olleet esillä. 
Yhteisön alkuaikoina ehtoollisen epääminen piispa Eero Huoviselta nosti kirkon ja 
yhteisön ristiriitaisen näkemyksen ehtoollisesta laajasti esille. Eräs haastateltu 
kuvasikin, kuinka hän oli kauhistunut tilannetta, mutta miten se myös herätti 
sympatiaa yhteisöä kohtaan.637 Markus-yhteisön messun merkitys määritettiinkin 
myöhemmin liittyneiden kertomuksissa sen säännöllisyyden sekä saarnan ja 
ehtoollisen kautta. Messun toimitti yhteisön oma pappi tai paimen, mutta hänen 
sukupuoltaan eivät myöhemmin yhteisöön liittyneet nostaneet esille.  

 
633 h9, 562-579, 689-740; h11, 313-348; h12, 151-153. 
634 h9, 778-789. 
635 h9, 1150-1152. 
636 h6, 688-691; h7, 697-715; h13, 865-873. 
637 h13, 331-362. Tapauksen vaikutuksista puhuivat myös h11, 579-594 ja h12, 366-371. 



  
 

185 
 

Yhteisöä perustamassa olleet kuvasivat messun merkitystä heidän kokemansa 
perustamistilanteen kautta. Yksi yhteisön perustamisessa mukana ollut henkilö 
kuvasi laajasti messun teologista merkitystä. Muut perustajat nostavat keskeisenä 
esille tarpeen perustaa yhteisö, jossa pappina toimivat vain miehet. Liikkeeseen 
myöhemmin liittyneiden jäsenten ja liikkeen perustajien erilainen merkityksenanto 
messulle voitiin myös selittää haastattelutilanteella, jossa myöhemmin liittyneet 
pyrkivät antamaan yhteisön ulkopuoliselle haastattelijalle ristiriidattomamman 
kuvan. Perustajilla tätä tarvetta ei ollut, koska he olivat kokeneet vaiheet, joissa 
ristiriita yhteisön ja kirkon kanssa oli julkisuudessa ollut lähes jatkuvaa.  

Messun yhteydessä haastateltavat käyttivät kanonisen kielen ilmaisua sana ja 
sakramentti. Käsitteistä sana ja sakramentti käytetään myös ilmaisua armonvälineet, 
jotka luterilaisessa teologiassa nähdään Pyhän Hengen läsnäolon ja toiminnan 
välittäjinä. Sana ja sakramentit nähtiin messusta saatavana hengellisenä ravintona638, 
joka metaforana liittyi kodin ja perheen metaforaan. Koti on paikka, jossa 
perheenjäsenet ruokitaan. Kanonisen kielen käsite messu muuttuu ravinnon 
metaforan kautta mielikuvaksi yhteisöllisestä kodista.  

Yksi haastateltava totesi sanan ja sakramenttien toimittamisen liittyvän yhteisön 
suhteeseen kirkkoon ja kertoi seuraavaa: 

markus-yhteisö toteuttaa sen tehtävän siitä että siellä jaetaan sana ja sakramentit niin 
ku sinne kokoontuville ihmisille että se niin ku toteuttaa mun mielestä sitä kirkon 
tehtävää mitä suomen ev lut kirkko ei mun mielestäni enää niin ku toteuta tai ainakaan 
se ei oo siinä kovin selkee639 

Sanan ja sakramenttien toimittaminen oli haastatellulle kirkon tehtävä, joka piti tehdä 
oikein.640 Oikein toimittamisen edellytyksenä nähtiin papin oikeaoppisuus.641 
Tutkijana päättelin, että papin sukupuoli ja hänen oikeaoppisuutensa liittyivät yhteen. 
Tällöin oikeaoppisuus oli laajempi käsite merkitykseltään kuin perinteisesti 
teologiassa ajatellaan. Laajemmassa merkityksessä oikeaoppisuus liittyi papin 
fyysiseen olemukseen ja essentiaan642. Markus-yhteisön diskurssi periytyi kirkon 
kielestä ja sanastosta, mutta sanoille oli muodostunut tai muodostettu 
lisämerkityksiä. Lause ”messu jossa sana ja sakramentit jaetaan”, sisälsi vaatimuksen 

 
638 h7, 339-343, 426-429. 
639 h7, 622-628. 
640 h7, 333-336. 
641 h20, 625-626. 
642 Essentia on filosofiassa käytetty käsite, joka tarkoittaa niitä olion ominaisuuksia, joita ei voi menettää 
muuttumatta toiseksi.  
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puhdasoppisesta miehestä, joka ruokkii perhettään. Kieli piti sisällään paitsi merkityksiä 
myös kuvauksen yhteisön sosiaalisesta kerrostumisesta. Kerrostuminen tapahtui 
paitsi uskonnollisten ammattilaisten ja maallikoiden välillä, myös uskonnollisten 
ammattilaisten kesken, jolloin naiset ja vääräoppiset hylätään. Kieli, sosiaalinen 
kerrostuminen ja organisaation rakenne muodostivat koherentin kokonaisuuden. 
Luther-säätiö hallitsi taloutta ja oppia sekä huolehti säätiön opin mukaisten pappien 
palkkaamisesta. Papit johtivat seurakuntaansa ja samalla ylläpitivät sosiaalistumisen 
prosessia sekä sosiaalista kerrostumista käyttämällä kanonista kieltä uskonnollisesti 
autoritaarisissa yhteyksissä. 

Toivon portti -seurakunnan haastatellut nostivat puheessaan esille ylistyksen 
merkityksellisenä uskonnollisena toimintana. Ylistys käsitteenä oli selkeästi kanonista 
kieltä. Ylistys saattoi olla sanallista puhetta tai laulettua musiikkia. Haastateltaville 
ylistys merkitsi yleensä ylistysmusiikkia. Ylistysmusiikki karismaattisissa liikkeissä on 
usein tyylillisesti lähellä pop-musiikkia ja siinä kertautuvat ja toistuvat yksinkertaiset 
sanoitukset. Ylistysmuusiikkia lauletaan yhdessä ja se toimii näin yhteisöllisesti 
kokoavana toimintana ja osallistujille meditatiivisena kokemuksena. Ylistyksen 
merkitys tuli selkeästi esille, kun kysyin eräältä Toivon portti  
-seurakunnan haastateltavalta, miksi hän jäi Nokia missioon ja Toivon portti  
-seurakuntaan Markku Koivistoon liittyneen murroksen jälkeen:  

T: no monet lähti mutta miksi te jäitte 

H: no ku ei taivaan isä sanonu että pitäs lähteä 

T: aivan 

H: en en mää saanu niin ku mitään selvää semmosta kehotusta ja site mulla on ylistys 
niin tärkeä että missäs mä olisin ylistäny mihis mä olisin lähteny mihin me ois menty 
et meillä on edelleen se ylistys niin että vaikka vaihtuu niin ku ylistyksen johtajat ja 
pitäjät niin mun mielestä se on aina yhtä valtavaa643 

Haastateltava oli aikaisemmin kertonut, kuinka yhteisöllisen sitoutumisen 
tilanteeseen liittyi myös kotona kuunneltu ylistysmusiikki.644 Yhteisön 
murroskohdassa ylistys oli haastateltavalle merkittävä yhteisöön sitouttava tekijä ja 
ylistykseen liittyi nyt yhteisöllinen elementti; ylistys tapahtui yhteisössä ja ylistyksellä 
oli johtaja. Myöhemmin haastateltava kuvasi kuinka ylistys oli merkittävää 
henkilökohtaisten tunteiden tasolla. Ylistyksen aikana muiden ylistäessä hän itse 

 
643 h3, 512-521. 
644 h3, 277-289. 
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saattoi itkeä, mikä oli hänelle itselleenkin yllättävä asia. Hän totesi, että ajan kuluessa 
tämä muuttui ja yllättäen hän alkoi nauraa ylistyksen aikana. Syyksi hän kertoi sen, 
että oli saanut jättää murheet ja siksi ei enää tarvinnut itkeä.645  

H: … mä oon nykysin aika herkkä kokeen sen hengen läsnäolon kun välillä ihan 
harmitta että kun ylistyksessä ei voikaan seisoo ku ei pysy sei [naurua] täytyy istua 

T: aivan joo 

H: että se on niin ku et enhän mä voi olla niin ku poies seurakunnan tilaisuuksista no 
tietenki koenhan mä sitä nyt täällä kotonaki muta sitte kuitenki se yhteys niin ku ja 
siinä ylistyksen aikana se taivaan isä sitten puhuukin mulle että just enempi että se on 
siinäkin mielessä tärkeetä ettei sitä aina kuulekkaan niitä laulun sanoja tuleekin muita 
sanoja646 

Haastateltavan puhuessa ylistyksestä hän myös eläytyi ylistyksen ilmapiiriin ja toisinti 
haastattelutilanteessa kuvamaansa ylistyksenaikaista tunnekokemusta. Haastateltavan 
kuvauksessa ylistyksen merkityksen muodosti yhteys, jolla hän saattoi viitata toisaalta 
yhteyteen toisiin ylistäviin kristittyihin, mutta myös yhteyteen Jumalaan, joka 
ylistyksen aikana puhui haastateltavalle. Ylistyksen aikana laulun sanojen sijaan 
haastateltavalle tuli muita sanoja, mikä viittasi viestiin suoraan Jumalalta. 

Eräs Markus-yhteisön jäsen kuvasi vastaavalla tavalla messussa virsien laulamista, 
jolloin hän totesi että: 

mä voisin sanoa että et messussa tulee joskus semmosia hetkii jollonka tajuu että et 
on aika hieno et me yhtenä ruumiina tavallaan tehään tätä mitä me tehään vaikka 
esimerkiks joskus ku ihmiset innostuu oikein kovasti laulaan jotain virttä niin saattaa 
jopa käydä niin että se oma ääni hukkuu et ei enää kuule omaa ääntänsä vaan tajuaa et 
me kaikki yhessä lauletaan tätä samaa virttä jokainen omalla äänellänsä mutta ne 
jotenkin ne äänet niin ku sulautuu toisiinsa et ne on joskus ollu semmosii 
häivähdyksenomasii kokemuksii647 

Hänelle virsien laulamisessa saattoi syntyä kokemus, jossa yhteys muiden virsiä 
laulavien kanssa tuli merkittäväksi. Tämän hän tulkitsi Markus-yhteisön kanonisen 
kielen mukaisesti kokemukseksi yhdestä ruumiista, mikä viittasi Raamatussa 
ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvun kohtiin, joissa seurakuntaa verrataan 
yhteen Kristuksen ruumiiseen. Tämä liitti haastatellun kuvauksen virsien 
laulamisessa syntyvästä yhteydestä ehtoolliseen, jossa nautitaan Kristuksen ruumis ja 

 
645 h3, 850-861. 
646 h3, 861-864. 
647 h13, 769-781. 
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joka on messun merkityksellisin osa. Haastateltu tulkitsi virren laulamisessa syntyvän 
tunnekokemuksen Markus-yhteisön teologisesta lähtökohdasta, kun taas Toivon 
portti -seurakunnan haastatellut tulkitsivat ylistyksen aikaisen kokemuksen 
karismaattisesta lähtökohdasta Jumalan suorana vaikutuksena. 

Ylistys oli Toivon portti -seurakunnan haastateltaville merkittävä syy osallistua 
aikaisemmin Nokia mission ja nyt Toivon portti -seurakunnan toimintaan.648 Eräs 
haastateltava kuvasi kuinka hän, ollessaan vielä kirkon jäsen, kulki erilaisissa 
uskonnollisissa yhteisöissä. Hän oli käynyt Nokia mission tilaisuuksissa Nokialla, 
mutta kerran tullessaan Nokia mission tilaisuuteen Tampereella MetroAuto-
Areenalle ylistyksen aikana hän koki tulleensa kotiin. Kysyttyäni mikä synnytti 
sellaisen tunteen, hän totesi että ”ehkä se ylistyksen ilmapiiri on sitten tehnyt jotain 
tällai”.649  

Ylistys merkitsi eräälle haastatellulle Toivon portti -seurakunnan jäsenelle yhteyttä 
Jumalaan, mutta myös henkilökohtaisella tasolla vapautumista arkielämän 
vaikeuksista. Kysyessäni häneltä, mikä on ollut parhainta Toivon portti -seurakunnan 
toimintaan osallistumisessa, hän vastasi: 

kyl mä sanosin että siis varmaan se on se semmonen niin ku joka siis viikottainen 
tämmönen melkein tekis mieli sanoa semmonen elvytys  [nauraa] ja jotenki että uutta 
niin ku uutta virtaa saa saa sitten seuraavaan viikkoon siinä niin kun olla olla tota 
Jumalan läsnäolossa […] se on kyllä varmasti semmonen et siinä ylistyksen ilmapiirissä 
ja johka harvemmin kotona pääsee ihan ihan sillä tavalla kuin seurakunnassa niin siinä 
siinä oikeesti niin kun saa aika paljon potkua ja poweria ja ja sit sit se on vähän 
semmonen kerran viikossa pääsee sillä tavalla unohtaan et jos en mä tiedä että siihen 
melkein vois sanoo vähän samaa kun ehkä joku joka käyttää alkoholia tämmöseen niin 
kun maaiman pahuuden unohtamiseen joku semmonen et siis että mä luulen et se 
jollain tavalla tämmönen Jumalan jotenki elvytyshoito siin on vähän et ihminen kaipaa 
jotain semmosta hetkee jossa saa unohtaa niin kun näitä elämän murheita ja taakkoja 
ja semmosia ja tota sitä erityisesti parhaimmillaan ylistyksessä saa semmosta jotain niin 
kun daunloudausta ylhäältä jotai ei niin kun jota ei sitte ei oo muuten saatavilla ja 
hirveen usein myös ylistyksen aikana niin kun saa kokee Jumalan jotain ihan 
täsmäohjeita erinäkösiin asioihin ja se on niin kun näin650 

Haastatellulle ylistyksen toteutumispaikka oli yhteisöllinen tilanne seurakunnan 
yhteydessä, johon liittyi Jumalan läsnäolo ja suora ilmoitus ja yliluonnollinen ohjaus. 
Vastatessaan kysymykseeni haastateltava myös toisinti ylistyksen ilmapiiriä, mikä 
ilmeni vastauksen aikana nauruna. 

 
648 h4, 527-532, 671-686; h5, 70-75. 
649 h5, 74-75. 
650 h4, 671-702. 
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Ylistys oli Toivon portti -seurakunnassa toimiville uskonnollisesti perustava 
tapahtuman. Ylistys ja ylistymusiikki oli sosiaalinen tapahtuma, jossa koettiin ja 
vahvistettiin yhteyttä toisiin yhteisön jäseniin sekä samalla koettiin suoraa yhteyttä 
Jumalaan. Koettu Jumalan antama sanoma oli yksilöille elämää ohjaava ja määrittävä. 
Miten haastateltujen kertomat kokemukset ylistyksestä ja yhteydestä Jumalaan 
voidaan ymmärtää tarkasteltaessa yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta? Nokia 
mission ja Toivon portti -seurakunnan historian keskeisiä uskonnollisen 
aktiivisuuden tekijöitä olivat kontingentit tekijät, joissa on toistunut yksilöiden 
elämän nopea muuttuminen esimerkiksi ihmeeksi koetun parantumisen tai 
muutoksen kautta. Yhteisön johtajan Markku Koiviston elämänvaiheet olivat tässä 
esimerkkejä. Muutokset yksilöiden elämässä saattoivat olla isoja tai pieniä, mutta ne 
tulkittiin yhteisön diskurssissa Jumalan teoiksi. Ylistys ja ylistysmusiikki olivat näiden 
tekojen muistelemista ja niistä kiittämistä. Yhteisön diskurssissa puhuttaessa 
ylistyksestä, puhuttiin samalla yhteisön jäsenten suhteesta toisiinsa, suhteesta 
yliluonnolliseen, yhteisön historian esikuvallisista tapahtumista ja yksilön 
sitoutumisesta yhteisöön. Yksilöllisestä kokemuksesta kertova kanonisen kielen 
sanasto oli ylistystilaisuuksien kautta osa yhteisön koherenttia sosiaalisuutta.      

Satamaseurakunnan haastateltavat käyttivät puheessaan paljon yhteisön itsensä 
muokkaamaa kieltä ja metaforia. Jo yhteisön nimi piti sisällään metaforan satamasta 
eli perillepääsystä jonnekin, joka on myös turvallinen paikka joskus ehkä 
myrskyävänkin meren keskellä. Perustajan kertoman mukaan seurakunnan nimi 
valittiin niiden yhteisöstä nousseiden nimiehdotusten pohjalta, jotka vanhimmisto 
karsi, ja lopulta seurakuntakokous päätti, mikä valitaan nimeksi.651 Nimen valintaan 
liittyi tietoinen pyrkimys rakentaa yhteisölle myös omaa sanastoa. Yksi 
perustamisvaiheessa mukana ollut haastateltava totesi, että ”me etsittiin semmoista 
nimeä mikä mistä vois nousta erilaista erilaista hauskaakin yhteneväisyyttä”652. 
Satama-metaforan pohjalta syntynyt sanasto kuvaa yhteisön toimintaa ja tilaisuuksia, 
kuten Konehuone (raamattutunti), Aurinkokansi (rukousilta), Myrskylyhty (yhteisön 
lehti) ja Messi (pienryhmät). Tämä sanasto oli osa Satamaseurakunnan kanonista 
kieltä. 

Satamaseurakunnan koko yhteisön yhteinen tilaisuus, Sataman ilta kaksi kertaa 
kuukaudessa, ei haastateltujen puheessa noussut sinänsä yhteisön toiminnassa 
keskeiseksi tilaisuudeksi. Yksi yhteisön johtoon kuulunut kertoikin, että Sataman ilta 
on enemmänkin yhteisölle eteinen, jonka kautta tullaan mukaan varsinaiseen 

 
651 h14, 1257-1277. 
652 h14, 1280-1282. 



190 
 

toimintaan.653 Pienryhmäkokoukset olivat haastatelluille tärkeitä yhteisiä 
kokoontumisia. Satamaseurakunnan haastatellut käyttivät käsitettä Messi yhteisön 
pienryhmäkokouksista, joka liittyi metaforaan laivasta, jossa messillä tarkoitetaan 
yleensä laivan tai laivastoaseman ruokailu- ja seurusteluhuonetta. Slangissa sanalla 
messi on merkitys olla mukana tai hallussa. Satamaseurakunnassa Messi oli 
pienryhmä, joka kokoontui kerran kahdessa viikossa. Messit perustettiin 
Satamaseurakuntaa heti yhteisön toiminnan ensimmäisenä vuotena, koska erään 
perustajan mukaan tavoitteena oli nimenomaan pienryhmäkeskeinen seurakunta.654 
Messeillä oli vetäjät, joiden tuli olla seurakunnan jäseniä, mutta osallistujilta ei 
edellytetty jäsenyyttä. Seurakunnan vanhimmisto valitsi Messien vetäjät ja messitiimi 
koordinoi Messien toimintaan. Messien toimintaa voitiin muokata joka syksy, jolloin 
myös Messien vetäjiä voitiin vaihtaa.655 Messeihin osallistuttiin haastateltavien 
mukaan vilkkaasti. Messeihin osallistujia oli yhteisön johtoon kuuluvan 
haastateltavan mukaan enemmän kuin seurakunnassa oli jäseniä.656  

Messien ohjelma muodostui vapaasti ja vaihteli eri Messeissä paljonkin. 
Kokoontumiset tapahtuivat yleensä joko vetäjien tai Messin jäsenten kotona. Aluksi 
ohjelmassa saattoi olla vapaampaa kuulumisten vaihtoa ja kahvittelua, minkä jälkeen 
käytiin läpi seurakunnan pastorin toimittamia kysymyksiä, jotka liittyivät Sataman 
illan aiheisiin. Iltaan saattoi kuulua myös rukousta, laulua ja ehtoollisen vietto. Yksi 
seurakunnan johtaja nimesi ehtoollisen vieton yhdeksi perusteeksi sille, että Messin 
vetäjän tulee olla seurakunnan jäsen.657 Haastateltujen kuvauksien perusteella 
messeissä ei ehtoollista kuitenkaan vietetty kovin usein eikä säännöllisesti.658  

Eräs pienryhmän vetäjä kuvasi yhdeksi syyksi liittyä Satamaseurakunnan jäseneksi 
toimimisen Messin vetäjänä. Vetäjänä toimimisen hän koki vaativaksi, koska 
pienryhmässä ihmisten luottamuksen saaminen vei aikaa sekä kokoontumisten 
valmistelu vaati aikaa ja voimavaroja. Hän koki kuitenkin Messin paikaksi, jossa 
parhaiten koki yhteyttä muihin ihmisiin ja pystyi keskustelemaan syvällisistä 
asioista.659 Eräs haastateltu totesi: 

 
653 h14,1532-1533.  
654 h14, 533-540. 
655 h14, 851-855, 1195-1196, 1572-1597. 
656 h15, 413-417; h16, 725-728. 
657 h14, 1188-1199. 
658 h17, 409-438; h18, 562-586. 
659 h16, 529-563, 596-603; 
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Messi on pienryhmä niin kun oot varmaan kuullu kyllä se melkein siellä on se yhteys 
sitten syvempää koska kuitenkin niin kun kahen viikon välein tavataan ja pystytään 
jakamaan tämmösiä niin kun aika aika syvällisiäkin asioita luottamuksellisiakin asioita 
niin kyllä siinä ehkä ehkä kaikista eniten kokee semmosta yhteyttä660 

Pienryhmien kokoonpanojen muuttaminen ja vaihtaminen sen jälkeen, kun jäsenet 
olivat muutaman vuoden ehtineet tutustua toisiinsa, koettiin hankalaksi. Eräs 
haastateltava totesi myös, että oman elämän muutosten ja kiireiden vuoksi oli 
”rauhotettu” illat eikä osallistuttu Messiin. Osaltaan hän koki myös hankalaksi, että 
oli joutunut vaihtamaan pienryhmää. Hän kuitenkin kertoi kokeneensa Messissä 
olemisen henkilökohtaiseksi kohtaamiseksi muiden kanssa.661 

Messi käsitteenä oli sekulaarinen, mutta sekulaarin käsitteen käyttö kuvasi 
Satamaseurakunnan syntyä, jossa seurakunnan perustaneet miehet valmistelivat 
seurakunnan opin ”puhtaalta pöydältä”662. Seurakunnan käyttämä kieli rakennettiin 
satamaan ja laivaan liittyvien metaforien kautta. Haastateltujen kertomuksien mukaan 
perustamisessa pyrkimys oli pitää yhteisön oppi kevyenä ja korostaa ihmisen suhdetta 
Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Eräs perustaja totesikin: ”tää kohtaaminen ja keskinäinen 
keskinäinen tarvitseminen keskinäinen sitoutuminen oli meillä niinkun unelmana”663. 
Tähän liittyi Messien perustaminen sosiaalisen kohtaamisen ja sitoutumisen alueeksi 
heti yhteisön toiminnan alussa.664 Messien vetäjien vaihtaminen antoi yhteisön 
johdolle mahdollisuuden sitouttaa uusia myötäsukaisia osallistujia yhteisön jäseniksi. 

Satamaseurakunnan osalta nousi esille yksi perinteinen uskonnollinen käsite, joka 
sai Satamaseurakunnan haastateltujen puheessa oman merkityksen. Yhteisön 
johdossa toimiva kuvasi seurakunnan ehtoolliskäytäntöä seuraavasti: 

ehtoollinen ei ole sataman ehtoollinen vaan herran pyhä ehtoollinen joten se annetaan 
jokaiselle joka uskoo jeesukseen kuuluu sitten mihin yhteisöön tahansa ja on paperit 
missä vaan ja myös lapsille annetaan ehtoollinen jos vanhempien kanssa on kotona 
keskusteltu ja että osaa erottaa ehtoollisen muusta syömisestä aa ja meidän ehtoollinen 
ehtoolliskäytäntö on mahdollisimman yhteisöllinen me nautitaan ehtoollinen yhtä 
aikaa leipä ja yhtä aikaa viini jokainen ja ehtoollisen voi ehtoollisen ja kasteen voi voi 
suorittaa vanhimmiston jäsen tai joku vanhimmiston siihen nimeämä henkilö ja myös 
messeissä on mahdollista nauttia ehtoollista koska Messien vetäjät nauttii 
vanhimmiston luottamusta ja nimetään joka vuosi ja ja tota eht Messit voi viettää 

 
660 h16, 554-561. 
661 h17, 369-397; h18, 539-559. 
662 h14, 356. 
663 h14, 406-408. 
664 h14, 534-540. 
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ehtoollista milloin haluaa niin usein kun haluaa jolloin se on mahdollisimman 
yhteisöllistä665 

Ehtoollinen irrottautui yhteisön jäsenyydestä mutta liittyi yhteisöllisyyteen. Oikea 
ehtoollisen viettäminen ei ollut haastatellun mukaan riippuvainen niinkään sen 
muodoista vaan ehtoollisen kontekstista. Edellä Markus-yhteisön kohdalla 
ehtoollinen muodosti yhteisön ja ehtoollisella koettiin vahvaa kristittyjen yhteyttä. 
Satamaseurakunnan kohdalla yhteisöllisyys liittyi ehtoolliseen niin, että ehtoollinen 
mahdollistui vasta yhteisöllisyyden toteutuessa.666 Eräs liikkeen johtoon kuulunut 
korosti ehtoollisen viettoa Messeissä667, mutta ehtoollisen vietto ei kuitenkaan 
haastateltujen kuvauksen mukaan ollut messeissä tavallista eikä säännöllistä. 
Säännöllinen ehtoollisen vietto tapahtuikin Sataman illassa kerran kuukaudessa. Eräs 
haastateltu, joka osallistui Satamaseurakunnan toimintaa mutta ei ollut eronnut 
kirkosta, oli kriittinen ja kuvasi ehtoollista vielä kirkon kanonisen kielen merkitysten 
kautta. Hän totesi, että  

siinä ehtoollisessa ehkä se on opetettu siihen niin että et siinä on yhteys niin ku 
näkymättömän seurakunnan kanssa … jossain Messissäkin niin en mä niin ku halua 
viettää ehtoollista jotenkin mä koen sen niin ku kuitenkin se on mulle siis sillai pyhä 
asia668 

Merkitys ehtoollisella toteutuvasta yhteisöllisyydestä sisälsi hänen puheessaan 
uskonnollisen tulkinnan näkymättömästä seurakunnasta, jota ei käsitteenä 
Satamaseurakunnan haastatteluaineistossa esiintynyt. Satamaseurakunnan 
haastateltujen puhe yhteisöllisyydestä oli puhetta maallisesta tämänpuoleisesta 
yhteisöllisyydestä. Satamaseurakunnan muilla haastatelluilla käsite pyhä esiintyi 
kerran puhuttaessa ehtoollisesta ja kolme kertaa puhuttaessa Pyhästä Hengestä.  

Kanonisen kielen käsitteenä ehtoollinen oli Satamaseurakunnassa määritelty niin, 
että siitä muodostui loivan rajapinnan osa ja mahdollisimman avoin sosiaalinen 
tapahtuma. Ehtoollista saatettiin viettää kotona, Messissä tai Sataman illassa. 
Taustalla saattoi olla tietoinen pyrkimys loiventaa yhteisön rajapintaa ja tehdä siitä 
helppo polku kulkea yhteisöön sisälle ja vastuullisempiin tehtäviin. Ehtoollisen 
jakaminen oli kuitenkin rajattua vanhimmiston nimeämille tai perheen päälle eli 
miehelle. Markus-yhteisössä ehtoollinen muodosti yhteisön, mutta 

 
665 h14, 1180-1199. 
666 h15, 806-809. 
667 h14, 1194-1199. 
668 h18, 617-628. 
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Satamaseurakunnassa ehtoollinen oli osa yhteisön yhteisyyttä. Satamaseurakunnan 
käsite ehtoollinen ei ollut kaikkien haastateltujen kohdalla yhteisön antamien 
merkitysten osalta omaksuttu osaksi omaa diskurssia. Lisäksi ehtoollisen vietto 
messeissä ei ollut haastateltujen mukaan niin tavallista kuin yhteisön johdossa 
ajateltiin. Käsitteen ehtoollinen yhteisöllinen uudelleenmäärittely liittyi uskonnolliseen 
toimintaan ja siihen, miten uskonnollista aktiivisuutta rakennettiin yhteisön johdon 
toimesta. Ehtoollinen yhteisössä ei ollut toiminnan tapana toteutunut 
haastatteluhetkellä odotetusti ja tämä näkyi kanonisen kielen osalta niin, että 
ehtoolliseen liitettiin edelleen myös kirkon antamia ehtoollisen merkityksiä.  

Haastateltujen käyttämässä kielessä esiin nousseet kullekin yhteisölle tyypilliset 
teemat yllättäen elivät haastattelutilanteiden dialogisessa luonteessa. Tehdessäni 
Satamaseurakunnan haastatteluja käyttööni annettiin seurakunnan tiloja; minut 
oikeastaan kutsuttiin tekemään haastattelut seurakunnan tiloissa. Lisäksi useamman 
kerran tapahtui, tehdessäni haastatteluja seurakunnan tiloissa, että joko seurakunnan 
pastori tai haastateltava keitti kahvia ja teetä sekä tarjosi keksejä tai pullaa. Aivan 
kuten vieraalle kotona. Haastattelutilanteet olivat hyvin kodinomaisia. Haastattelija 
kohdattiin perheenomaisesti seurakunnan toimesta. En yllättynyt, kun 
Satamaseurakunnan haastatteluissa nousi esille koti ja perhe sekä vastuu ja yhdessä 
tekeminen. 

Toivon portti -seurakunnan haastateltavista neljä halusi, että haastattelut tehdään 
heidän kotonaan ja kaksi halusi, että haastattelu tehdään työpaikalla. Tulkitsin, että 
koti edusti tässä sellaista haastateltaville turvallista aluetta, joka myös haastatteluissa 
nousi yhdeksi merkitykselliseksi asiaksi Toivon portti -seurakuntaan liittyen. 
Erityisesti haastateltavat nostivat esiin toivon, että seurakunta olisi jäsenilleen 
turvallinen paikka.669 

Markus-yhteisön osalta kolme haastattelua tehtiin haastateltavien työpaikalla ja 
neljä Helsingin yliopiston ryhmätyöhuoneessa. Haastateltavat eivät olleet halukkaita 
kotona tapahtuvaan haastatteluun enkä tehnytkään yhtään Markus-yhteisön 
haastattelua kotona. Haastattelujen tekeminen työpaikalla tai yliopiston tiloissa liittyi 
nähdäkseni yhteisön haastatteluissa esiin nousseeseen opin ja seurakunnasta 
vastaavan oikeaoppisen pastorin merkitykseen. Toisaalta pohdin, saattoiko 
haastattelujen sopiminen yliopiston tiloihin vaikuttaa tällaisten teemojen 
korostumiseen ja oliko yliopiston tilojen käyttö haastattelijan alitajuinen ennakko-
oletus opin merkityksestä.  

 
669 Haastattelujen tiedot ovat kootusti luvussa 8.1.1. 
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Haastateltujen käyttämä kanoninen kieli koostui, kuten Stromberg on esittänyt, 
metaforista ja käsitteistä, jotka on uudelleen määritelty yhteisön sisällä. Aineiston 
analyysin pohjalta havaitsin, että kanoninen kieli oli koherenttia yhteisöjen sosiaalisen 
toiminnan kanssa. Päättelin, että sosiaalinen toiminta vahvisti käytettävää kieltä ja 
käytetty kieli tuki sosiaalista toimintaan. Satamaseurakunnan haastateltujen 
käyttämän ehtoollisen käsitteen osalta kävi ilmi, että käsite oli osin merkityksiltään 
epäselvä ja vastaavasti ehtoolliskäytännöt olivat sumeita eli epäselviä. Tämäkin tuki 
käytetyn kielen ja sosiaalisen toiminnan koherenttia suhdetta uskonnollisessa 
yhteisössä.  

Kokonaisuutena totesin, että yhteisöjen rajapintojen sosiaalisina ilmiöinä nousi 
esille jokaiselle yhteisölle ominainen sanasto, joka heijasti itsessään yhteisön 
rajapinnan ominaisuuksia. Ensiksi perheeseen liittyvä sanasto antoi rajapinnalle 
merkityksen loivasta alueesta, jossa myötäsukainen on kuin perheen vieras. Toisen 
yhteisön haastateltujen kuvaukset yliluonnollisesta ilmoituksesta tai yliluonnollisesta 
vaikutuksesta voisi ajatella olevan tyypillisiä karismaattiselle yhteisölle. Näiden 
ilmausten liittyminen haastateltujen puheeseen liittymisestä ja irtautumisesta kertoi 
tulkintani mukaan enemmän yhteisön rajapinnan muutoksesta johtajuuskriisissä. 
Rajapinta oli kutistunut ja yksilön liittymisen tai irtautumisen liike siinä oli vaikeaa. 
Viittaukset yliluonnolliseen olivat erityinen keino viitata rajapintaan, jota ei ollut 
olemassa. Kolmanneksi kanonisen sanaston keskittyminen uskonnollisen rituaalin 
kuvaamiseen oli osoitus rajapinnan alueesta ja sen ominaisuuksista. Rajapinta 
muodostui ehtoollisen ympärille konkreettiseen ja imaginaariseen tilaan. 
Uskonnollisen ammattilaisen henkilökohtaiset ominaisuudet todellistivat tai 
tuhosivat rajapinna. Yksilöiden rajapintakokemuksissa esille nousi kaikissa 
yhteisöissä johtajuus, jota käsittelen seuraavaksi.   

 

6.2 Johtajuus 

6.2.1 Johtajuus yhteisön rajapinnalla 

Haastatteluissa johtajuus ja johtajan rooli yhteisöissä nousivat esille merkityksellisinä 
tekijöinä yksilön liittymisen tai irtautumisen kannalta. Tutkimuksen pohjatöissä en 
nähnyt johtajuutta yhtä merkittävänä tekijänä, minkä vuoksi haastattelun teemoissa 
ei ollut suoraan johtajuuteen liittyviä kysymyksiä. Haastateltavat nostivat oma-



  
 

195 
 

aloitteisesti teeman esille, jolloin käytin keskusteluaikaa tähän aiheeseen. 
Teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti haastateltaville merkityksellisille ja 
tutkimuksen teemaan liittyville aiheille tuli antaa tilaa keskustelussa. Tutkimuksen 
analyysissä johtajuuden merkitys nousi esille haastateltujen käyttämässä sanastossa. 
Haastatellut muistelivat ja kuvasivat tapahtumia, jotka liittyivät johtajuuteen. 
Tapahtumien merkitysanalyysissä nousi esille johtajuuden merkityksiä haastatelluille 
ja se, miten johtajuus vaikutti yksilön tapaan hahmottaa oma yhteisö ja yhteisöön 
sitoutuminen.  

Analysoin johtajuutta osana yhteisön rajapinnassa tapahtuvaa yhteisöön 
liittymistä ja irtautumista. Johtajuus sai eri yhteisöissä erilaisia ilmenemismuotoja. 
Jaoin johtajuuden ilmenemisen kahteen pääluokkaan: yhteisön johdossa toimiva 
kollektiivinen toimielin ja johtajan roolissa toimiva henkilö. Lisäksi Toivon portti  
-seurakunnassa haastatellut saattoivat attribuoida päätöksiään Jumalan määräyksellä. 
Nämä jätin supernaturalistisina analyysin ulkopuolelle. Olen edellä viitannut Peter 
Strombergiin ja hänen argumentaatioonsa, että haastattelut ovat kertomusta 
haastatteluhetken yhteisöstä. Siksi lähdin liikkeelle johtajaa kuvaavista käsitteistä ja 
niiden analyysistä.    

Tutkittavissa uskonnollisissa yhteisöissä käytettiin johtajan roolissa toimivasta 
henkilöstä käsitteitä: pappi, pastori, paimen ja johtaja. Yhteisön johdossa toimivasta 
toimielimestä tai hallituksesta käytettiin käsitteitä: johtotiimi, johtoryhmä, 
pastoritiimi tai vanhimmisto. Taulukoon 11 olen koonnut, kuinka monta kertaa 
haastatteluaineistossa eri yhteisöjen kohdalla nämä käsitteet ilmenivät. Käytetty luku 
on käsitteen keskimääräinen ilmenemisfrekvenssi yhtä haastattelua kohti. Kokosin 
lukumäärät Atlas.ti-ohjelmalla, jonka antamasta kaikkien sanojen lukumäärän 
tilastosta laskin käsitteet. Otin kunkin käsitteen eri sanamuodot mukaan 
lukumäärään. Esimerkiksi paimenen käsitteen alle laskettiin haastatteluiden käsitteet: 
paimen, paimenena, paimenensa, paimenet, paimenia ja paimenta. 
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Yhteisö/käsite Markus-yhteisö Satamaseurakunta Toivon portti -seurakunta 

Pappi 12,3 2,7 2,3 

Pastori 5,1 4,3 1,8 

Paimen 1,6 1,3 0,2 

Johtaja 0,0 0,8 2,8 

Johtoryhmä 0,0 0,2 3,3 

Johtotiimi 0,0 3,3 0,5 

Pastoritiimi 0,0 0,0 1,5 

Vanhimmisto 0,0 9,2 0,2 

Yhteensä 19,0 21,8 12,6 

Taulukko 11. Johtajuuden roolia kuvaavien käsitteiden keskimääräinen ilmenemisfrekvenssi yhtä haastattelua 
kohden. 

Taulukosta 11 hahmottuu johtajuuden roolien profiloituminen eri yhteisöissä. 
Taulukko on kuitenkin varsin ylimalkainen yhteenveto eri sanojen esiintymistä, joten 
sitä kannattaa arvioida varovasti. Selkeä ero yhteisöjen välillä on johtajuuteen 
liittyvien käsitteiden määrissä. Toivon portti -seurakunnan haastatellut käyttivät noin 
40 % vähemmän johtajuuteen liittyviä käsitteitä kuin Markus-yhteisön ja 
Satamaseurakunnan haastatellut. Arvioin tämän liittyvän yhteisön johtajuuden 
historiaan. Käsittelen seuraavassa eri yhteisöjen aineistossa esille nousseet yhteisöjen 
johtajuuteen liittyvät tulokset käyttäen hyväksi johtajuuden ja johtajan roolien 
kuvausta ja analysoiden rooleihin liittyvän johtajuuden toteutumista. 



  
 

197 
 

6.2.2 Pastori tekee yhteisön 

Markus-yhteisön osalta papin käsitettä käytettiin selvästi enemmän kuin muiden 
yhteisöjen haastatteluissa. Sen lukumäärään ei ole laskettu haastateltujen käyttämää 
naispapin käsitettä, koska yhteisössä naiset eivät toimi pappeina. Markus-yhteisön 
haastatellut henkilöt eivät käyttäneet haastattelussa käsitettä johtaja vaan yhteisön 
johtajasta puhuttaessa käytettyjä käsitteitä olivat pastori670, pappi ja paimen. Yhteisön 
johtajan eli pastorin kutsumanimeä tai sukunimeä ei käytetty ollenkaan. Metaforina 
pastorin tai paimenen käsitteet jo itsessään antoivat merkityksiä yhteisön johtajan 
persoonalle ja toiminnalle pitämällä sisällään viittauksen Jeesuksen hyvä paimen -
vertaukseen. Papin käsite oli enemmän muodollinen henkilön roolia kuvaava 
määrittely. Pappi oli seurakunnassa kuin virkamiehen asemassa oleva henkilö, jolla 
on virkaansa liittyviä velvollisuuksia ja tehtäviä.  

Lähetyshiippakunnan hiippakuntajärjestyksen mukaan lähetyshiippakunnan 
seurakunnan välttämättömät elementit olivat: luterilainen tunnustus, säännöllinen 
jumalanpalvelus, toimielin (johtokunta tai hallitus), kutsuttu pastori ja jäsenluettelo 
sekä säännöt.671 Hiippakuntajärjestys kuvaa seurakunnan toiminnan keskeiseksi 
paikaksi jumalanpalveluksen ja seurakunnan välttämättömäksi työntekijäksi pastorin. 
Tämä määritteli tutkittavan yhteisön toiminnan rakenteen ja viitekehyksen. 
Haastatellut yhteisön jäsenet eivät maininneet kertaakaan yhteisön toimielintä, mikä 
viittasi siihen, että yhteisön merkityksellinen johtajuus keskittyi yhteisössä sen 
johtajalle. Analyysissä nousi esiin kaksi Markus-yhteisön johtajalle annettua 
merkitystä: hänet kuvattiin sekä uskonnollisen rituaalin toimittajana että yhteisön 
jäsenten henkilökohtaisena kohtaajana.    

Yksi haastateltu kuvasi jumalanpalveluksen ja varsinkin saarnan ja ehtoollisen 
merkitystä toteamalla, että ”mä koen että se hengellisyys mistä se itelle rakentuu niin 
se on niin ku nimenomaan sen sanan kautta ja sen että sitä oikein saarnataan ja että 
sakramentit jaetaan”672. Uskonnollisessa kielessä puhe hengellisyyden rakentumisesta 
kertoi jostain hyvin keskeisestä uskovan henkilön sisäisestä prosessista. Haastatellulle 
tuohon prosessin vaikuttivat saarna, jossa pappi puhui yhteisölleen ja ehtoollinen, 

 
670 Lähetyshiippakunnan verkkosivulla kuvattiin vuonna 2016 pastorin tehtävää seuraavasti: ”Sana 
”Pastori” tulee latinan paimenta merkitsevästä sanasta. Jokaista lähetyshiippakunnan seurakuntaa 
paimentaa kunkin seurakunnan itselleen kutsuma Pastori eli pappi.” LHPK 2016. 
671 HPKL2016. Vrt. VK2013 2016, 42.  
672 h7; 333-336. 
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jonka pappi asetti ja jossa Markus-yhteisön opin mukaan yhteisö muodostui673. 
Haastatellun puhe oikein saarnaamisesta oli sisäistettyä yhteisön kanonista kieltä, 
joka korosti yhteisön tulkitseman luterilaisen tunnustuksen mukaista saarnaamista. 
Haastateltu kuvasi kuitenkin saarnaamisen ja sakramenttien jakamisen passiivissa, 
jolloin papin persoona ei ollut merkityksellinen.  

Haastateltu kuvasi ehtoollisen merkitystä seuraavasti: ”mä polvistun heidän 
kanssaan niin ku yhteiseen ehtoollispöytään niin siinä on niin ku silti Jumala ja se 
Jumalan sana siinä ehtoollisleivässä ja viinissä joka meidät yhdistää”674 Asettaessaan 
ehtoollisen papin erityinen uskonnollinen tehtävä oli lausua ehtoollisen asetussanat 
ja jakaa ehtoollinen yhteisölle. Haastatellulle tuossa hetkessä Jumala oli läsnä. 
Ehtoollisen toimittaminen liittyi papin rooliin yhteisössään. Roolista muodostui 
auktoriteetin omaavan johtajan rooli, koska pappi omisti ja jakoi yhteisölle tärkeän 
sanoman saarnassa ja toimitti koko yhteisön olemassaolon kannalta keskeisen 
toimituksen, jossa yhteisön tulkinnan mukaan itse Jumala oli läsnä. Tällaisessa 
roolissa toimiva ihminen oli väistämättä johtavassa asemassa yhteisössään.  

Pappi oli Markus-yhteisössä paitsi jumalanpalveluksen toimittaja, hänet kuvattiin 
haastatteluissa myös omana ja ”mun pappina”.675 Haastateltujen mukaan pastori 
tunsi heidät henkilökohtaisella tasolla ja saattoi toimia heille rippi-isänä. Pastoria 
kutsuttiin toistuvasti paimeneksi. Paimen on turvallisuuden takaaja ja huolenpitäjä.676 
Tarve paimenen antamalle turvallisuudelle liittyi yhdellä haastateltavalla muuttoon 
uudelle paikkakunnalle ja irtautumiseen turvallisesta kotiseurakunnasta. Toinen 
haastateltu koki, että oma pastori antoi turvallisuuttaa henkistä väkivaltaa vastaan.677 
Haastatteluista minulle tutkijana jäi mieleen jännite siitä, että toisaalta haastatellut 
puhuivat omasta papista, mutta kukaan ei kutsunut pappia kutsumanimeltä tai 
sukunimeltä. Tämä saattoi viitata siihen, että puhe omasta papista oli sisäistetty 
yhteisön puheen tapa.  

Paimenen käsitettä käyttivät Markus-yhteisön kaksi haastateltua aktiivista 
osallistujaa ja yksi yhteisön johtoon kuulunut haastateltu. Yhteisön johtoon kuulunut 
käytti paimenen käsitettä yhdessä lauman käsitteen kanssa. Hän viittasi Raamatun 
vertaukseen toteamalla velvoittavasti, että paimenen tulee tuntea laumansa jäsenet 

 
673 Esimerkiksi h12, 253-273. 
674 h7, 448-452. 
675 h6, 114-116; h7, 230; h12, 184-185. 
676 h6, 235-247; h7, 228-230. 
677 h7, 650-667; h8, 482-502, 565-580. 
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nimeltä ja myös lauman tulee tuntea paimen nimeltä.678  Haastateltu liitti paimenen 
ja lauman vertauksen yhteisöllisyyteen ja totesi, että yhteisöllisyys palautuu paimen ja 
lauma -asetelmaan, jossa yksi pastori vastasi yhdestä laumasta. Vastakohdaksi hän 
kuvasi kirkon tilanteen, jossa oli paljon palkattuja työntekijöitä.679 

Yksi haastateltu vertasi käyntejään Pyhän sydämen kappelin jumalanpalveluksissa 
ja Markus-yhteisössä käyttäen paimenen metaforaa. 

mä olin etsinyt seurakuntaa siinä oli mä olin vähän kattellu ja oli pientä 
tyytymättömyyttä muualle eli sitten toivoin löytäväni semmosen hyvän paikan ja se 
yks liitty just siihen että seurakunnalla on paimen se oli kriittinen asia koska oli sinänsä 
ihan niin kun oikeestaan sitä ennen mä just olin ollu tos pyhän sydämen kappelin mä 
olin aktiivisesti siellä mä sunnuntaisin messussa kävin mut siellä mua häiritsi se että 
seurakunnalla ei oo paimenta siellä oli ihan hyviä pappeja hyviä saarnoja mut joka 
kerta eri tyyppi niin tota se sinänsä se ei ei vastannu sitä odotusta mikä mulla 
seurakunnalta että seurakunnalla on paimen ja tota no se osottautui ainaki tai tiesin jo 
etukäteen että että täällä se asia on kunnossa no tietysti siihen liitty vähän aikaa sit sen 
tarkastelu että että onhan se paimen ja seurakunta muutenkin kun mä niin kun 
tuntenut niin sit semmonen tulkintani mukaisesti oikeaoppinen680 

Seurakunnan vakituisen papin kuvaaminen paimenena merkitsi pysyvyyttä ja 
pysyvyys tulkintani mukaan turvallisuutta. Turvallisuuden tavoittelun motiivi saattoi 
nousta haastatellun kokemasta elämäntilanteesta ja siihen liittyneistä 
elämänmuutoksista. Puhe paimenesta puolestaan liittyi Markus-yhteisön kontekstiin. 
Haastatteluhetkessä haastateltu eli uudelleen mennyttä, mutta Markus-yhteisön 
kontekstin sisällä. Hän oli sisäistänyt yhteisön tavan toimia ja myös opillisen 
tulkinnan puhuessaan paimenen ja seurakunnan oikeaoppisuuden arvioinnista.681 
Markus-yhteisön opille oli keskeistä sen arviointi, onko joku toiminta tai kannanotto 
heidän tulkitsemansa luterilaisen tunnustuksen mukaista. Tämä liittyi yhteisön 
syntyhistoriaan ja konfliktiin kirkon kanssa.682  

 
678 h12, 177-179. 
679 h12, 217-233. 
680 h6, 237-257. 
681 Haastatellun puheessa oli selkeää samankaltaisuutta siihen, miten yksi yhteisön johtajista puhui. 
Johtoon kuuluneelle merkityksellistä oli se pysyvyys, jonka yksi oma pappi eli paimen tarjoaa: ”ihminen 
on löytäny jumalanpalveluksen ensimmäistä kertaa seurakuntayhteyden sellaset saarnat josta ei aina 
tarvii pelätä että mitä sieltä saarnataan ja tai ei tarvis aina koetella että mitä sieltä mulle nyt syötetään 
[…] tää on ehkä semmonen niin kun missä on oma pastori ensimmäistä kertaa elämää et […] 
ensimmäistä kertaa vois sanoa nyt minulla on oma paimen minulla on oma rippi-isä minulla on oma 
sielunhoitaja minulla on siis minulla on paimen” h12, 304-321.   
682 h12, 399-490. 
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Pastorin tai paimenen merkitystä avasi edelleen johtoon kuulunut haastateltu 
kuvatessaan, kuinka paimen ruokkii laumaansa, ja totesi, että ”sitte niin ku se 
yhteisöllisyys niin ku pastori vastaa siitä sanan ja sakramentin toimittamisesta eli 
ruokkii laumaa niillä välineillä jotka kristus on antanu”683. Tämä liitti pastorin 
keskeiseksi tehtäväksi ja velvollisuudeksi yhteisöllisyyden ylläpitämisen. 
Yhteisöllisyys toteutui ja vahvistui jumalanpalveluksessa, kun pastori piti saarnan ja 
toimitti ehtoollisen. Haastateltu kuvasi tärkeäksi nimenomaan saarnojen 
yhdenmukaisuuden. Hän vertasi tätä kirkon tilanteeseen ja totesi: 

varmuus siitä että mitä saarnastuolista julistetaan niin niin niin se on sunnuntaista 
toiseen pysyy samana ruokana ja ja esimerkiks suurissa paikallisseurakunnissa ei 
tiedetä sitä ei tiedä kun papisto vaihtuu ja kymmenen viistoista pappia niin ei tiedä 
yhtään mitä sieltä tulee684 

Ruokkiminen metaforana viittasi intiimiin tapahtumaan. Pientä lasta ruokitaan tai jos 
ihminen on muuten menettänyt toimintakykynsä, hän on riippuvainen siitä, että joku 
ruokkii häntä. Yhteisön jäsenille pappi oli oma tämän intiimin tapahtuman kautta. 
Saarnassa ja ehtoollisella pappi ruokki laumaansa ja eli intiimissä tilanteessa yhdessä 
yhteisön jäsenten kanssa. Paimen, joka ruokki laumaansa, samalla kokosi laumansa 
yhteen, jolloin lauma muuttui yksittäisistä jäsenistä yhteisöksi. Kyse ei ollut enää 
minusta vaan meistä. Samoin Markus-yhteisössä ajateltiin teologisesti, että ehtoollisella 
yhteisö syntyy ja pastori on se, joka rakentaa jumalanpalveluksessa yhteisön 
kutsumalla sen kokoon ja jakamalla sille ehtoollisen. 

Markus-yhteisön toiminnassa oli jumalanpalveluksen lisäksi pienryhmiä, joita 
kutsuttiin Heimoiksi. Haastatelluista kolme puhui Heimoista, mutta kukaan heistä ei 
ollut osallistunut näiden pienryhmien toimintaan.685 Yksi haastatelluista, joka oli 
yhteisön perustaja, kuvasi pienryhmätoiminnan organisoitumista seuraavasti: 

heimo joo niin tota niitä on sitte että mä en oo itse ei oo olut tuolla mut kilossa on 
espoossa ja sit itähelsingissä ja pohjoishelsingissä ja että se on niin ku tämmöstä niin 
ku itseohjautuvaa tietyllä tavalla että sitä mä niin kun se idea on kyllä ollu esillä että 
tää tämmönen heimo paikallinen yhteys niin kun olis tota semmosta voi miettiä mutta 
kyllä se niin on että kaikki se toimii ihan niiden ihmisten ei se pastori pysty semmosia 
organisoimaan686 

 
683 h12, 214-216. 
684 h12, 141-147. 
685 h6, 649-656; h9, 653-656 ja h11, 934-943. 
686 h11, 934-943. 
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Heimot eivät osoittautuneet haastatelluille merkittäväksi osaksi Markus-yhteisön 
toimintaa, koska kukaan ei ollut osallistunut niihin. Pastori ei haastatellun mukaan 
organisoinut Heimoja, mikä samalla kertoi, millainen merkitys niille annettiin. 
Heimoilta puuttui se intiimi yhteys, joka messussa toteutui. Eräs yhteisön johtoon 
kuulunut haastateltu koki toisaalta, että pienet porukat voivat olla liian yhteisöllisiä 
eivätkä enää palvele tarkoitusta.687 Papin toiminnassa keskeisintä oli jumalanpalvelus, 
sillä siellä toteutui Markus-yhteisössä tavoiteltu yhteisöllisyys.688 

Yksi yhteisön johtoon kuulunut arvioi kriittisesti yhteisöllisyyden rakentumista 
pelkän jumalanpalveluksen varaan. Hän pohti, kuinka ihmiset ovat kiireisiä, ja 
jumalanpalvelukseenkaan tuleminen ei aina kaikilta onnistu. Jumalanpalveluksessa 
tulisi olla tilaa myös niille, jotka ovat masentuneita tai muuten väsyneitä. Haastateltu 
jatkoi, että ”kaikki me ollaan helsingissä me ollaan ja ympäryskunnissa me ollaan 
hajauduttu vähän sinne sun tänne ei meillä oo sellasta jaettua todellisuutta että me 
niin kun pitkin viikkoa nähtäis toisiamme”.689 Haastateltu kuvasi näin, että yhteisönsä 
sosiaalisessa rakenteessa, jossa ihmiset kohtasivat toisensa vain kerran viikossa, 
yhteisöön sitoutuminen saattoi olla vaikeaa. Ajatus yhteisön jäsenten jaetusta 
todellisuudesta viittasi haastatellun toiveena olevaan vahvempaan henkilökohtaisen 
tason sitoutumiseen yhteisön jäsenten kesken.    

Haastatellut olivat havainneet, että Markus-yhteisössä toimineilla pastoreilla oli 
pyrkimys kohdata henkilökohtaisesti yhteisön jäseniä tai yhteisöön tutustumaan 
tulleita myötäsukaisesti suhtautuvia osallistujia. Käyttämällä yhteisön kieltä voitiin 
sanoa, että paimen kohtasi laumansa ja oppi tuntemaan lauman jäsenet nimeltä. 
Tällaisen henkilökohtaisen kohtaamisen tapoina olivat olleet pastorin järjestämät 
lyhyet kysely- tai opetustilanteet jumalanpalveluksen jälkeen. Toiset haastateltavat 
kertoivat tilanteista, joissa pastori oli kutsunut yhteisöön tulleita tai muuten uusia 
yhteisön jäseniä luokseen kotiin tutustumaan ja keskustelemaan. Tällaiset tapaamiset 
oli koettu merkityksellisiksi ja eräänlaiseksi portiksi yhteisöön. Kohtaamiset olivat 
auttaneet sitoutumaan yhteisöön.690 Henkilökohtaiset kohtaamiset eivät kuitenkaan 
heijastuneet haastateltujen puheessa, koska kukaan haastatelluista ei kutsunut 
seurakunnan nykyistä pappia nimeltä. Oli myös mahdollista, että eri papeilla oli 
erilaisia tapoja henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Nimeltä kutsuttiin vain yhteisön 
historiassa aikaisemmin toiminutta pappia, joka liittyi yhteisön syntyyn ja koettuun 

 
687 h13, 496-513. 
688 h12, 267-273. 
689 h13, 496-565. 
690 h6, 117-125; h9, 647-653; h13, 651-662. 
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konfliktiin kirkon kanssa. Koetut ristiriidat ovat saattaneet nostaa jonkun papin 
tunnetummaksi kuin muut papit.  

Markus-yhteisön johtajana papin keskeinen tehtävä oli jumalanpalvelus ja siellä 
saarnaaminen ja ehtoollisen toimittaminen. Papin saarnalla oli yhteisössä 
arvovaltainen asema. Yhteisön jäsenten haastatteluissa käyttämän kanonisen kielen 
yhdenmukaisuus oli arvioni mukaan yksi saarnojen arvovaltaisen aseman ilmentymä. 
Päättelin, että yhdenmukainen, yhteisön kielellä tunnustuksen mukainen, 
saarnaaminen vahvisti yhteisön sisäistä yhtenäisyyttä, lisäsi yhteisön ja yksilöiden 
omanarvontuntoa ja sitoutti jäseniä sekä osallistujia yhteisön johtajaan sekä yhteisön 
olemassaolon perusmerkitykseen. Merkki yhteisön johtajan arvovaltaisesta asemasta 
ilmeni arvioni mukaan niin, että kukaan haastateltu ei kutsunut häntä etu- tai 
sukunimellä. Hän oli pappi tai pastori. Johtajan ja seuraajien suhde näytti 
muodostuneen enemmän muodolliseksi ja yhteisön opillisen viitekehyksen 
mukaiseksi. Papin käsitteen keskeinen merkitys liittyi yhteisön syntyhistoriaan ja 
organisatoriseen rakenteeseen osana Luther-säätiötä ja lähetyshiippakuntaa.  

Paimenen metaforan tulkinnassa Markus-yhteisön kontekstissa oli kolme 
mahdollisuutta. Ensiksi käsitettä paimen käytettiin yhteisön ideologiasta nousevana 
nimityksenä, joka ei sinällään liittynyt todelliseen johtajan toimintaan tai persoonaan. 
Tällöin käsite oli haastateltujen oppima ja toistama yhteisön diskurssi. Se ei kuvannut 
yhteisön sosiaalista todellisuutta. Toiseksi paimenen käsite saattoi olla yksi 
lähetyshiippakunnan johdon ylläpitämistä käsitteistä, joiden käyttöön sisältyi 
yhteisön johtajaa ohjaava velvoite toimia tietyllä tavalla. Tällöin pastorin ja paimenen 
käsite sisälsi imperatiivin toimia paimenmaisesti ja seurakuntalaisille imperatiivin 
toimia kuin lauman jäsen. Kolmas mahdollinen tulkinta paimenen käsitteen käytölle 
oli, että haastatelluilla oli toive johtajasta, joka piti huolta ja loi turvallisuutta. Oli 
mahdollista ja jopa todennäköistä, että paimenen metafora turvallisuutta rakentavasta 
ja yhteisöään ruokkivasta johtajasta, oli sekä osa yhteisön ideologiaa ja siitä johdettuja 
työnjohdollisia ohjeita, että osallistujien johtajaan kohdistamia toiveita.  

Markus-yhteisön toimintaan osallistuvalle henkilölle yhteisön johtaja oli 
keskeinen osa yhteisössä harjoitettavaa uskonnollisuutta. Osallistujan sitoutuessa 
yhteisöön hän sitoutui myös yhteisön johtajaan ennen kaikkea johtajan 
merkityksellisen rituaalisen roolin kautta. Johtajalla oli yhteisön ideologialla 
perusteltu virallinen ja arvovaltainen asema. Hänellä odotettiin olevan myös 
henkilökohtainen yhteys yhteisönsä jäseniin. Tämä henkilökohtainen yhteys 
todellistui rituaalisesti, kun ehtoollisen sakramentissa pappi ruokki hengellisesti ja 
konkreettisesti jokaisen yhteisönsä jäsenen.   
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6.2.3 Johtajuus enemmän kuin johtaja 

Satamaseurakunnan osalta johtajan rooliin ja johtajuuteen viittaavina käsitteinä 
käytettiin eniten vanhimmiston, pastorin ja johtotiimin käsitteitä. Erityispiirteenä 
Satamaseurakunnan haastatellut puhuivat yhteisönsä pastorista eli johtajan roolissa 
toimivasta henkilöstä etunimellä. Etunimeä hänestä käytettiin 35 kertaa eli 
keskimäärin 5,8 kertaa haastattelussa.  

Haastatellessani yhteisön johtoon kuulunutta henkilöä, hän kuvasi selkeästi 
yhteisön toiminnan rakenteen ja johtosuhteet. Satamaseurakunnan toiminta oli 
organisoitu tiimirakenteen mukaisesti.  Haastateltu kertoi, että yhteisössä toimivat 
seuraavat tiimit: musiikkitiimi, lapsityön tiimi, nuorisotyön tiimi, messitiimi (vastasi 
pienryhmien toiminnasta), järjestelytiimi, mediatiimi, nettitiimi, rukoustiimi ja 
johtotiimi. Tiimit oli organisoitu haastatellun kertoman mukaan eri tavoin. Yleensä 
tiimillä oli yksi vetäjä, joka oli jäsenenä johtotiimissä. Rukoustiimissä oli vain yksi 
henkilö, jonka tehtävänä oli koordinoida rukousta691. Lapsityön tiimissä oli 
haastatellun kertoman mukaan yhteisjohtajuus, mutta hän ei tarkemmin määritellyt, 
mitä se käytännössä tarkoitti. Suurin budjetti oli musiikkitiimillä.692 

Satamaseurakunnan muut haastatellut mainitsivat tiimeistä ainoastaan 
johtotiimin, mutta eivät muita tiimejä. Kaksi haastateltua kertoivat tiimeistä, joita 
liikkeen johtoon kuulunut haastateltu ei maininnut. Yksi haastateltu puhui 
somistustiimistä, jonka toimintaan hän oli osallistunut. Somistustiimin tehtäviin 
kuului koulun auditorion somistaminen lauantain kokousta eli Sataman iltaa 
varten.693 Eräs haastateltu mainitsi avioliittotyötä tehneen tiimin, joka oli toiminut 
vain määräaikaisesti.694  

Johtoon kuulunut haastateltu perusteli tiimien käyttöä yhteisön toiminnan 
organisoinnin rakenteena seuraavasti: 

yks semmonen linja mikä me otettiin alusta lähtien oli oli valittiin mietittiin tiimejä 
mitä tiimejä me tarvittais että voitais voitais mennä edetä askel askeleelta siihen 
päämäärään että ihmisistä asiakkaista tulis palvelijoita niin niin me aateltiin että kaikki 
täytyis olla kaikki askeleet pitää olla semmosia että ne vie siihen suuntaan695 

 
691 Käsite rukousta oli haastatellun käyttämä ja ymmärsin sen viitanneen enemmän rukoukseen 
prosessinomaisena asiana kuin konkreettisiin rukoustapahtumiin.  
692 h14, 1561-1667. 
693 h17, 257-275.  
694 h16, 429-439. 
695 h14, 1562-1569. 
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Haastatellun mukaan jo yhteisön alusta lähtien tiimirakenteen tavoite oli osallistujien 
sitouttaminen yhteisön toimintaan. Muistuma nousi haastattelutilanteessa ja saattoi 
olla nykyhetken toiminnan perustelua. Haastateltu käytti kahta käsitettä: asiakas ja 
palvelija. Asiakas oli sekulaaria julkista kieltä, joka viittasi asiakkaan ja myyjän väliseen 
kaupankäyntiin. Asiakas oli myös liikeyritykselle joku, jota palvellaan; puhutaan 
asiakaspalvelijoista. Käyttäen Goorenin uskonnollisen kääntymisen mallia totesin, 
että asiakkaalla tarkoitettiin Satamaseurakunnan yhteisöön myötäsukaisesti 
suhtautuvaa henkilöä. Tiimirakenteen tavoite oli myötäsukaisen henkilön 
sitouttaminen yhteisöön, jotta hänestä tulisi liittynyt ja tunnustava jäsen.  

Käsite palvelija oli yhteisön kanonista kieltä. Haastatellut kuvasivat toimintaansa 
yhteisössä palvelemiseksi. Haastateltu, joka toimi aktiivisesti yhteisössä, vastasi 
kysymykseeni, kuinka hänen ennakko-odotuksensa yhteisöstä olivat täyttyneet, 
seuraavasti: 

oon löytänyt niin kun oman hengellisen kotini tällä kertaa hyvinkin että on täyttynyt 
toki on seurakunta on aina vajavainen se on täydellinen niin kauan kunnes siihen 
ensimmäinen ihminen tulee mutta tota kyllä kyllä kyllä ne on täyttyny joo on ne 
täyttyny ja on löytynyt myös ihan oma paikka sitten sitten palvella696   

Hän kuvasi yhteisöään kotina, jossa palvellaan. Tällöin mainittu asiakas oli kuin 
vieras, joka pyritään saamaan kodin asukkaaksi ja uusien vieraiden palvelijaksi. 
Haastatellut käyttivät palvelun käsitettä kuvaamaan yhteisöön sitoutuneen henkilön 
tapaa toimia.697 Tästä tavasta puhua yhteisössä toimimisesta muodostui arvioni 
mukaan myös vaatimus oikealle tavalle olla yhteisön jäsenenä. Käyttäen samoja 
käsitteitä yhteisön johtoon kuulunut kuvasi, kuinka henkilö vaiheittain ohjataan 
yhteisössä eteisestä (Sataman ilta) olohuoneen (Messi eli pienryhmä) kautta keittiöön 
(palvelupaikka).698 Tällä kuvauksella haastateltu kuvasi yhteisön rajapinnan 
rakenteen. Rajapinnasta oli tarkoituksella tehty loiva ja etukäteen määritelty, jotta se 
ohjasi myötäsukaisen henkilön pidemmälle yhteisön alueella.  

Esimerkin siitä, kuinka asiakas/palvelija siirtyy yhteisössä eri tiloihin ja kuinka 
johtaminen liittyy tähän, antoi yksi haastateltu vastatessaan kysymykseeni, oliko 
seurakunnassa ollut sisäisiä ristiriitoja. Hän kertoi kuinka hänestä tuli seurakunnan 
jäsen ja Messin eli pienryhmän vetäjä:  

 
696 h16, 393-400. 
697 h15, 917-921; h16, 713-720; h19, 607-609. 
698 h14, 1530-1554. 
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no ei ei oikeestaan toistaseksi oo ollu semmosia että ois ois ollu ei ei oo ehkä tota täs 
on vielä kuitenkin pari vuotta vasta tätä perspektiiviä että ei ei oikeestaan oo oo 
semmosia ristiriitoja tullu että että tota ehkä enemmän sitten niin kun […] [puoliso] 
kanssa on ollu simmosta kotona vähän jutustelua enemmän että että kuinka paljon 
nyt sitten pystytään olemaan mukana ja missä ollaan mukana ja ja esmes tää nyt sitten 
kun kun tota hän jäi vielä kirkon jäseneksi ja […] tehtiin tämmönen ratkaisu mä vaan 
liityin tähän ja ja hän hän ajatteli sitä sillä tavalla ehkä tästä niin kun kirkon tradition 
kautta että että justiinsa sillä tavalla vois olla ihan hyvä […] ja siitä oli tietysti en nyt 
onks se ristiriita mutta keskusteltiin ja hän kyseenalaisti no millä motiiveilla mä olen 
lähdössä seurakunnan jäseneksi koska myös sitten jarmo jarmo ihan kysyi ja oli tosiaan 
tarvetta tähän pienryhmän vetäjän tehtävään niin niin siinä pitää olla seurakunnan 
jäsen että voi olla Messin vetäjä niin tota siinä ehkä semmonen osin pikkusen sisänen 
ristiriitaki että piti niin ku miettiä no lähdenkö mä sen takia että tässä nyt tarvitaan 
tarvitaan vai oonko mä niin ku et miettii niin ku sen oman omat motiivit kohdalleensa 
siinä ehkä oli tämmönen pieni pieni oma ristiriita699 

Seurakunnan pastori Jarmo Sormunen oli kysynyt haastateltua Messin vetäjäksi, 
koska tällaiselle henkilölle oli yhteisössä tarvetta. Yhtä lailla kysymys oli yhteisön 
rajapintarakenteen mukainen tapa ohjata myötäsukaisia eteenpäin liittyneiksi. 
Kysymys haastatellulle oli merkittävä, sillä Messin vetäjän tuli olla yhteisön jäsen.700 
Hän kuvasi kysymyksen merkinneen ristiriitatilannetta puolison kanssa ja omien 
motiivien arviointia. Hän ei tarkemmin kuvannut, mitkä omat motiivit tilanteessa 
olivat. Kuvauksesta kävi ilmi, että pastori toimi tilanteessa johtajan roolissa. Hän 
ylläpiti yhteisön organisaatiota etsimällä pienryhmälle vetäjän ja samalla rekrytoi 
henkilön yhteisön jäseneksi.701 Johtajan loiventaessa rajapintaa samalla haastatellun 
läheiset sosiaaliset suhteet muovasivat rajapintaa jyrkemmäksi.  

Satamaseurakunnan yhteisön johtoon kuulunut kertoi haastattelussa, että 
yhteisön johdossa on vanhimmisto, jonka kaikki jäsenet ovat miehiä ja yhteisön 
jäseniä. Vanhimmiston tehtävänä on päättää periaatteellisista kysymyksistä, 
teologiasta ja rahasta. Haastateltu kertoi miesten toimivan yhteisössä johtajina ja 
vertasi työnjakoa perheeseen seuraavasti: 

vanhimmisto koostuu miehistä meillä on miesjohtajuus ja sinne ei valita naista ja sen 
sijaan vanhimmisto apuna on johtotiimi jossa on sekä miehiä että naisia ja 
vanhimmisto päättää isoista linjoista periaatteellisista kysymyksistä ja rahasta ja ja 

 
699 h16, 573-612. 
700 h14, 853-855. 
701 Myös toinen haastateltu kuvasi pastori Jarmo Sormusen kysyneen häntä yhteisön jäseneksi. 
Haastateltu kertoi: ”jarmo sitä aina välillä kyselee mutta ja silleen ihan hyvässä hengessä ja ollaan ollaan 
mietitty kyllä joo ja puhut puhuttu puhuttukin siitä mutta mut että jotenkin yllättävän yllättävän 
vaikeeta se on koska sit se vaatii sen että eroo tästä kirkosta”. h18, 412-417. 
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teologiasta ja johtotiimi päättää päivänpolitiikasta ihan sama kun perheessä että sä oot 
perheen pää mutta vaimo tekee suurimman osan päätöksistä käytännön päätöksistä 
mitä lapsille ostetaan ja ja mitä syödään ja niin edelleen tämä sama idea idea on meillä 
seurakunnassa että me ollaan miesjohtoinen seurakunta jossa naisilla on on tukeva 
asema.702 

Aineistosta ei selvinnyt, millaisia käytännön päätöksiä johtotiimi teki 
Satamaseurakunnassa. Vertaus perheeseen liittyi yhteisössä tyypilliseen tapaan 
käyttää kodin ja perheen metaforaa yhteisöstä itsestään. Seurakunnan pastorin 
asemaa suhteessa vanhimmistoon ja johtotiimiin kuvasivat kaksi johtoon kuulunutta 
henkilöä. Yksi yhteisön perustajista liitti kysymyksen pastorin ja vanhimmiston 
suhteesta muistumaan yhteisön syntymisestä. Hän totesi:  

me unelmoitiin seurakunnasta jossa jossa maallikot oikeesti päättää asioista tekee 
asioita ja ja koetaan että saadaan elää semmosessa semmosta vaihetta että että pastori 
ei päätä kaikkea pastori on paimen mutta mut pastorin yläpuolella on vanhimmisto 
joka kollektiivisesti on […] esimies ja ja se on oikeesti oikeesti […] auktoriteetti.703 

Haastateltu oli ainoa, joka käytti puheessaan paimenen metaforaa puhuessaan 
yhteisön pastorista. Toisessa kohdassa haastateltu totesi, että vaikka vanhimmisto 
valvoo järjestystä seurakunnassa, pastori on se, joka käytännössä siitä huolehtii. 
Toinen seurakunnan johtoon kuulunut totesi vanhimmiston ja pastorin suhteesta, 
että ”pastorikin on pysynyt ruodussa [nauraa]”704. 

Yksi Satamaseurakunnan pastorin tehtävistä oli yhteisön kokouksissa 
karismojen705 ilmenemisestä ja kokousten järjestyksestä huolehtiminen.706 Yksi 
yhteisön johtajista kertoi menettelytavasta Sataman illoissa seuraavasti:  

on sovittu että jos Jumala antaa jonkun kuvan tai laskee sydämmelle profetian niin 
niin he voi tulla vinkata jotenkin ja tulla sitten sanomaan sen ja sitten se koetellaan … 
että meillä on tapana koetella nää ja vapauttaa myös sitten profeetta siitä paineesta että 
oliko se vai eikö se ollut vaan että vastuu tulee meille ja onko joku joka koki että että 
tässä oli jotain hapanta no harvoin tää täytyy tehdä koska yleensä ne kuvat on hyvinkin 
raamatullisia mutta tota joskus […] kysynyt että haisiko happamelta […] niin sitten 

 
702 h14, 1354-1367. 
703 h14, 13-22.  
704 h15, 421-422. 
705 Karismat tässä tarkoittavat karismaattisissa yhteisöissä ymmärrettyjä armolahjoja eli esimerkiksi 
profetioita, niiden selittämistä ja kielilläpuhumista.  
706 h14, 705-711. 
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sitten jos joku nostaa kätensä niin sen jälkeen […] että nyt me vapautetaan […] ja 
sanotaan aamen sitten tälle ja jatketaan kokousta707 

Sataman illat olivat yhteisössä tarkoitettu nimenomaan uusille ja yhteisöön 
tutustuville henkilöille kodin eteiseksi. Siksi oli ymmärrettävää, että karismojen 
esiintyminen siellä haluttiin pitää hyvässä järjestyksessä. Karismoille annettiin 
johtoon kuuluneen haastateltavan mukaan enemmän tilaa raamattutunneilla ja 
rukousilloissa.708 Sataman illat sijaitsivat Satamaseurakunnan rajapinnalla ulompana 
kuin muu toiminta. Sataman ilta oli kosketusalue yhteisöstä ulospäin ja samalla 
kosketuksen hakemisen paikka ulkoa yhteisöön päin. Karismojen koettelu oli samalla 
johtajuuden toteuttamaa turvallisuuden luomista henkilöille, kuten esimerkiksi 
tavallisen luterilaisen seurakunnan toiminnassa mukana olleille, jotka eivät olleet 
tottuneet karismaattiseen toimintaan kokouksissa. 

Satamaseurakunnan ehtoolliskäytäntö liittyi myös johtajuuteen yhteisössä. Kaikki 
saivat osallistua ehtoolliselle riippumatta siitä mihin yhteisöön osallistuja kuului. 
Ehtoollisella jokaiselle jaettiin leipä ja viini, jonka kaikki nauttivat yhtä aikaa. 
Haastateltu kertoi, että menettelyn pyrkimyksenä oli toimia mahdollisimman 
yhteisöllisesti. Ehtoollisen saattoi suorittaa709 vanhimmiston jäsen tai joku muu 
vanhimmiston siihen nimeämä henkilö. Messeissä voitiin viettää ehtoollista, koska 
Messien vetäjät olivat vanhimmiston nimeämiä. Haastateltu kertoi, että myös kotona 
voitiin viettää ehtoollista, mutta se ei ole vanhimmiston määriteltävissä.710 

Ehtoollisen vietossa kävi ilmi Satamaseurakunnan pyrkimys määritellä selkeä 
organisaatio ja tapa toimia. Yhteisö eli paikalla olevat henkilöt osallistuivat 
ehtoolliselle, jonka yksi maallikoista suoritti eikä ehtoollinen muodostanut yhteisöä 
kuten Markus-yhteisön tulkinnassa. Tämän vuoksi ehtoollisen vietto ei antanut 
ehtoollisen suorittajalle erityistä asemaa. Tästä kertoi käytetty käsite ehtoollisen 
suorittaja, joka viittasi enemmän mekaaniseen työn tekemiseen.  

Haastatellut kuvasivat Satamaseurakunnan johtamisen rakennetta ja se oli heille 
tuttu. Yksi haastateltu vertasi Satamaseurakunnan organisaatiota toiseen 
karismaattiseen yhteisöön ja totesi, ”täällä tää on kuitenkin niin kun selvästi 
järjestäytynyttä ja on tietyt niin ku vastuu ja vastuurakenteet ja muut se se oli taas 
hyvin vapaa karismaattinen seurakunta jossa ei ollut tämmösiä oikeestaan hirveen 

 
707 h14, 650-680. 
708 h14, 718-735. 
709 Suorittaa oli haastatellun käyttämä käsite, joka vastasi kirkossa käytettyä käsitettä ehtoollisen asettaminen. 
710 h14, 1180-1213. 
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paljo paljo ei ollu niin ku määritelty miten asioita hoidetaan”711. Selkeä rakenne loi 
turvallisuutta yhteisöön kääntyvälle henkilölle. Satamaseurakunnan haastatelluista 
neljän712 taustalla Satamaseurakuntaan liittymisessä oli paikkakunnalle muutto. 
Muutto uudelle paikkakunnalle saattoi merkitä kokemusta irrallisuudesta ja tarvetta 
rakentaa uusia sosiaalisia yhteyksiä. Tällaisessa tilanteessa yhteisö, jossa toiminta 
tapahtui ennustettavasti selkeän johdetun rakenteen sisällä, vahvisti kokemusta 
turvallisuudesta, mikä loi edellytyksiä henkilön sitouttamiseen yhteisöön 
rekrytoimalla hänet erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. 

Satamaseurakunnan yhteisön muodollinen rakenne ilmeni haastatteluissa, mutta 
toisaalta puhuttaessa yhteisön johtajasta tyypillinen nimi yhteisön johtajalle oli Jarmo, 
ei asemaa tai roolia kuvaava pappi tai pastori. Pastorin käsitettä käytettiin yleensä 
kuvaamaan toisen seurakunnan pastoria713, oman seurakunnan pastoria osana 
organisaatiota714 tai tilannetta, jossa Satamaseurakunnalle tulisi palkata uusi tai toinen 
pastori. Puhuessaan mahdollisesti joskus nykyisen pastorin tilalle palkattavasta 
uudesta pastorista viitattiin siinäkin tilanteessa nykyiseen pastoriin etunimellä. 715  

Etunimen käyttäminen Satamaseurakunnan johtajasta eli pastorista viittasi 
epämuodollisiin suhteisiin yhteisön sisällä. Tämä liittyi puheeseen maallikkovetoisena 
yhteisönä. Yhteisön johtajan tunnistaminen kutsumanimeltä asetti hänet yhdeksi 
mallikoksi, vaikka hänellä oli pastorin rooliin kuuluvia yhteisöä ylläpitäviä tehtäviä. 
Minulle tutkijana Satamaseurakunnan pastorin epämuodollinen asema vaikutti 
olevan jännitteisessä suhteessa siihen, että yhteisössä korostettiin organisaation 
rakennetta ja toiminnan ennakoitavuutta. Nämä molemmat ilmiöt liittyivät kuitenkin 
toisiinsa, koska ne vahvistivat yhteisölle myötäsukaisten henkilöiden sitoutumista. 
Ennakoitavuus vahvisti turvallisuutta ja pastorin epämuodollinen asema helpotti 
sitoutumista yhteisön johtajaan. Johtajaan sitoutumista kuvasti myös haastatteluissa 
esille noussut pohdinta nykyisen pastorin eläkkeelle jäämisestä ja tilanteesta, jossa 
yhteisöön tulisi palkata uusi tai toinen pastori. Yhteisön turvallinen ennakoitavuus ja 
johtaja epämuodollisesti maallikon kaltaisena osallistujana vahvistivat myötäsukaisen 
henkilön sitoutumista.  

Satamaseurakunnassa johtajuus ilmeni rationaalisena hallinnollisena 
kokonaisuutena. Organisaation rakenne ja toiminnan periaatteet toivat minulle 

 
711 h16, 702-708. 
712 h15, h16, h17 ja h18. 
713 h14, 1525, 1653; h15, 130; h16, 808-809. 
714 h14, 16-19, 700-711; h15, 421-424. 
715 h14, 1300-1301; h15, 599-615; h17, 731-741. 
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tutkijana mieleen Max Weberin rationaalisen byrokratian ideaalityyppisen mallin. 
Tämä ilmeni haastateltujen puhuessa pienryhmien toiminnan järjestämisestä tai 
karismaattisten ilmiöiden hallitsemisesta kokoustilanteissa. Yhteisön toiminta 
perustui ohjeisiin tai sääntöihin, joiden legitimiteetti nousi yhteisön alkukertomuksen 
perustajaisistä716. Perustajat olivat yhteisön alkukertomuksen mukaan tyhjän pöydän 
ääressä rakentaneet uuden seurakunnan opin ja toiminnan tavat.  

Carlos Miguel Ferreira ja Sandro Serpa ovat tiivistäneet Weberin rationaalisen 
byrokratian ominaisuuksien tyypilliset piirteet. Ensimmäinen piirre on 
monimutkainen työnjako, jota Satamaseurakunnan tiimijako ja erilaiset 
vapaaehtoistehtävät edustivat. Toisena piirteenä on auktoriteettien hierarkia, joka 
Satamaseurakunnassa ilmeni eri tason johtajuuksina, kuten Messien vetäjät, 
johtotiimi ja vanhimmisto. Tekninen pätevyys byrokratian piirteenä tuli esille 
Sataman illan valmisteluissa, joissa ajateltiin naisten omaavan pätevyyttä 
somistustehtäviin ja miesten äänentoiston ja videotekniikan tehtäviin. Työntekijöitä 
(yhteisön osallistujia ja jäseniä) koskivat menettelysäännöt, joista karismaattisia 
ilmiöitä rajoittavat säännöt olivat selkeimpiä. Karismaattisten ilmiöiden rajoittaminen 
oli myös rationaaliselle byrokratialle ominaisen järkevän kurinalaisuuden piirre. 
Rationaaliselle byrokratialle ominaisena piirteenä on lisäksi henkilön aseman 
antaman auktoriteetin rajoitettu valta, joka Satamaseurakunnan johdon osalta 
kuvattiin pastorin selkeänä alisteisena asemana vanhimmistolle. Ferreira ja Serpa 
mainitsivat vielä tyypillisinä piirteinä auktoriteettiasemaan liittyvän erilaisen palkan, 
omistamisen ja hallinnon erottamisen sekä kirjallisen viestinnän painottamisen. 
Nämä eivät sellaisenaan nousseet erikseen esille Satamaseurakunnassa eivätkä 
välttämättä kaikki olleet uskonnollisiin yhteisöihin sopivia piirteitä.717  

Huolimatta monista rationaalisen byrokratian piirteistä, en väitä, että 
Satamaseurakunta olisi edustanut haastattelujen kuvaamana erityisen tyypillisesti 
weberiläistä byrokratiaa. Sen sijaan nämä havainnot viittasivat siihen, että pyrkimys 
rationaalisuuteen yhteisön toiminnassa oli yhteisössä ilmenevä johtajuuden piirre. 
Tutkijana tämän tutkimuksen teorioiden pohjalta näin, että rationaalisuus oli yksi 
keino hallita kompleksia ympäristöä eli moninaisena yhteisöllisyytenä ilmenevää 
jälkimodernia todellisuutta. Rationaalisuus tarjosi myös selkeyttä tilanteeseen, jossa 
yhteiskunnan viestit uskonnollisille yhteisöille saattoivat johtaa yksilön näkökulmasta 
ristiriitaisiin tilanteisiin.  

 
716 ”meillä oli sille [yhteisön perustavalle joukolle miehiä] nimi istuttavat isät founding fathers”. h14, 366-
357. Kursiivilla merkitty tutkimuksen tekijän selvennys. 
717 Ferreira & Serpa 2019, 187-188. 
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6.2.4 Johtajuus ja yksilön turvallisuus 

Toivon portti -seurakunnan haastatellut käyttivät tutkituista yhteisöistä vähiten 
käsitteitä, jotka viittasivat johtajan rooliin tai yhteisön johdossa toimivaan 
toimielimeen. Käytetyt käsitteet viittasivat yleensä joko yhteisön historiassa 
aikaisemmin toteutuneeseen johtajuuteen tai yhteisön ulkopuolelle. Yhteisön 
nykyiseen pastoriin viitattiin yleensä kutsumanimellä, jota käytettiin keskimäärin 3,2 
kertaa haastattelua kohden. Sukunimellä pastoriin viitattiin yhteensä kolme kertaa. 

Pastoritiimin käsitteellä viitattiin johtajuuteen, joka oli toteutunut Nokia mission 
aikana ja Nokia mission puitteissa. Yhteisön nykyisessä johdossa toimi johtoryhmä. 
Johtoryhmän käsitettä käytti vain yksi haastateltu, joka itse oli johtoryhmän jäsen. 
Muut haastatellut eivät viitanneet puheessaan haastattelun aikaiseen johtavaan 
toimielimeen. Tämä kertoi, että johtoryhmän toiminta ei ollut tuttua tai 
merkityksellistä muille haastatelluille.  

Haastateltu johtoryhmän jäsen kuvasi yhteisössä tavoiteltua johtajuutta. Hän 
totesi, että ”se kanssa mikä mut se on ehkä poispäin niin pyrit pyritään selkeesti pois 
sen yhden ihmisen niin kun tai kahden ihmisen johtajuudesta että se olis niin kun 
laajempi se piiri”718.Tässä heijastui yhteisön kokemus aikaisemmasta vahvasta 
karismaattisesta johtajasta. Tutkijana koin, että aikaisempi karismaattinen johtaja oli 
osana haastattelutilanteiden imaginaarista kontekstia, vaikka haastatteluhetkellä oli 
kulunut kaksi vuotta Markku Koiviston eroamisesta yhteisöstä seksuaalirikoksen 
seurauksena.719  

Haastateltu johtoryhmän jäsen kuvasi omaa näkemystään yhteisön johtajuudesta 
seuraavasti. 

mä en henkilökohtasesti usko niin kun yhteisvastuulliseen johtajuuteen elikkä mä 
tarkotan sitä että ei voi olla sellanen että on viis ihmistä jotka on niin kun johtajia vaan 
aina on niin kun joku joka on niin kun numero ykkönen … vaikka meilläkin niin kun 
pyritään siihen selkeesti että on tää johtoryhmä jossa niin kun käsitellään jaetaan niin 
kun asioita ja mietitään mitenkä mennään eteenpäin mutta kuitenkin sielläkin on 
selkeesti se joka kantaa sen päävastuun niin kun meiän tapauksessa tällä hetkellä se on 
aro-heinilän timo joka kantaa sen päävastuun720 

 
718 h2, 555-558. 
719 Tutkimuspäiväkirja. 
720 h2, 561-578. 
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Toivon portti -seurakunnassa oli käytäntö, jossa johtoryhmä, haastatellun kertoman 
mukaan, teki toimintaa koskevia päätöksiä.721 Minulle itselleni jäi mieleen 
haastatellun puheesta jännite. Hän kuvasi yhteisöllistä pyrkimystä (”pyritään”) pois 
yhden tai kahden henkilön johtajuudesta ja omaa näkemystä (”mä en 
henkilökohtaisesti usko niin kun yhteisvastuulliseen johtajuuteen”), että vastuun 
tulee kuitenkin olla yhdellä henkilöllä. Ristiriita saattoi ilmentää kokemusta Markku 
Koiviston johtajuuden loppumisen kriisistä ja halusta välttää vastaavanlaisen 
tilanteen toistuminen. Samalla tämä jännite on saattanut ilmetä yhteisössä vaikeutena 
muodostaa johtajuuden toimintatapoja äkillisessä muutostilanteessa. Tällaisen 
jännitteen olemassaoloa tuki johtajuudesta käytettyjen käsitteiden vähäinen määrä. 
Johtajuus oli yhteisöllisten kokemusten kautta kokenut merkittävän kriisin, eikä 
yhteisölle ollut uudessa tilanteessa vielä muodostunut vakiintunutta johtajuutta ja 
johtajan roolia kuvaavaa sanastoa.   

Nokia mission722 aikana yhteisön toiminnassa oli pienryhmiä, joita kutsuttiin 
Soluiksi. Solujen johtajille oli oma erityinen koulutusohjelma. Koulutusohjelman 
kautta pystyttiin sitouttamaan osallistujia yhteisön toimintaan. Yhteisön kokeman 
kriisin jälkeen Solujen toiminta oli hiljentynyt eikä systemaattista solujohtajien 
koulutusta enää ollut. Yksi yhteisön johtoon kuulunut kuvasi tilannetta myös 
johtajuuden muutoksena seuraavasti: 

kyl meillä edelleen se ajatus on että että solun johtaja koulutusta tai valmennusta 
vähintäänkin tarttee nythän kun me meillä meillä nyt on kaks vuotta ollu tää toivon 
portti seurakunta tosin tän nimisenä vasta muutamia kuukausia virallisesti elokuussa 
tää virallisesti tää nimi vahvistettiin 2013 niin niin meil on ollu niin paljon niin paljon 
niin ku kaiken näköstä niin organisatorista kun sitten ihmissuhdemuutoksia tän tän 
turbulenssin jäljiltä että ei oo ollu mahdollisuutta sil tavalla niin kun raskaan 
tavarajunan tavoin jatkaa kiskoilla eteenpäin tätä koulutussysteemiä […] et että 
varmaan se koulutus koulutus niin kun ei koskaan häviä kuvioista mutta semmonen 
systemaattisen aika ei ollut nyt et on kyselty sitä ihan rukouksessa millon se voisi olla 
mut on koettu et ei ei vielä723  

Haastatellun puhe organisatorisista ja ihmissuhdemuutoksista viittasi siihen, että 
yhteisön johdosta oli lähtenyt paitsi kaksi keskeistä johtajaa, Markku Koivisto ja 

 
721 Haastateltu kertoi myöhemmin esimerkkinä johtoryhmän päätöksenteosta, kuinka johtoryhmä 
pohti ja päätti Break forth -tapahtuman järjestämisestä ja tapahtuman paikasta. h2, 933-956. 
722 Tässä tutkimuksessa käytän Nokia mission käsitettä viittaamaan suuria karismaattisia kokouksia 
järjestäneeseen organisaatioon. Virallisesti Toivon portti -seurakunta oli Nokia Missio Church 
Tampereen toiminnan jatkaja, mutta asiallisesti Nokia mission organisaatio oli se yhteisö, johon 
seurakunnat liittyivät. Kaikkien näiden yhteisöjen johdossa toimivat pääosin samat henkilöt.      
723 h1, 1101-1122. 
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Markus Korhonen, myös usea Nokia mission johdossa toimineen pastoritiimin 
jäsenistä.724 Keskeisten johtajien lähteminen vaikutti yhteisön toimintaan ja 
haastatteluhetkellä puhe muutoksista kuvasi yhä tapahtuvaa yhteisöllistä muutosta. 

Toinen johtajan rooliin viittaava käsite Toivon portin -seurakunnan 
haastatteluissa oli pappi. Käsitteellä viitattiin yleensä kirkon virassa oleviin pappeihin 
eikä yhteisön omiin johtajiin.725 Pastorin käsitettä käytettiin yleensä viittaamaan 
oman yhteisön johdossa olevaan pastoriin ja muiden yhteisöjen pastoreihin. Pastori 
ymmärrettiin yleensä henkilöksi, joka osallistui yhteisön hengelliseen työhön ja joka 
oli valittu yhteisön hengelliseen johtoon. Yhteisön ylistystä johtava henkilö saatettiin 
valita ylistyspastoriksi.726  

Toivon portti seurakunnassa oli haastatteluhetkellä yksi pastori, joka oli palkattu 
yhteisön työhön.727 Pastoriin viitattiin kuitenkin yleensä hänen etunimellään, mikä 
kertoi välittömistä suhteista yhteisön johtajaan. Markku Koiviston lähdettyä Nokia 
Missio Churchista yhteisön johtajaksi siirtyi pastori Timo Aro-Heinilä. Pastorin 
tehtäviä yhteisönsä johtajana kuvattiin vain muutamassa haastattelussa. Yksi 
haastateltu kertoi, kuinka eri tilanteissa pastori oli pyytänyt häntä solunjohtajaksi tai 
jakamaan ehtoollista.728 Toinen haastateltu viittasi useamman kerran pastorin 
taustaan luterilaisen kirkon pastorina, mutta haastateltu ei pitänyt sitä ongelmallisena 
yhteistyön kannalta. Hänelle pastori oli se, joka kantoi päävastuun yhteisön 
toiminnasta.729 Puhuttaessa pastorista etunimeltä viitattiin myös yhteisön kokemaan 
kriisiin ja kuinka nykyinen pastori oli pystynyt toimimaan siinä tilanteessa ja lähtenyt 
jatkamaan yhteisön johdossa.730    

Yhteisössä elettiin edelleen tapahtuneen kriisin värittämää aikaa, mikä vaikutti 
yhteisön johtajuuteen. Yksi yhteisön johtoon kuulunut haastateltu kertoi: 

mä tota ite just tossa viime sunnuntaina tätä niin ku […] [pastorin] kanssakin puhuin 
ja sitä aina [epäselvä sana] meidän pitää enempi keskittyä siihen niin kun ihmisten 
huomioimiseen ja sitten johtoryhmän keskinäisten suhteitten niin kun vaalimiseen ja 
näin että et se näkyy että me ollaan yhtä ihan oikeesti että vaikka me ei ajatella kaikista 
asioista samallalailla mut se ei estä sitä meidän niin kun keskinäistä yhteyttä keskinäistä 

 
724 h3, 584-602. 
725 h1, 126-128; h3, 266-269. 
726 Esimerkiksi h1, 2360-2376. 
727 h2, 1172-1173. 
728 h3, 442-455, 673-674. 
729 h2, 369-374, 570-581, 1051-1054. 
730 h2, 465-472; h3, 584-597.  
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rakkautta keskinäistä kunnioitusta mutta että se pitää näkyä muulla tavalla ko sillälailla 
että sitä vaan niin kun sanotaan731 

Hänellä oli huolena yhteisönsä yhtenäisyys ja yhteisön johtaminen. Hän näki yhteisön 
yhtenäisyyttä uhkaavana myös toimintaan osallistuvien erilaiset uskonnolliset taustat. 
Tapahtunut kriisi oli saattanut nostaa esille myös aikaisemmin vähemmälle huomiolle 
jääneet henkilöiden omat uskonnolliset painotukset. Yhtenä ihanteellisena tapana 
toimia johtoryhmässä haastateltu muisteli helluntaiseurakunnan tapaa, jossa hänen 
mukaansa keskusteltiin, kunnes asiasta oltiin yksimielisiä. Tämä viittasi siihen, että 
tutkittavan yhteisön johdossa oli ollut tilanteita, joissa asioista oli oltu erimielisiä ja 
koettu ristiriitoja.732  

Haastatteluja tehdessäni yhteisön johtoryhmässä jäsenillä oli uskonnollisena 
taustanaan ainakin luterilainen kirkko, helluntaiseurakunta ja yksi vapaan suunnan 
yhteisö.733 Nokia mission ajalta toinen haastateltu muisteli työntekijöiden kokouksia 
ja kokemuksiaan yhteisöllisyydestä eri uskonnollisen taustan omaavien henkilöiden 
yhteisössä seuraavasti: 

T: markkuhan eros sitten jätti papin papin viran ja eros kirkosta 

H: joo no no niin ku käytännön tasolla ei ehkä siin niin ku ilmapiirissä ei nyt siinäkään 
hirveesti mutta sit voi olla niin ku sellanen aavistus tavallaan niin ku siittä kun meillä 
oli joku palaveri missä oli sitten niin kun meidän ihmisiä niin niin tavallaan se sellanen 
niin kun mitenkähän sen nyt sanois että [epäselvä sana] että voi niin kun tulkita sillai 
että meitä ei niin ku ymmärretä että suurin osa niin kun kirkosta ei ymmärrä tai niiden 
tästä johto et meitä ei ymmärretä niin tavallaan siittähän vois tulla sellanen et se niin 
kun tavallaan tekee siitä ei ymmärrettyjen joukkoon niin kun tavallaan hitsaa yhteen 
ja niin ku niin siis voi olla si niin kun niin ku hento aavistus ehkä jostain tällasesta ja 
sitten myöskin sitä ei ymmärrystä oli niin kun esmerkiks helluntaipuolella josta oli niin 
kun meille tullu vastuunkantajia ja ja osa pastoreistakin oli niin kun sieltä niin mutta 
ei se niin ku että semmonenhan olis aika niin kun jos se olis kauheen voimakasta tai 
jotenkin sillai niin sairasta tai ahdistavaa en mä kyllä niin ku että markun niin kun 
ansioks voidaan sanoo se et se varmaan niin kun joutu kauheesti kuuleen kaikkee 
kritiikkiä mut se ei tuonu sitä niin ku niitä ei kauheesti niin ku ruodittu siellä niin ku 
keskenään en tiedä puhuko hän niin ku kahden kesken sitten joittenki lähempien 
työkavereitten kanssa mutta tota että se ei vyöryny niihin meidän palavereihin kyllä 
sillai että jotenkin se ilmapiiri mun mielestä sillai pysy niin ku hyvänä734 

 
731 h2, 1036-1048. 
732 Haastateltu kertoi yhden esimerkin tällaisista ristiriidoista. h2, 933-966. 
733 h2, 1051-1079.  
734 h10, 557-591. 
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Nokia mission aikana haastatellun kuvauksen mukaan yhteisön johdossa 
vastuunkantajina ja pastoreina oli henkilöitä luterilaisesta kirkosta ja 
helluntailiikkeestä.735 Hänen kokemuksensa oli, että ilmapiiri työntekijöiden kesken 
oli hyvä, jolloin kirkon ja helluntailiikkeen puolelta tullut kritiikki oli vaikuttanut 
yhdistävästi yhteisössä. Tutkijana ymmärsin, että kokemus ulkoisesta uhasta tai 
kielteisestä suhtautumisesta saattoi vaikuttaa yhteisöä yhdistävästi. Haastattelun 
muisto tapahtuneesta syntyi puhuttaessa Toivon portti -seurakunnan kontekstissa, 
jolloin kuvaukseen saattoi liittyä myös toiveita yhtenäisyydestä haastatteluhetken 
tilanteessa. 

Toivon portti -seurakunnassa toteutunut johtajuus oli murrosvaiheessa. Johtajuus 
ilmeni yhteisön haastateltujen puheissa hahmottumattomana, mikä minulle tutkijana 
tarkoitti vaikeutta analysoida, miten johtajuus vaikutti yhteisön ja yksilön 
rajapinnassa. Tämä hahmottumattomuus saattoi olla yksi tekijä, miksi yhteisön 
haastateltavat toivat esille turvallisuuden merkitystä ja attribuoivat tapahtunutta tai 
omia ratkaisujaan Jumalan ohjeilla tai määräyksillä. Toisaalta yliluonnollisella 
attribuointi on ominaista karismaattisissa yhteisöissä, joissa suora jumalallinen 
ilmoitus on osa uskonnollisuutta. Johtajuuden hahmottumattomuus ja johtajuuden 
sosiaalisen kerrostumisen katoaminen ilmensivät tulkintani mukaan yhteisön 
ulkoisen rajapinnan kutistumista. 

6.2.5 Markku Koivisto ja yhteisön turvallisuuden murtuminen 

Aloittaessani tutkimusta tiedostin Nokia mission tapahtumien herkkyyden. 
Tietoisesti en ottanut asiaa haastatteluteemoihin mukaan, vaan jätin tilaa 
haastatelluille. Keskustelin haastattelussa asiasta, mikäli haastateltavat halusivat ottaa 
Markku Koiviston Nokia mission kontekstissa tapahtuneen seksuaalirikoksen 
vaikutukset esille. Karismaattinen johtaja Markku Koivisto tuli haastatteluissa esille 
yhteisön toiminnassa merkityksellisenä henkilönä ja erityisesti yhteisön jäsenten 
yhteisöön sitouttamisen yhteydessä. Lisäksi hänen henkilökohtaisille 
elämänvaiheilleen annettiin yhteisön toiminnassa merkityksiä, jotka kuvasivat 
johtajuutta yksilön ja yhteisön rajapinnassa. Tämän vuoksi oli perusteltua analysoida 
haastatteluaineistoa myös niiltä osin, kun niissä kerrottiin Markku Koiviston 
toiminnasta Nokia mission johtajana.       

 
735 Nokia mission uutislehden mukaan vuonna 2006 pastoritiimissä oli 12 henkilö, joista puolet 
luterilaisia ja puolet helluntailaisia. NMU/maaliskuu/2006, 4. 
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Toivon portti -seurakunnassa toteutuneen johtajuuden tarkastelun teki vaikeaksi 
se, että tutkimushetkellä yhteisö oli muutoksessa. Paikallisseurakunnan jäsenmäärä 
oli pienentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2013 mennessä 30 % ja yhteisö oli muuttanut 
uusiin tiloihin Kaukajärvelle. Uskonnollinen yhdyskuntakunta ja paikallisseurakunta 
olivat menettäneet monille jäsenille merkityksellisen johtajan ja merkkinä 
muutoksesta yhteisön nimi oli muutettu. Yhdyskunnan nimenä Nokia Missio Church 
koettiin leimaavaksi, koska seksuaalirikoksista kiinni jäänyt Markku Koivisto liitettiin 
Nokia missioon ja sitä kautta myös viralliseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Uskonnollisen yhdyskunnan nimi päätettiin vaihtaa vuosikokouksessa 13.1.2013 eli 
vajaa vuosi ennen tutkimushaastatteluja. Nimen muutos oli osoitus pyrkimyksestä 
irrottautua vanhasta ja lähteä rakentamaan uutta yhteisöä.736 Toisaalta muutoksen 
keskellä jotkin asiat säilyivät samoina. Yhteisön hallituksen puheenjohtajaksi ja 
johtavaksi pastoriksi oli tullut aikaisemminkin yhteisössä toiminut hallituksen jäsen 
pastori Timo Aro-Heinilä.737 Myös pastorin vaimo Maarit Aro-Heinilä toimi edelleen 
aktiivisesti, ja entisestä pastoritiimistä myös toinen aviopari jatkoi toimintaa 
seurakunnassa.738 Yhteisön toiminnassa jatkettiin Nokia mission karismaattisten 
kokousten toiminnan tapaa. Sunnuntaikokousten nimi oli haastatteluja tehtäessä 
2013 edelleen Parantumisilta ja kokouksien ohjelmassa oli opetusta, ehtoollinen ja 
ylistysmusiikkia. Kokouksen lopuksi oli mahdollisuus rukouspalveluun.739 

Lähtiessäni tutkimaan Toivon portti -seurakuntaa oletin etukäteen, että yhteisön 
kokema johtajuuden murros vaikuttaisi haastatteluihin niin, että haastateltavat 
olisivat varautuneita keskustelemaan Nokia mission ajasta. Pastori Markku 
Koivistolla oli keskeinen merkitys uskonnollisen yhdyskunnan Nokia Missio 
Churchin syntyyn. Uskonnollinen yhdyskunta Nokia Missio Church ja Nokian 
herätyksestä syntynyt yhteisö olivat organisaatioina erillisiä, mutta kiinteässä 
yhteydessä, ja tuon yhteyden ydin oli Markku Koivisto. Tämän vuoksi oli 
tutkimustehtävän kannalta välttämätöntä käsitellä johtajuutta Nokia Missio 
Churchissä, Nokia missiossa ja Toivon portti -seurakunnassa. Kaikki kolme 
muodostivat sisäkkäisen tai rinnakkaisen yhteisöllisen kokonaisuuden. 
Osallistujamäärältään Nokia missio oli suurin, Nokia Missio Church muodostui 
pienestä osasta Nokia missiossa mukana olleita, ja Toivon portti -seurakunta jatkoi 
Nokia Missio Church Tampereen toimintaa nimen muutoksen jälkeen. 

 
736 h1, 1103-1110; h3, 606-622. PRH353c Tulostettu sähköposti 10.4.2013. 
737 PRH353a Muutosilmoitus 3.2.2010 ja PRH353b Päätös 28.12.2011. 
738 h2, 471-473. 
739 Tutkimuspäiväkirja.  
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Arvelin etukäteen, että pastori Markku Koiviston toiminnasta yhteisön johtajana 
keskusteleminen olisi vaikeaa ja aihe saattaisi olla haastatelluille arka ja tabu. Tämän 
vuoksi päädyin haastattelun tapaan, etten erityisesti pyrkinyt nostamaan esille 
Markku Koivistoa. Päätin kuitenkin, että mikäli haastatellut itse toisivat esille Nokia 
mission ajan johtajuuteen ja Markku Koivistoon liittyviä asioita, rohkaisisin heitä 
keskustelun keinoin kertomaan tutkimustehtäväni kannalta oleellisia asioita. 
Haastatteluja tehdessäni yllätyin, kuinka kaikki haastatellut oma-aloitteisesti aina 
jossain haastattelun vaiheessa puhuivat Markku Koiviston toiminnasta Nokia 
missiossa. Koiviston seksuaalirikoksen paljastuminen oli myös keskusteluissa 
mukana. Analysoidessani haastatteluja arvioin, että arasta asiasta oli ehkä helpompi 
keskustella jonkun yhteisön ulkopuolisen ja tuntemattoman kanssa. 
Lähestymistapani tässä tutkimuksessa oli ymmärtää yksilön ja yhteisön rajapinnan 
ilmiöitä niiden määritelmien ja merkitysten kautta, mitä haastatellut antoivat eri 
ilmiöille. Johtajuuden osalta tarkastelen seuraavassa, millaisia merkityksiä haastatellut 
antoivat johtajuudelle ja erityisesti Markku Koivistolle johtajana.   

Markku Koiviston lähteminen mukaan Nokialla jo aikaisemmin käynnistyneeseen 
karismaattiseen herätykseen sisälsi haastatelluille erityisen merkityksen. Koivisto on 
itse kertonut tapahtumista julkaisemassaan kirjassa Jumala ihmisten keskellä.740 
Keskeinen kuvattu tapahtuma tässä oli kirkkoherrana toimineen Markku Koiviston 
sairastuminen, parantuminen ja muutos. On selvää, että kertomukset Markku 
Koiviston syövästä parantumisesta ja hengellisestä uudistumisesta olivat olleet 
yleisesti liikkeen piirissä tiedossa. Haastatelluista kolme liikkeessä pitkään mukana 
ollutta kertoi tai viittasi tapahtumaan.741 Tulkitsin tapahtuman Nokia mission, Nokia 
Missio Churchin ja Toivon portti -seurakunnan alkukertomukseksi. 

Yksi haastateltu oli kuullut 1990-luvun alussa hänelle tuntemattomalta henkilöltä 
kertomuksen Markku Koiviston parantumisesta ja hän muisteli haastattelussa tätä 
kertomusta. Muistelun mukaan Suomessa vieraillut ja Australiassa toimiva 
lähetyssaarnaaja Paavo Riikonen oli saanut Jumalalta kutsun käydä Nokian 
kirkkoherran luona ja voidella tämän öljyllä742. Riikonen oli kertomuksen mukaan 

 
740 Koivisto 1994, 10-14. 
741 h1, h3 ja h10. 
742 Öljyllä voitelu on vanha kristillinen perinne, joka pohjautuu Uuden Testamentin Jaakobin kirjeen 
tekstiin: ”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä 
voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa 
lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen 
anteeksi.” Jaak. 5:14–15. 
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ajatellut kieltäytyä kutsusta, mutta ei sitten kieltäytynytkään.743 Hän kävi viimeisenä 
Koiviston työpäivänä ennen syöpähoitojen aloittamista ja voiteli Koiviston öljyllä. 
Riikonen ennusti, että tauti ei ole kuolemaksi, vaan Jumalalla on tehtävä Markku 
Koivistolle.744 Toinen haastateltu kertoi, että raamattupiirissä oli rukoiltu herätystä 
Nokialle ja kuinka Nokian kirkkoherra oli sairastunut.745  

Koiviston tultua mukaan kokouksiin niiden osallistujien määrä kasvoi ja 
kokoukset siirrettiin kirkkoon.746 Haastateltu muisteli, ”mutta ainakin sitten ku 
kirkossa oltiin niin se tuli niin ku hänelle se johto sitten että siit tuli niin ku semmonen 
että vastuunkantajia sinne sitte”747. Haastatellun puheessa kokousten johtaminen 
liittyi vastuunkantajien eli vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnan järjestämiseen. 
Suurten kokousten järjestäminen edellytti monien vapaaehtoisten työtä. Yksi tärkeä 
tehtävä oli saada esirukoilijoita rukouspalveluun. Eräs haastateltu kuvasi, kuinka hän 
oli Nokian kirkossa päätynyt vapaaehtoistehtäviin rukouspalveluun: 

mä koin että Jumala kutsu mua sinne rukouspalveluun että mulla oli ollu muu ihan 
muissa yhteyksissä muutama sellanen tilanne et mä olin rukoillu jonkun puolesta ja se 
jotenki kolahti ja ja koin että se on Jumalan kutsu ja sitten monta kuukautta olin niin 
ku että mä en vaan niin ku voi nyt mennä tonne koska mä en tunne ketään ja mitä 
mää sanon sielt et niin ku miks mä tunkisin nyt niin ku itseni tohon systeemiin mut 
se jotenkin oli aina sen illan jälkeen niin ku se kutsu oli niin ku sisällä että mun pitäs 
että toi ois mun paikka ja sit mä kerran rohkasin mieleni ja menin sitten koiviston 
markun tykö ilman et mä häntä mitenkään tunsin niin sanoin että mä haluaisin tulla 
mukaan tähän rukouspalveluun että ja se heti oli sano että selvä mee noitten kans 
tohon eikä tota se oli hyvin mutkatonta748 

Haastatellun muisto tapahtumasta toisti samaa tapahtumien järjestystä kuin Markku 
Koiviston parantumiskertomuksessa. Saarnaaja sai kutsun Jumalalta, jota hän ensin 
vastusteli. Haastateltu koki rukouspalvelun omaksi paikakseen, mutta vastusteli 
kutsua. Markku Koivistolle kuvattiin Jumalan kutsun välittäjän rooli; hän ohjasi 
haastatellun sille paikalle, johon Jumala oli hänet kutsunut.  

 
743 Jumalan kutsusta kieltäytyminen toistaa Raamatun profeettakertomuksien tapaa toimia. Katso 
esimerkiksi Joonan kirja. 
744 h1, 517-544. 
745 h3, 138-149. 
746 h3, 142-155. Toinen haastateltu kuvasi Markku Koivistolle tapahtunutta käsitteellä uudistuminen, 
jonka jälkeen Koivisto lähti mukaan seurakuntakeskuksessa pidettyihin torstai-iltojen kokouksiin. h10, 
116-127. 
747 h3, 230-233. 
748 h10, 171-188. 
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Kirkon pappi ja kirkkoherra lähti mukaan karismaattiseen toimintaan 
tapahtumaketjun sairastuminen-parantuminen-uudistuminen-kautta. Tälle annettiin 
parantumiskertomuksessa yliluonnolliseen liitetty myyttinen merkitys. Tätä kuvasivat 
Koivistolle osoitettu viesti ja tehtävä Jumalalta sekä saarnaajan suorittama rituaali. 
Saarnaaja Riikonen oli tässä tapahtumien ketjussa välittäjä. Hän välitti viestin ja oli 
rituaalin suorittaja. Tapahtuma liitettiin myös rukoukseen, jossa oli pyydetty herätystä 
Nokialle. Vaikka Koivisto oli ollut kirkkoherra, hänestä tuli merkityksellinen henkilö 
vasta sen jälkeen, kun hän oli käynyt läpi henkilökohtaisen fyysisen ja henkisen 
muutoksen.749 Hänestä tuli rukouksen täyttymys ja jumalallisen valtuutuksen 
omistaja. Käsitettä kirkkoherra käytettiin haastateltujen puheessa puhuttaessa 
Markku Koivistosta ennen muutosta. Tämä korosti muutoksen merkityksellisyyttä. 
Muuten käsitettä kirkkoherra käytettiin vain yhden kerran750 kuvattaessa ristiriitoja 
Nokian kirkkoneuvoston ja Tampereen tuomiokapitulin välillä. Muutoksen jälkeistä 
aikaa kuvatessaan haastateltavat puhuivat joko Markusta tai Koivistosta. Tämä 
kuvasti tulkintaa, että tapahtumat ymmärrettiin osaksi Jumalan toteutunutta 
suunnitelmaa; kirkkoherra oli muuttunut ja muutos oli herätyksen alku. Nokia 
missiolle ja myöhemmin perustetulle Nokia Missio Churchille tämä oli myyttinen 
alkukertomus, joka perusteli jumalallisen oikeutuksen toiminnalle, mutta samalla sitoi 
tuon jumalallisen kokemuksen yhteisön johtajaan Markku Koivistoon. 

Käsitteet Jumalan kutsu tai tehtävä nimettiin edellisissä kertomuksissa tärkeiksi 
motiiveiksi tai imperatiiveiksi. Jumala kutsui Riikosen Koiviston luokse parantamaan 
ja välittämään viestin. Jumala antoi Koivistolle tehtävän. Rukouspalveluun mukaan 
mennyt haastateltu oli kokenut Jumalan kutsuneen hänet tuohon tehtävään. Nokia 
mission yhteisön kontekstissa Jumalan kutsuksi sanoitettu velvollisuus oli jotain, 
jonka noudattaminen oli merkki henkilön uskollisuudesta yhteisölle ja sen 
perustehtävälle. Parantumiskertomuksessa Riikonen antoi esikuvan uskollisuudesta 
yhteisölle, vaikka yhteisöä ei ollut vielä syntynyt. Tämä alkukertomus oli keskeinen 
osa syntyvän yhteisön rajapinnan rakentamista. Kertomus heijastaakin uskollisuuden 
korostamista ja merkitystä niissä tilanteissa, joissa kertomusta on yhteisössä toistettu 
ja käytetty. Samalla tavalla yhteisössä toimineen henkilön muisto Jumalan kutsusta 
rukouspalveluun kertoi velvollisuudesta toimia yhteisössä.  Tähän liittyen Markku 
Koivisto ohjasi kirkossa ihmisiä heille annettuihin tehtäviin, jolloin johtajuus 
realisoitui yksilön ja yhteisön rajapinnassa.  

 
749 Haastateltu muisteli, kuinka hänelle oli soitettu ja kerrottu, että Nokian kirkkoherra oli tullut uskoon. 
h1, 521-525.  
750 h1, 579-584. 
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Nokia mission alkukertomus antoi liikkeen johtajan toiminnalle jumalallisen 
valtuutuksen ja merkityksen. Parantuminen käsitteenä muodostui merkittäväksi 
Nokia mission toiminnassa. Nokia mission sunnuntai-iltojen kokouksien nimeksi 
otettiin Parantumisilta vuonna 2004 Markku Koivisto sairastuttua uudelleen syöpään. 
Nokia Mission Uutisia -lehden syyskuun 2004 numerossa kirjoitettiin Markku 
Koiviston sairaudesta ja siitä, kuinka eri ihmiset rukoilivat hänen puolestaan. 
Koivisto kirjoitti, että Nokia mission toiminnassa syksyn 2004 teemana oli 
parantuminen.751 Liikkeen uutislehdessä alettiin myös julkaista palstaa nimeltään 
Parantumistodistuksia, jossa julkaistiin kertomuksia parantumisista.752 Markku 
Koivisto itse kuvasi sairastumistaan uudelleen syöpään ja sitä seurannutta muutosta 
Nokia mission toiminnassa seuraavasti: 

Koko sairauteni ajan tunsin selvästi, kuinka esirukoukset kannattelivat minua. Tiesin, 
että valtava määrä ihmisiä rukoili puolestani. Monet paastosivat pitkiä aikoja. He olivat 
vakuuttuneita siitä, että tulisin paranemaan ja että heidän oli rukouksin taisteltava 
puolestani. Kohtalokkaina Intian-matkan jälkeisinä päivinä esirukous ja paasto olivat 
entistäkin intensiivisempiä. Sain runsaasti tekstiviestejä siitä, kuinka tulisin 
parantumaan. 
[…] 
Vaikeat ajat eivät lannistaneet Nokia Mission väkeä. Iltojemme nimi vaihtui 
Parantumisillaksi. Tällä tavalla halusimme julistaa, että Jumala voi parantaa tänäänkin. 
Nimen muuttamisen myötä parantumisia alkoi myös tapahtua entistä enemmän. 
Vähitellen aloimme kirjata niitä ylös ja kertoa ihmeistä lehdessämme ja sivuillamme 
Internetissä. Nokia Mission pastoritiimin lääkärijäsenet selvittivät paranemisien 
taustoja ja parantuneet itse todistivat kokemistaan ihmeistä tilaisuuksissamme.753 

Liikkeen johtajan parantumisesta muodostui esikuvallinen malli yhteisön 
toiminnalle. Parantumisesta tuli liikkeelle merkityksellinen asia, joka houkutteli 
osallistujia ja tiedotusvälineitä kokouksiin.754  

Kuvatessaan Markku Koiviston toimintaa Nokia missiossa, mukana olleet 
nostivat esille muiston innovatiivisesta vahvasta persoonasta, joka etsi uusia uria 
toiminnalle mutta oli samalla impulsiivinen.755 Hänen vahvuutensa Nokia mission 

 
751 NMU/syyskuu/2004. 
752 Pohjanheimo 2005, 46. Parantumistodistuksia-palstan todistuksissa kerrottiin esimerkiksi 
heinäkuussa 2005 seuraavista parantumisista: veriarvojen parantuminen, hiustenlähdön loppuminen ja 
kroonisen korvakäytävätulehduksen parantuminen. NMU/heinakuu/2005, 8. 
753 MPNET 2008. 
754 h1, 539-543; h3, 274-277. 
755 h1, 900-904. 
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johtajana nähtiin ihmisten innostamisessa mukaan uusiin toimintoihin.756 Oli 
ilmeistä, että kyky innostaa muita ja saada heidät mukaan toimintaan oli merkittävä 
henkilökohtainen ominaisuus, joka Markku Koiviston johtajuudessa vaikutti Nokia 
mission toiminnan laajenemiseen. Yksi haastateltu kuvasi käsitteellä karismaattinen 
persoona Koivistoa seuraavasti: 

markku oli tai on varmaan edelleenkin niin en ole nähnyt nyt vähään aikaan mutta 
niin tota hyvin karismaattinen persoona että kaikki ne ihmiset jotka oli niin ei 
välttämättä ollu siinä mielessä vaikka oli uudestisyntyneitä niin sitoutuneet ensisijassa 
kristukseen vaan ensisijasesti markkuun ja nytten kun markkussa tapahtu tämmönen 
niin se voi olla että se oli niin kun pettymys heidän koko niin kun siihen uskoon ja 
että kaikki niin kun meni757 

Haastatellulle karismaattinen persoona tarkoitti, että Koivisto pystyi sitouttamaan 
ihmisiä itseensä yhteisön johtajana. Haastateltu käytti tälle vastakohtana ilmaisua 
sitoutua Kristukseen. Tämän tutkimuksen kontekstissa tulkitsin tämän haastatellun 
ilmaisun siten, että sitoutumalla johtajan persoonaan henkilöiden sosiaalinen 
sitoutuminen yhteisöön oli jäänyt heikoksi. Sitoutumisella Kristukseen haastateltava 
viittasi tulkintani mukaan yhteisön kollektiivisen olemassaolon perustaan. 
Kristillisessä perinteessä on metafora, jossa seurakunnasta puhutaan Kristuksen 
ruumiina. Tässä merkityksessä haastatellun puhe sitoutumisesta Kristukseen voitiin 
ymmärtää sitoutumisena yhteisöön.  

Oman yhteisön kokeminen merkitykselliseksi vahvistaa yleensä yhteisöllistä 
identiteettiä ja yhteisön jäsenyyttä. Vahva kokemus yhteisestä tehtävästä ja yhteinen 
sosiaalinen identiteetti merkitsee halua tehdä isojakin uhrauksia yhteisön eteen. 
Uhraukset saattavat olla aikaa vapaaehtoistehtäviin tai rahan antamista yhteisölle. Oli 
ilmeistä, että Nokia missiossa osallistujat ja jäsenet olivat valmiita tekemään 
merkittäviäkin uhrauksia yhteisön eteen. Uhrautuminen yhteisön puolesta kertoi 
vahvasta yhteisön identiteetin sisäistämisestä.  

Kertoessaan Markku Koivistosta yhteisön johtajana vain yksi haastateltu käytti 
kahdessa kohdassa Markku Koivistosta kuvausta karismaattinen persoona758. Ilman tätä 
käsitettä haastatellut kuvasivat Markku Koivistoa tavoilla, jotka kuitenkin vastasivat 

 
756 h1, 1174-1190. 
757 h2, 529-538, 
758 h2, 277-302, 529-538. Käsitettä karisma tai sen johdoksia käyttivät Toivon portti -seurakunnan 
haastatellut yhteensä 26 kertaa. Markus-yhteisön haastatellut käyttivät käsitettä kolme kertaa ja 
Satamaseurakunnan haastatellut 15 kertaa. 
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monia kirjallisuudessa kuvattuja karismaattisen persoonan määrittelyjä.759 Eräs 
liikkeen johtoon kuulunut kuvasi Markku Koivistoa liikkeen johtajana seuraavasti: 

markku oli ehkä niin vahva persoona ja niin sitä ei tavallaan kukaan uskaltanut 
kyseenalaistaa taikka ei kyseenalaistanut ei se mikä oli sisempikin piiri niin että 
tavallaan marku markku ja markus päätti ja sitten muut vikisi näin niin kun 
sitaateissa760  

Koivisto näytti toimineen hyvin itsenäisesti Nokia mission johdossa. Iso päätös 
Nokia Missio Churchin yhdyskunnan perustamisesta näytti syntyneen toisen 
haastatellun muistuman mukaan juuri tällä tavalla. Hän totesi, että ”mulla ei niin kun 
ittellä tietoa että miten tai millä perusteella sitten markku koivisto päätyi siihen 
uskonnollisen yhdyskunnan malliin”761 Pohdinta yhteisön yhdistysmuodosta ei 
tämän mukaan ollut tapahtunut yhteisöllisesti, vaan Markku Koivisto oli tässä tehnyt 
itsenäisen ratkaisun. Koiviston henkilökohtaiset tapahtumat näyttävätkin liittyneen 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen. Uskonnollisen 
yhdyskunnan sääntöjen ennakkotarkastus liittyi ajallisesti Koiviston pappeuden 
tutkintaan tuomiokapitulissa ja yhdyskunnan perustaminen tapahtui välittömästi 
hänen pudottuaan Tampereen piispan vaalista.  

Johtajana Koiviston ominaisuuksiin näytti kuuluneen erilaisten työtapojen esille 
nostaminen nopealla tahdilla. Haastateltu kertoi: 

markku koiviston luonteelle ei sopinut semmonen semmonen niin kun pitkän 
tähtäimen niin kun sinnikäs peräänantamaton niin kun tavarajunasysteemi vaan vaan 
hän hänen luonteensa oli ja on edelleenkin semmonen niin kun innovatiivinen 
impulsiivinen uusia uria etsivä ja löytävä ja ja hänen vahvuutensa oli nimenomaan siinä 
siinä niin kun uuden löytämisessä ja muitten innostamisessa ja saamisessa siihen 
mukaan mut mut sitte kun kun häntä ei tyydyttäny sitte taas se että se sama olisi 
jatkunu sinne maailman tappiin saakka niin täyty olla jotaki uutta johon hän taas sai 
ihmiset innostumaan niin se toi semmosen niin kun voisko sanoa toisaalta hektisyyden 
ja sitten myös semmosen osittain ennaltaarvaamattoman niin kun myös suunnitelmien 

 
759 Täydellistä yhteisymmärrystä karismaattisen henkilön ominaisuuksien määrittelystä ei ole saavutettu. 
Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että karismaattisella henkilöllä on persoonallisia ominaisuuksia, 
jotka auttavat häntä vaikuttamaan merkittävällä tavalla toisiin ihmisiin. Tällaisia persoonallisia 
ominaisuuksia ovat kyky innostaa ja viestiä tehokkaasti. 
760 h2, 307-312. Nimi Markus viittasi Nokia mission johdossa toimineeseen Markus Korhoseen, joka 
Markku Koiviston erottua Nokia missiosta jatkoi työtä lähetystyöhön keskittyvässä Missiomaailmassa. 
Nokia mission päätöksenteossa näytti eniten merkitystä olleen Markku Koiviston ja Markus Korhosen 
toimiminen yhdessä. Toisen näkökulman päätöksentekoon antoi toinen liikkeen johdossa toiminut 
henkilö. Hän kuvasi, että vaikka Markku Koivisto ja Markus Korhonen miettivät asioita keskenään, 
työntekijäpalaverissa asioista kuitenkin keskusteltiin. h10, 523-533. 
761 h1, 1398-1401. 
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suunnanmuutokset tuli tuli niin kun siihen kuvaan mukaa tää jälleen sil tavalla että 
siinä oli sekä vahvuudet että heikkoudet siinä samassa762 

Tutkimushankkeen alussa valmistauduin haastatteluihin lukemalla vanhoja Nokia 
mission uutislehden numeroita, jolloin minulle tutkijana syntyi mielikuva toiminnan 
nopeatahtisuudesta. Kysyinkin yhdeltä haastateltavalta, oliko minulle syntynyt Nokia 
mission tiedotuslehtien pohjalta oikea käsitys Markku Koiviston tavasta johtaa 
toimintaa? 

T: joo kun mä olen lukenu niit tiedotuslehtiä niin semmonen asia mulle on tulle sieltä 
sieltä mä en tiedä liittyykö se tähän että että paljon on erilaisia tapoja toimia tulee tulee 
erilaisia kursseja ja ja tapahtumia ja koulutuksia sit ne häviää jonnekin ja sit tulee ihan 
uusia uusisa juttuja et onks tää mun havainto havainto ihan 

H: ei kyllä se oli kyllä se on ollu näin niin kun ja se ja erityisesti se on ollu niin kun 
markun tapa toimia että hän on innostava innostunut aina jostain ja ja haluu niin ku 
sellanen eteenpäin ja uutta ja sit siihen on liitynyt lieveilmiönä että sitten tavallaan se 
on ollu just niin ku tollasta ja sitte tota toiminnassa siis ollaan me kärsineet jotka ollaan 
oltu siinä niin ku jotka on ollu tekemässä niitä tai näin että se oli sellanen niin kun 
huono puoli niin ku ja tota se on varmaan välittyny ihmisillekin sitten mutta se 
tavallaan on nyt se on pois se liitty paljon hänen niin ku tapaan toimia763 

Haastateltu tarkensi, että ”hän sit vaan muuten innostu jos jollain oli joku idea niin 
joo että hyvä ja satsataan tähän ja tehdään tätä”.764 

Haastateltujen kertomuksissa tämä nopea tapa innostua uusista työmuodoista 
näytti liittyvän myös kannattajien sitouttamiseen eri tehtäviin. Johtajan oma innostus 
lisäsi osallistujien innostusta, mikä puolestaan on voinut herättää lisää innostusta 
yhteisössä toimivissa. Toisaalta joillakin osallistujilla innostus ei kestänyt kovin 
kauan. Haastateltu ihmetteli tätä, koska mukaan lähtemistä sekä irtautumista 
perusteltiin Jumalan kutsuna.765 Toisaalta analyysissä on käynyt ilmi, että 
myötäsukaisessa vaiheessa toimiva osallistuja saattoi toimia useassa yhteisössä, 
jolloin hän saattoi nopeasti irrottautua tai liittyä eri yhteisöihin. Osallistujalle itselleen 
perusteet irtautumiselle tai liittymiselle olivat ehkä epäselvät tai sellaiset, joita ei 
haluttu sanoa julki, jolloin muutosta mahdollisesti sanoitettiin yliluonnollisella. Liitin 

 
762 h1, 1174-1193. 
763 h10, 699-718, 
764 h10, 732-734. Toinen haastateltu kuvasi seuraavasti: ”markun ja markuksen aikaa niin se oli ehkä 
sillälailla että sen tää nyt on tämmönen karrikoitu termi että jos nyt tuuli pohjosesta etelään niin juostiin 
täysillä etelään ja tuuli käänty länteen niin sit juostiin täysillä länteen et se oli todella niin kun 
poukkoilevaa”. h2, 277-282. Kriittinen kuvaus haastattelussa saattoi olla tietoinen korostus, jolla 
haastateltu pyrki irrottautumaan Nokia mission ajasta ja Markku Koiviston johtajuudesta. 
765 h10, 674-698; 731-747. 
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nopeatahtisen toiminnan kehittämisen kysymykseen karisman rutinoitumisesta tai 
arkipäiväistymisestä. Tuomalla uusia tapoja toimia ylläpidettiin mielikuvaa 
uudistuvasta karismasta, jolloin yhteisössä toimivien kiinnostus ja motivaatio 
säilyivät. Rajapinta säilyi loivana ja se muuttui jatkuvasti dynaamisesti uudenlaiseksi. 
Samalla rajapinnalla liikkuvia henkilöitä voitiin ohjata pidemmälle yhteisön sisälle. 

Haastatellut, jotka olivat Goorenin typologiassa tunnustavia jäseniä, kritisoivat 
haastattelutilanteessa Koiviston impulsiivista tapaa toimia. Toimintaan hyvin 
sitoutuneet henkilöt kokivat jälkikäteen uusien toimintamuotojen nopeatahtisen 
esittely ja toteutuksen suunnittelemattomana ja epävarmuutta aiheuttavana. Kritiikki 
oli mahdollisesti Markku Koiviston eron jälkeen syntynyttä tai Markku Koiviston 
eron jälkeen ääneen sanottua, joka tuotiin esille haastattelutilanteessa. Nokia mission 
päätöksenteolle oli haastattelujen perusteella tyypillistä, että toimintaan vahvasti 
sitoutuneet tai jopa työsuhteessa olevat eivät päässeet osallistumaan siihen. Yhteisön 
johtajuuden rakenne oli eräälle haastatellulle jäänyt jonkin verran epäselväksi, vaikka 
hän toimi liikkeen keskeisissä tehtävissä. Hänelle päätöksenteko ilmeni seuraavalla 
tavalla: 

meillä oli niin ku työntekijäpalavereita jossa oli siis kaikki ei ollu niin siellä ei ollu niin 
ku mitään johtoryhmää tosin ny sitten on esitetty mielipiteitä siittäkin että ja varmaan 
se olikin niin kun tai on ollutkin niin että paljon markus ja markku mietti keskenään 
joitain niin ku isompia juttuja mutta toisaalta niin sitten siinä työntekijäpalaverissa oli 
kyllä kaikki ja kyllä niistä aina niin ku keskusteltiin … mutta tota mä oon aina kokenu 
että mä en oo ees halunnu vaikuttaa mihinkkä sisältöön tai siihen että minkälainen se 
niin ku sinänsä on et sit kun meille kerrotaan että nää tulee ja se kestää näin kauan 
niin sit mä niin kun hoidan sen766 

Markus Korhonen, joka toimi Nokia mission pastoritiimissä ja toimistopäällikkönä, 
ja Markku Koivisto tekivät haastateltujen mukaan liikkeessä tärkeimmät päätökset.767  

Haastatellut muistelivat, että Koivisto oli nimenomaan se persoona, joka 
houkutteli ihmiset kokouksiin ja sitoutti heitä tukemaan yhteisöä. Eräs haastateltu 
kuvasi Koiviston merkitystä kertoessaan liikkeen toiminnan järjestelyistä Koiviston 
erottua siitä:  

seuraavana keväänä [kevät 2012] sillon kun hän [Markus Korhonen] tätä 
missiomaailman yhteistyökuvioita järjesteli uudelleen ja ja pyrki saamaan 
missiomaailmalle semmosen vankan yhteistyöverkoston ja ja niin kun toiminnan 
mahdollistavan pohjan niin sillon hän sitten sanoi ei mitenkään ovet paukkuen mutta 
selkeästi sanoi että nää missio missio churchit […] niin että se ei oikein riitä niin kun 

 
766 h10, 524-539. 
767 h1, 1134-1138;h2, 285-287;h10, 529-532. 
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kannatuspohjaks että täytyy hakea muualta muualta lisätukea ja ja sitten kun enää ei 
oo sitä ei ollut sitä vetonaulaa markkua joka joka magneetinomaisesti niin kun 
tavallaan positiivisesti sanottuna vangitsi ihmiset ja sitoutti sitten tukemaan sitä työtä 
niin väkisinkin se täytyy niin kun semmosesta perinteisemmästä päästä sitte hakee 
uutta yhteistyökuvioo ja hänellä oli [epäselvä sana] helluntaitausta niin se oli luonteva 
että se meni siihen suuntaan768 

Markku Koiviston jääminen pois yhteisön toiminnasta johti pohdintaan varsinkin 
lähetystyöhön keskittyneen yhdistyksen kannattavuudesta. Nokia missio ry:n 
toiminta oli hyötynyt taloudellisesti Markku Koiviston vetovoimasta ja kriisin 
mukana tämä taloudellinen pohja mureni. Toiminta suunnattiin uudelleen ja haettiin 
uusi taloudellinen kannatuspohja. Tutkijana nostin haastatellun kertomuksesta esille 
karismaattisen johtajan toiminnalle annettuja merkityksiä. Oleellisia olivat sanat 
magneetinomaisesti ja vangitsi. Magneetti vetää rautaa puoleensa näkymättömän 
magneettikentän voimalla. Karisma kuvautuu tässä metaforassa näkymättömäksi 
mutta voimakkaaksi tavaksi toimia. Karismaattinen toiminta oli vangitsevaa eli 
merkitykseltään voimakkaasti sitouttavaa. Nämä merkitykset kuvasivat yhteisön 
johtajan mahdollisuutta ohjailla seuraajia ja saada heidät tekemään taloudellisia 
uhrauksia yhteisölle määriteltyjen tavoitteiden hyväksi.  

Tarkastelen seuraavassa, mihin tämän tutkimuksen aineiston perusteella 
karismaattisen johtajan kyky innostaa tai motivoida seuraajiaan toimimaan ja 
tekemään uhrauksia yhteisön puolesta perustui. Psykologi Mihály Csíkszentmihályi 
on käyttänyt käsitettä flow kuvaamaan henkilön syvää keskittymistä rajoitettuun 
määrään ärsykkeitä, joita hän pitää merkityksellisinä. Subjektiivisena kokemuksena 
tätä tilaa Csíkszentmihályin mukaan voi kutsua hauskuudeksi, läsnäolon 
kokemukseksi, nautinnollisuudeksi ja tyyneydeksi. Tällaisessa tilassa henkilön 
tietoisuuden prosessoima informaatio ei ole ristiriidassa muun saatavilla olevan 
tiedon kanssa. Henkilö voi vapaaehtoisesti siirtää huomion itseensä mietiskelläkseen 
tai suunnitellakseen tulevaa. Tällainen kokemus ei ole vain yksilön sisäinen tila, vaan 
se voi toteutua Csíkszentmihályin mukaan myös ihmisten välillä ja olla sosiaalinen 
tila. Tällainen sosiaalinen tila voidaan saavuttaa, kun yhteisö prosessoi samaa 
informaatiota ilman ristiriitaisen informaation tuottamia häiriöitä. Yhteisön johtajan 
toiminta on yhdensuuntaista yhteisön jäsenten odotusten kanssa tai odotukset 
suuntautuvat yhdensuuntaisesti johtajan toiminnan suuntaan.769 Tämä tutkimuksen 
aineiston perusteella päättelin, että usein toistuneet kuvaukset karismaattisesta 

 
768 h1, 2324-2344. 
769 Csíkszentmihályi 2014, 156-158. 
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johtajasta innostajana ja hänen seuraajiensa sitoutumisesta ja innostumisesta ovat 
kuvauksia Csíkszentmihályin kuvaaman flow-kokemuksen kaltaisista kokemuksista. 

Boas Shamirin, Robet J. Housen ja Michael B. Arthurin motivaatioteoria 
karismaattisten johtajien vaikutuksista seuraajiinsa tuo täydentävän näkökulman 
yksilöiden sitoutumisessa yhteisöön. He korostivat, että ihmiset tekevät ja toimivat, 
koska toiminta itsessään on heidän olemassaolonsa itseilmaisua. Toimimalla 
itseilmaisevasti770 ihminen vahvistaa omaa identiteettiään. Karismaattinen johtaja 
motivoi seuraajiaan vaikuttamalla seuraajien minäkäsitykseen. Tähän johtaja saattaa 
vaikuttaa viittaamalla yhteisölliseen kyvykkyyteen toimia ja seuraajien merkitykseen 
ja arvoon sekä korostamalla kollektiivista identiteettiä ja osoittamalla luottamusta 
seuraajiin. Toimimalla näin seuraajien minän koherenssi ja omanarvontunto 
vahvistuu.771 Nokia missiossa yhteisön käsitys kyvykkyydestään vahvistui toistuvasti 
johtajan tuodessa yhteisöön jatkuvasti uusia toiminnan muotoja, jotka toteutettiin. 

Otan esimerkkinä yhden Nokia mission toiminnassa mukana olleen henkilön 
narratiivisen muutoskertomuksen. Kertomus kuvaa henkilön kokemuksia Nokia 
mission toiminnasta osallistujana ja vapaaehtoisena.  

T: mikä siellä torstai-iltojen kokouksessa oli se mikä ihmisiä siellä kiinnosti ja sai 
ihmiset tulemaan sinne  

H: kyllä ne varmaan oli nämä parantumiset ja ainakin mulle niin ku henkilökohtasesti 
oli just se ku että ku alko tuntee sen pyhän hengen läsnäolon niin siitä sai jotenkin 
voimaa ja intoa lukee raamattua ja sillai että en mää sitä varmaan aluks kokenu ku 
niissä rukoustilanteissa ku toiset rukoili mun puolesta mut että niin mä en kyl muista 
kyl se voi olla että mä sillonki jo kotonaki ku kuuntelin ylistyslauluja niin siinä tuli 
mutta sittehän mä vasta oon niin ku enempi kokee sitä kun mulle tuli ensin se 
uupumusvaihe mä uuvuin työssäni mä olin […]  

T: aivan joo 

H: ja ennen ku mä niin ku tajusin et [...] ja sit mä torstai-iltaisin menin sinne mukaan 
ja [… kuvaus tehtävästä mitä teki] et siitä mä tajusin niin ku ekana jäädä poies että 
mää sitte sanoin että mä en jaksa että se niin ku vaikutti se että ku kerran ku mä olin 
sitten kirkon penkissä istuin […] mä meinasin nousta paikaltani ja mennä auttaan sitä 
mää jotenki mä hätkähin että ei voi olla totta et onks kaikki […] mun hoidettava että 
mut että sit niin ku tuli ihan semmosta että rupes meneen mentti  yöunet ja vatsa alko 
reistaan ja tämmöstä niin tota sit se tuli toisen ihmisen kautta se sana just että hän 
sano että sun perhe hyötyy siitä otat lomaa niin sun perhe hyötyy jos jos sen ois 
sanonut vaikka mää itte niin mää en olis varmaan vielkään tajunnu mutta kun hän 
sano sen perheen se niin ku kolahti että […] ja niin sit mää vaan niin ku jäin 

 
770 Self-expressive. Shamir et al. 1993, 580. 
771 Shamir et al. 1993. 
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sairaslomalle niin tota ni sit mää aloin tota ku mä olin ollu sillai et mulla ei ollu työtä 
jonkun aikaa niin kokee enempi sitä pyhän hengen läsnäoloa ja kuulee sen mitä taivaan 
isä puhuu et mä en mä olin niin […] sillon ja sillai ei ei mulla ollu aikaa hiljentyä 
tarpeeks et tota se oli niin ku semmonen tärkee vaihe sitte että sen jälkeen mä olin sit 
vähän aikaa et mä en ollu missään tehtävissä ja ja sit menin koin että meen mukaan 
siihen ylistyskuoroon et sit mä olin niin ku laulamassa jonkun aikaa ja että kyllä se niin 
kun on ollu se just että on päässy niin ku lähemmäs herraa että taivaan isää että mää 
tiedä sit omalla kohdalla parantumisia no tietysti että parannuinhan mä siitä 
uupumuksesta sitten että pystyy jatkaan töitä sitte että mut että mää pääsin site 
vaihtaan työpaikkaa772 

Keskeinen uskonnollinen kokemus kertomuksessa oli Pyhän Hengen läsnäolon 
kokemus. Outi Pohjanheimo on pro gradu -tutkimuksessaan Myyttinen 
parantumiskokemus Nokian herätysliikkeen piirissä kuvannut, kuinka Nokia mission 
paranemisen diskurssissa dominoi tarve kokea Jumalan olemassaolo Pyhän Hengen 
välityksellä.773 Muutostarinan kertonut haastateltu muisteli, kuinka aluksi käydessään 
sanan ja rukouksen illoissa Nokian kirkossa, hän koki Pyhän Hengen läsnäoloa vain 
rukoustilanteissa, jolloin hänen puolestaan rukoiltiin. Tässä rukoustilanteessa 
yhdistyi oman sisäisen aktiivisuuden jakaminen sosiaalisesti toisten henkilöiden 
kanssa, jotka rukoilivat haastatellun puolesta.774  Toinen tilanne, jossa kokemus 
Jumalan tai Pyhän Hengen läsnäolosta konkretisoitui, oli ylistysmusiikin 
kuunteleminen tai laulaminen. Henkilö kertoi kuunnelleensa ylistysmusiikkia 
kotonaan, jolloin musiikki liittyi sisäiseen reflektioon. Myöhemmin haastateltu lauloi 
ylistyskuorossa, jolloin kokemus muuttui sosiaaliseksi yhteisön yhteiseksi tilanteeksi.  

Miten kokemus ylistysmusiikista ja Pyhän Hengen läsnäolosta voidaan ymmärtää 
yksilön sosiaalisen liittymisen ja sitoutumisen näkökulmasta? Haastateltu kuvasi, 
kuinka työ oli uuvuttanut häntä. Uupumus oli hänen kokemuksenaan ilmennyt niin, 
ettei hän enää voinut hiljentyä eli kuulla Jumalan puhetta. Ymmärsin Jumalan puheen 
kuulemisen sellaisena sisäisenä aktiivisuuteena, joka vahvistaisi henkilön minän 
koherenssia. Kokemuksen Jumalan puheesta tulkitsin merkinneen henkilölle jotain 
samaa, mistä Csíkszentmihályin käytti käsitettä optimaalinen kokemus. Viitaten 
Deweyiin Csíkszentmihályin kuvasi, että tässä optimaalisessa kokemuksessa 
yhdistyvät myönteinen tunteen kokeminen syvään keskittyneisyyteen. Kokemus on 

 
772 h3, 274-331. 
773 Pohjanheimo 2005, 91. 
774 Toinen haastateltu kertoi toiminnastaan rukouspalvelijana eli henkilönä, joka kuunteli ihmisten 
rukousaiheita ja rukoili yhdessä heidän kanssaan. Hänelle rukouspalvelu auttoi tutustumaan ihmisiin 
eli se vahvisti sosiaalisia siteitä. h10, 160-194. 
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yhtä aikaa spontaani ja leikkisä sekä vakava ja keskittynyt.775 Mielsin käsitteen Jumalan 
puhe, joksikin sellaiseksi, joka edellytti henkilöltä vahvaa keskittymistä. Tähän viittasi 
haastatellun puhe tarpeesta hiljentyä. Tätä tulkintaa vahvisti haastatellun toisessa 
kohdassa antama kuvaus, kuinka ylistysmusiikki saattoi saada hänet aluksi itkemään 
ja myöhemmin nauramaan. Nauraminen ja vahva tunnekokemus aiheuttivat, ettei 
henkilö pysynyt pystyssä. Naurun syyksi hän kuvasi kokemuksen siitä, että oli saanut 
jättää murheet pois.776 Tilanteet, joissa haastateltu koki Pyhän Hengen läsnäoloa, 
olivat yhtä aikaa sosiaalisia ja samalla henkilökohtaisesti puhuttelevia. 
Karismaattiselle yhteisölle peruskokemus Pyhän Hengen läsnäolosta oli yksilöllinen 
kokemus, mutta se oli välttämättä myös sosiaalinen ja jaettu tilanne.   

Pohjanheimo oli osallistunut viiteen Nokia mission iltakokoukseen, jotka hän oli 
myös nauhoittanut. Hän kuvasi kenttähavaintojensa perusteella tyypillisen Nokia 
mission iltakokouksen kulun. Iltojen ohjelma oli tyypillisesti: ylistyslauluja, Riku 
Rinteen juonto ja puhe, Markku Koiviston saarnan luonteinen puhe, tiedotukset, 
kolehdin keruu ja esirukouspalvelu. Illan tapahtumien kuvauksesta nousi puheissa ja 
lauluissa esille keskeisenä teemana parantuminen ja Pyhän Hengen läsnäolo. 
Ylistyslaulut laulettiin seisaaltaan ja osallistujat saattoivat kohottaa kädet ylös laulun 
aikana. Riku Rinteen juonnoissa viitattiin sekä fyysisten että henkisten haavojen 
paranemiseen. Illan aikana luettiin lyhyitä kommenttipuheenvuoroja, joissa kerrottiin 
Pyhän Hengen aikaansaamista ihmeistä. Pohjanheimo tulkitsi, että tekstit johdattivat 
kuulijoita siihen maailmaan, jossa Jumala toimi Pyhän Hengen kautta. Markku 
Koivisto oli pääesiintyjä ja hänen puheensa aiheena oli Pohjanheimon seuraamissa 
kokouksissa usein Jumalan yliluonnolliset kyvyt. Illan lopuksi oli esirukouspalvelu, 
jossa esirukoilijoina toimi Markku Koiviston lisäksi n. 10 henkilöä.777 Markku 
Koivistolle tuli Pohjanheimon mukaan eniten ihmisiä esirukoiltavaksi eli lähes 100 
henkilöä. Koivisto otti kerrallaan 6-8 henkilöä, koski heitä päähän tai rintaan ja sanoi 
jotain. Osa ihmisistä kaatui, jolloin avustajat auttoivat heidät pitkälleen maahan. 

 
775 Csíkszentmihályi 2014, 24-26. Dewey 1913. Tekemäni henkilön sisäisen kokemuksen tulkinta 
pohjautui osaltaan myös omiin kokemuksiini, vaikka ne liittyivät taiteeseen eivätkä karismaattisiin 
tapahtumiin. 
776 h3, 850-864. 
777 Seurasin 2013 yhden Toivon portti -seurakunnan Parantumisillan. Illan ohjelma seurasi 
Pohjanheimon kuvaaman kokouksen kulkua. Lopussa ollut esirukouspalvelus kuulutettiin, mutta suuri 
osa ihmisistä siirtyi kahville enkä huomannut, että salissa olisi tapahtunut esirukouspalvelua. 
Tutkimuspäiväkirja. 
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Muut esirukoilijat rukoilivat varsin pitkään ihmisten kanssa. Rukouksen jälkeen 
jotkut saattoivat nauraa, itkeä tai mutista epämääräistä kieltä.778  

Kuvatuissa tapahtumissa herätyksen johtajalla Markku Koivistolla oli merkittävä 
rooli. Hän toimi pääpuhujana sekä odotettuna henkilökohtaisena kohtaajana. 
Kokouksen rakenne vahvisti odotusta Pyhän Hengen kosketuksesta. Markku 
Koiviston konkreettinen kosketus oli tuon Pyhän Hengen kosketuksen symbolinen 
ja rituaalinen realisaatio. Kokouksen rakenne vahvisti Koiviston asemaa yhteisön 
johdossa. Koivisto asetettiin ohjelman pääesiintyjäksi ja merkittävimmäksi 
esirukoilijaksi. Yksilölle kokouksen ohjelma toisti yhteisön perussanomaa Pyhän 
Hengen kosketuksen parantavasta voimasta. Tuo parantava voima liitettiin fyysisiin 
sairauksiin, mutta sille annettiin merkitys myös henkisesti parantavana voimana. 
Kokous vahvisti yksilölle yhteisön sosiaalista rakennetta luomalla sosiaalisia jaettuja 
kokemuksia ylistysmusiikin ja rukouksen kautta. Pohjanheimo kuvasi, kuinka 
ylistyksen aikana tapahtui ruumiillista musiikkiin eläytymistä tavoilla, jotka eivät olleet 
esimerkiksi kirkossa tavallisia.779  

Tulkintani mukaan kokouksessa tapahtui emotionaalista eläytymistä 
uskonnolliseen kokemukseen ja samalla oman erillisyyden sumentumista ja yhteisön 
identiteetin omaksumista. Kokouksen imaginaarinen paikka oli yhteisön rajapinnalla, 
jossa yhteisön identiteetin omaksuminen oli liikettä kohti yhteisön ydintä. 
Parantumisten korostaminen ylläpiti kuvaa oman yhteisön erityisestä kollektiivisesta 
identiteetistä, jonka keskeinen hahmo oli yhteisön johtaja Markku Koivisto. Koivisto 
oli itse esimerkki ja kuva toimivasta Jumalan parantavasta voimasta. Kuten Shamir ja 
kollegat totesivat, usko on ihmisille motivoiva tekijä erityisesti tilanteissa, joissa 
tavoitteet ovat epäselvät tai niiden saavuttaminen on epävarmaa ja palkkiot 
tavoitteiden saavuttamisessa pieniä. Usko vahvistaa motivaatiota seurata yhteisön 
johtajaa, koska usko ja toive esitetystä paremmasta tulevaisuudesta on itsessään 
tyydytystä tuottava olotila.780 Parantuminen oli enemmän kuin somaattinen muutos, 
se merkitsi ihmisen uskonnollisen identiteetin muutosta ja toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta.     

Yhteisön johtajuus joutui murrokseen vuonna 2011, kun Markku Koiviston 
tekemä seksuaalirikos paljastui. Yksi Nokia mission toiminnassa mukana ollut 

 
778 Pohjanheimo 2005, 83-86. 
779 Seuraamassani Toivon portti -seurakunnan Parantumisillassa useat osallistujat eläytyivät ylistykseen 
ja musiikkiin emotionaalisella tavalla. Yksi osallistuja eläytyi tanssimalla salin edessä hiukan sivulla 
olleessa tilassa. Tutkimuspäiväkirja. 
780 Shamir et al. 1993, 580. 
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haastateltu kertoi Koiviston tekemän seksuaalisen hyväksikäytön paljastumisesta. 
Hänen mukaansa kevään 2011 aikana toisena liikkeen johdossa toiminut Markus 
Korhonen oli saanut kuulla epäilyjä, että ”onks siellä niin kun koiviston kanssa kaikki 
ok”.781 Haastatellun kertoman mukaan Markus Korhonen oli alkanut keväällä 
selvittää puhelinsoitoilla asiaa. Toinen haastateltu kertoi, että yhteisön johdossa 
toimineelle pastori Timo Aro-Heinilälle kerrottiin epäilyistä vasta kesäloman 
jälkeen.782 On mahdollista, että epäilyt Koiviston toiminnasta olivat kuitenkin 
johtaneet joihinkin toimiin jo ennen kesälomaa. PRH:n asiakirjat osoittivat, että 
Nokia mission yhteydessä toisena taustayhdistyksenä toimineen Nokian herätys ry:n 
nimenkirjoittajia muutettiin kahteen eri otteeseen touko-kesäkuussa 2011. 
Ensimmäinen muutos laitettiin vireille 20.5.2011. Tällöin Markku Koivisto oli 
merkitty yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Saman yhdistyksen toinen 
nimenkirjoittajien muutos laitettiin vireille 22.6.2011. Tällöin Markku Koivisto ei 
ollut enää yhdistyksen hallituksen jäsen. On mahdollista, että 20.5.-22.6.2011 välillä 
oli ilmennyt sellaista, jonka vuoksi Markku Koivisto erosi tai erotettiin 
hallituksesta.783 Mikäli Markku Koiviston tekemä seksuaalinen häirintä oli ilmennyt 
jo keväällä ja paljastunut touko-kesäkuussa 2011 sellaisella varmuudella, että 
yhdistyksen hallituksen jäseniä oli vaihdettu, voi kysyä, miksi uskonnollinen liike 
toimi asiassa julkisesti vasta elo-syyskuussa 2011?  

Haastateltu kertoi muistuman, kuinka hänelle tuli keväällä 2011 jostain syystä 
mahdottomaksi rukoilla pastoritiimin puolesta. Hän kertoi, kuinka rukoilemisen 
vaikeuden takana oli jumalallinen vaikutus ja hän totesi, että ”Jumala tekee semmosta 
okei nyt armo loppuu tolta osin”.784  Liitin haastatellun kertomuksen yhteisön 
alkukertomukseen Markku Koiviston paranemisesta, jossa yhteisössä ymmärrettiin 
Jumalan antaneen Koivistolle tehtävän. Nyt Koiviston seksuaalisen hyväksikäytön 
paljastuminen oli merkitykseltään vastakohta syövästä paranemiselle ja armon 
poisottaminen vastakohta Koivistolle annetulle tehtävälle. Armon poisottaminen oli 
haastatellun sanoitus johtajuudelle annetun merkityksen romahduksesta. Tällaisessa 
tilanteessa Koivistolla ei ollut enää mitään mahdollisuutta toimia uskonnollisessa 
yhteisössään johtajana; jumalallinen perustelu johtajuudelle oli menetetty. 

 
781 h4, 834-835. 
782 h3, 584-594. 
783 PRH180.819a. Vastaavanlainen muutos saatettiin vireille Nokia missio ry:n osalta 6.9.2011. Muutos 
rekisteröitiin7.9.32011. PRH180.819b. 
784 h4, 830-858. 



230 
 

Markku Koiviston erottua uskonnollisesta yhdyskunnasta ja Nokia missio ry:n 
toiminnasta, hän julkaisi vuosina 2011-2013 blogia otsikolla ”Markku Koivisto, tiellä 
kohti totuutta ja elämää”. Hän julkaisi 8.10.2011 blogissaan otsikolla 
”Kummastuttava viesti” otteen kirjastaan ”Jumala ihmisten keskellä”.785 Ote toisti 
kertomuksen Paavo Riikosen ja kirkkoherran kohtaamisesta, jonka seurauksena 
Koivisto lähti johtamaan Nokian herätystä. Tähän tapahtumasarjaan liittyi kertomus 
Jumalan kutsusta, jonka noudattaminen oli merkki henkilön uskollisuudesta 
yhteisölle ja sen perustehtävälle. Muutama päivä tuon blogijulkaisun jälkeen Koivisto 
julkaisi tekstin otsikolla ”Selitys 11.9.2011”786. Teksti oli ilmeisesti puhe tai edelleen 
muokattu puhe, jonka hän piti Nokia mission kokouksessa. Hän kirjoitti, 

Minun toimintatapani Jumalan valtakunnan työssä ovat olleet itsekkäitä ja 
omavoimaisia 

Olen nostanut itseäni ylöspäin omin voimin ja luottanut pääasiassa itseeni enkä 
Jumalaan. 

Tästä on seurannut paljon vääriä valintoja Jumalan minulle antamassa työssä. 

Yksi karkeimmista ja näkyvimmistä: aviorikos miespuolisen kanssa. 

Lisäksi toimintaani ovat motivoineet esimerkiksi omahyväisyys, omatehokkuus, 
luottaminen omaan älyyn, Sanan asemasta.787  

Johtajuus oli ollut Jumalan kutsun noudattamista eli uskollisuutta yhteisölle ja sen 
perustehtävälle. Tapahtunut rikos oli julkaistun tekstin mukaan johtunut 
itsekkyydestä ja omaan itseen keskittyneistä tavoista toimia. Rikos oli ollut 
seksuaalinen, mutta sen syy kirjoituksen mukaan oli ollut johtajan ristiriita yhteisön 
ja sen perustehtävän kanssa. Yhteisön alkukertomuksessa saarnaaja vastusteli mutta 
suostui lopulta Jumalan kutsuun, nyt yhteisön loppukertomuksessa johtaja vastusti 
ja kieltäytyi kutsusta ja noudatti omaa tahtoaan. Julkaistussa tekstissä yhteisön johtaja 
puhui aviorikoksesta, jonka hän oli tehnyt miespuolisen kanssa. Näkökulma 
auktoriteettiasemassa olevan johtajan tekemästä seksuaalirikoksesta, joka kohdistui 
nuoreen ihmiseen, puuttui tekstistä. 

Koivisto julkaisi blogissaan vielä tähän liittyen 18.10.2011 kirjoituksen 
”Kummastuttava viesti, osa 2”. 

 
785 MKB. 
786 MKB. 
787 MKB. 
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Lähetetty: Maanantai, lokakuu 03, 2011 11:10 

Aihe: Yllätys yhteydenotto täältä ison pallon toiselta puolen 

Kaiken sekasorron ja murheen keskellä haluan kuitenkin tervehtiä sinua ja koko 
seurakuntaa ilon ja rauhan tervehdyksellä. Olen se Australialainen saarnamies joka 
vuonna 1990 rukoili puolestasi. Kiitän Jumalaa siitä mitä Hän teki silloin, ja kiitän 
Häntä siitä että Herra on voimallinen ja halukas nostamaan sinut jaloillesi. 

Olemme täällä joidenkin uskovien kanssa keskustelleet tuosta lankeemuksesta ja 
toteamme vain, että ei auta mikään sormella osoittelu, eikä minkäänlainen panettelu 
asian johdosta. Hän joka on aloittanut hyvän työnsä kohdallasi, on varmasti vievä sen 
ihanaan päätökseen. 

Snl: 24:16: ”Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja NOUSEE JÄLLEEN.” 

Paavo Riikonen788  

Arvioin, että Koiviston julkaisema Paavo Riikosen toinen viesti oli pyrkimys 
palauttaa jotain siitä johtajuuden oikeutuksesta, joka oli menetetty paljastuneen 
seksuaalirikoksen kautta. Viesti oli osoitettu sekä Markku Koivistolle että 
seurakunnalle. Viestin julkaiseminen ja siten viittaaminen parantumiskertomukseen 
ilmensi tuon kertomuksen merkitystä johtajuuden oikeutukselle. Blogin toistaiseksi 
viimeinen viesti on julkaistu 25.2.2013. Markku Koivisto tuomittiin 
seksuaalirikoksesta Pirkanmaan käräjäoikeudessa 26.3.2013 vuoden ja kolmen 
kuukauden ehdolliseen vankeuteen.789 

Kaksi haastatelluista kertoi tarkemmin tapahtumista seurakunnassa välittömästi 
Markku Koiviston seksuaalirikosten paljastuttua.790 Johtajuuden kannalta tilanne oli 
vaikea. Yhteisön johdossa oli toiminut Markku Koiviston lisäksi Markus Korhonen 
ja pastoritiimi, mutta Markku Koiviston rooli oli ollut näkyvä. Nokia mission 
johdolla näytti olleen epäilyä Markku Koiviston toiminnasta jo keväällä tai ainakin 
kesän alussa 2011, mutta asian tultua julkisuuteen syyskuun alussa 2011 Nokia 
mission johtoon kohdistui voimakas julkisuuspaine.791 Median kiinnostus oli 

 
788 MKB. 
789 YLE2013. 
790 Haastatteluaineisto on historiallisesti arvioituna tässä tutkimuksessa nähty toissijaisena lähteenä. 
Haastateltujen kertomuksiin liittyy epävarmuustekijöitä muistamisen sekä kertomusten motiivien 
suhteen. Päädyin käyttämään materiaalia tässä yhteydessä, sen epävarmuudesta huolimatta, koska 
tilanne on ollut johtajuuden merkityksen kannalta erityinen ja materiaali toisaalta heijastaa tilannetta 
johtajuuden murtumisen jälkeen. 
791 Haastateltu totesi, että ”media oli todella kiinnostunu ja […] tuntikaupalla puheluita”. h1, 1927-
1931. 
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seurausta Markku Koiviston näkyvästä asemasta karismaattisena johtajana.792 Toinen 
haastateltu muisteli, että asian tultua julkisuuteen, vei kahdesta kolmeen kuukautta 
ennen kuin yhteisössä pystyttiin miettimään, miten toiminta tapahtuisi sen jälkeen 
”kun korttitalo sortuun”.793 Toinen haastateltu muisteli, että jo syksyllä vuonna 2011 
heille ehdotettiin yhteisön nimen vaihtoa, koska vanha nimi olisi rasite.794 Yhteisö 
muutti nimeään vuonna 2013. 

Yksi haastatelluista, joka seurasi tapahtumia yhteisön johdon lähellä, kertoi 
tapahtumista kriisin puhjettua yhteisössä: 

ei siinä siinä ihan heti ollu ollu mitään selkeitä suun suuntaviittoja mut mutta se 
joktenkin kristallisoitui hyvin pian et että niin kun tämmöstä tämmöstä niin kun 
kuplaa joka joka niin kun herätysliikkeen kirkkokunnan sisällä on on niin kun 
puhjennu niin sitä sitä ei voi ei voi niin kun vaan hoitaa sisäisenä asiana795 

Hän jatkoi muistelemalla, kuinka yhteisön johto oli rukoillut, miettinyt ja muotoillut 
sanamuotoja, jotka laitettiin lehdistötiedotteeseen. Haastateltu kertoi, että 
tapahtuneen kosmeettinen peittely ei tullut kyseeseen eikä olisi ollut totuudellista 
sanoa, että Markku Koivisto siirtyy ja keskittyy lähetystyöhön. Haastateltu kertoi, että 
johdossa päätettiin, että lehdistötiedotteessa kerrottiin vain välttämätön ja puhuttiin 
”seksuaalisten rajojen rikkomisesta”.796 Haastatellun mukaan johdossa oli ajateltu, 
että muut tahot tuovat julkisuudessa esille sen, mistä todellisuudessa oli kyse. 

Koiviston tapauksen teki vaikeaksi yhteisön johdolle ennen kaikkea se, että 
tapaukseen liittyi homoseksuaalisuus. Haastateltu muisteli, että 

kyse seksuaalisten rajojen rik rikkomisesta hengelliselle johtajalle nimenomaan mies 
miesten nuorten miesten suuntaan niin ni se on niin kun kakspiippunen ju juttu että 
tää karismaattinen ja ja herätyskristillinen kenttä on on koko ajan ol ollu vah vahvasti 
niin kun raamattu uskollista ja perinteisiin kristillisiin arvoihin sitoutunutta ja ja se 
sokki sii siitä niin kun homoseksuaalisuuden läsnäolosta tässä oli aika iso mut mutta 
tota mikä sokki se tämmösessä yhteiskunnallisessa tilanteessa on kun kun 
homoseksuaalinen lobbaus on päällä koko ajan et et siin siinäki täytyy tavallaan niin 
ku sovittaa sana sanasa viisaasti niin että että että puhuu puhuu niin kun kuitenki 
kaikkien ihmisten ihmisarvoa kunnioittaen ja samalla siihen niin kun perinteiseen 
kristilliseen arvomaailmaan raamatausta nousevaan arvo arvomaailmaan tukeutuen 

 
792 h1, 1814-1899; h2, 465-478, 523-538.  
793 h2, 514-515. 
794 h1, 1976-1981. 
795 h1, 1791-1798. 
796 h1, 1799-1837. Tilanteen vaikeudesta kertoi, että haastateltu käytti vielä haastattelutilanteessa sanoja 
”Markku Koiviston henkilökohtainen ongelma”, vaikka Koivisto oli tuomittu seksuaalirikoksesta jo 
maaliskuussa vuonna 2013. Kyse oli rikoksesta, jossa oli uhrina nuori mies. 
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että ei se ei sitä pysty niin ku kovin helposti sanomaan että että että miten miten niin 
ku tää tää niin ku tapa mil millä […] sitten tätä asiaa eteenpäin vietiinniin niin 
muotoutui monisyinen juttu797 

Haastateltu haki haastattelutilanteessa puheelleen oikeita muotoiluja, mikä kertoi 
asian vaikeudesta. Yhteisön johdolle tilanne oli ollut ongelmallinen. Haastateltu 
käytti käsitteitä kakspiippuinen ja monisyinen, joilla hän viittasi sekä 
homoseksuaalisuutta koskeneeseen ristiriitaan yhteisön kannattajien kielteisten 
näkemysten ja yhteisön ulkopuolella olleiden myönteisten näkemysten välillä ja 
pyrkimykseen puhua asiasta ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.798 Tilanteen vaikeus 
ratkaistiin puhumalla seksuaalisten rajojen rikkomisesta ja järjestämällä kokous, jossa 
Markku Koivisto tunnusti aviorikoksen. Haastateltu kertoi, että Koiviston näkyvän 
profiilin takia tilaisuuden tuli olla iso, mutta samalla tiedotusvälineiltä kiellettiin pääsy 
tilaisuuteen. Tilaisuudesta tiedotettiin seurakunnan jäsenten ja aktiivisten 
vastuunkantajien kautta. Haastateltu vertasi tapahtumaa perhetragediaan, jossa oli 
tärkeää saada asia tiedotettua perheenjäsenille.799 Nokia mission johtoon siirtynyt 
Timo Aro-Heinilä totesi välittömästi kokouksen jälkeen MTV:n uutisessa Markku 
Koivistosta, että ”Nokia missio churchin jäsen hän on edelleen. Tämä signaali, että 
hän itse tulee valoon oman asiansa kanssa, vahvistaa edelleen sitä, että henkilöä, joka 
haluaa parannusta ja päästä elämässään eteenpäin, ei olla jäsenyydestä missään 
tapauksessa erottamassa.”800  

Haastateltu, joka oli mukana Nokia mission toiminnassa Koiviston tapauksen 
tullessa julkisuuteen, kertoi miten Nokia missiossa mukana olleille järjestettiin apua. 

H: olihan meillä sitten niitä niitä debriefing istuntoja sitte erilaisilla kokoonpanoilla oli 
nuorille oma ja oli sielunhoitajille ja rukouspalvelijoille omansa ja oli työntekijöille 
useampikin siis työntekijöille ja niin ku sille työntekijätiimille … mutta sitten se tiimi 
oli kuitenkin laajempi vapaaehtosia mukana ja oli oli sitte sielunhoitoterapeuttia ja ja 
tota teologia ja ja tota monenlaista auttajaa ammattiauttajaa ja ja ja kokemuksen kautta 
sitte sitte niin kun pätevyyttä saanutta 

 
797 h1, 1834-1857. 
798 Ks. MTV2011, jossa Nokia mission johtaja Timo Aro-Heinilä totesi: ”En usko että 
sukupuolisuuntautuneisuus on tässä asiassa se ydinkysymys, vaan se, että omat teot ja oma julistus ovat 
ristiriidassa.” Markku Koivisto oli aikaisemmin tuominnut homoseksuaalisuuden, joten ristiriita oli 
merkittävä yhteisön johtajalle. Haastatellun kertomuksessa johdon kannalta ongelma oli 
homoseksuaalisuuden käsittely julkisuudessa. 
799 h1, 1870-1899. 
800 MTV2011. 
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T: olittekste ihan aktiivisesti ulkopuolelta sitten myös tämmöstä ammatillista 
ammatillista tuke sitten 

H: sanotaan lähiviitekehyksestä kuitenkin liikkeen ulkopuollelta sillai että on pikku 
näkökulmaa ja ja perspektiiviä kattoa tätä juttua muualtakin ku katastrofin sisältä801 

Toinen haastateltu vahvisti, että yhteisössä annettiin keskusteluapua.802 Liikkeen 
johdossa oli tunnistettu tarve keskusteluavulle ja sen mukaisesti järjestettiin tukea. 
Haastateltu ei tarkentanut, miten keskusteluapu oli koettu ja oliko se ollut riittävää. 
Mikäli debriefingiä ja keskusteluapua toteutettiin haastatellun kuvaamassa 
laajuudessa eri ryhmille usean ammattiauttajan voimin, oli tilanne yhteisön johdossa 
tiedostettu merkittävänä ja vaikeana kriisinä. Johdossa oli tällöin tulkittu, ettei kyse 
ollut vain yhdestä aviorikoksesta homoseksuaalisessa suhteessa vaan suuremmasta ja 
yhteisöä laajemmin uhanneesta tapahtumasta. Toiminnan supistuminen ja 
seurakunnan jäsenten väheneminen kuitenkin tarkoitti, että keskusteluavulla ei voitu 
estää jäsenten irtautumista yhteisöstä. Nokia mission ja Nokia Missio Churchin 
uskottavuus uskonnollisena yhteisönä oli kärsinyt vakavasti Markku Koiviston 
tapauksesta. Näiden haastattelujen jälkeen jäin itse pohtimaan, olisiko tukea ja apua 
ollut mahdollisuus järjestää kattavasti ja järjestäytyneesti yhdessä esimerkiksi 
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 

Yhteisön rajapinta on alue, jossa yksilö ja yhteisö kohtaavat. Nokia missiossa 
uskonnollinen johtaja oli auktoriteetti ja kanava, jonka kautta ymmärrettiin Jumalan 
toimivan ihmisten keskellä. Tämä auktorisoi myös karismaattisen yhteisön 
rajapinnan jumalalliseksi alueeksi, johon liittyminen ja josta irtautuminen oli 
mahdollista perustella jumalallisella viestillä. Markku Koivisto oli rajapinnalla ihmisiä 
yhteisöön liittävä ja kohti yhteisön ydintä ohjaava voima. Hänen auktoriteettinsa 
menetys merkitsi rajapinnan jumalallisen auktoriteetin romahdusta; itse asiassa koko 
rajapinnan kutistumista ja suurelta osin häviämistä. Tämä ilmeni ihmisten 
yksinkertaisena irtautumisena yhteisöstä, ilman erillisiä perusteluja. Niitä ei tarvittu, 
koska yhteisöllä ei ollut enää rajapintaa myötäsukaisille tai irtautuville ihmisille. 
Yhteisön tarjoama keskusteluapu oli ymmärrettävä reaktio monien ihmisten 
uskonnollisen identiteetin romahtamiselle, mutta se kohdistui vain niihin, jotka olivat 
vielä yhteisön rajapinnan piirissä ja sisällä. Yhteisön piirissä olleille suunnatun avun 
motiivina ei haastattelujen perusteella ollut pyrkimys hidastaa tai estää yhteisöstä 

 
801 h1, 1902-1920. 
802 h2, 516-521. 
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irtautumista. Ne ihmiset, jotka olivat irtautuneet, joutuivat kuitenkin itse etsimään 
apua oman identiteettinsä uudelleenrakentamiseen. 

Haastatteluhetkellä syksyllä 2013 Toivon portti -seurakunta oli saanut 
vakiinnutettua toimintaansa ja selkeytettyä yhteisössä toteutunutta johtajuutta. 
Yhteisön johtajana toimi pastori Timo Aro-Heinilä. Johtajaan viittaavista käsitteistä 
papin käsitettä ei käytetty ollenkaan oman yhteisön johtajasta, mikä oli 
ymmärrettävää kirkon kanssa koetun konfliktin jälkeen.803 Timo Aro-Heinilään 
viitattiin etunimellä tai käsitteellä pastori.  

Johtajuuden muutos näyttäytyi haastatteluissa niin, että haastatellut korostivat 
johtajuuden olevan jotain enemmän kuin yhden henkilön ympärille keskittyvää 
toimintaa. Yksi haastateltava kuvasi erästä Toivon portti -seurakunnan tilaisuutta ja 
totesi, että ”sitten on kolmekymmentä vapaaehtosta seurakunnasta järjestämässä 
tilaisuutta niin siinä kokee niin ku semmosta et hei täs todellakaan ei ole kyse siitä 
että seurakunta on yhden miehen show vaan et me ollaan ollaan niin ku yksissä 
tuumin lähetyskäskyä täyttämässä”804. Vastaavalla tavalla pohti toinen haastateltu 
muutosta Nokia mission ja Toivon portti -seurakunnan johtajuudessa: ”se kanssa 
mikä mut se on ehkä poispäin niin pyrit pyritään selkeesti pois sen yhden ihmisen 
niin kun tai kahden ihmisen johtajuudesta että se olis niin kun laajempi se piiri”805. 
Haastateltujen näkemykset kuvasivat haastatteluhetkellä vallinnutta toivetta 
seurakunnan johtajuuden toteutumisesta.  

Toivon portti seurakuntaan jääneille oman yhteisön merkitys murrosajan jälkeen 
tuli esille haastattelussa, jossa haastateltu kertoi: 

raamattukeskeisyys ja semmoinen ymmärrys että ylistys on hirveen tärkee semmonen 
elementti avaamaan meiän jotenkin sielun kanavia ottaa vastaan jumalalta ja niin kun 
ainakin se semmonen mitä tässä nyt on yritetty rakentaa on semmonen niin kun 
perheyhteyden tuntua ja tietenkin se pienemmällä porukalla on siinä mielessä 
helpompaakin semmonen että ja että myös niin kun semmonen että et jotenkin 
haastaa jokaisen löytää oma paikkansa koska seurakunta joka on pelkästään jotenkin 
pastori tai virkailijavetoinen niin semmonen seurakunta helposti ei paljoo saa aikaseks 
mut semmonen seurakunta jossa niin kun on ihmiset haastettu tekeen jotain 
evankeliumin hyväks et jokainen löytää mitä Jumala ite on halunnu et mihkä mä oon 
sut suunnitellu mikä on sun niin ku elämän semmonen niin ku et missä sä voit 
vaikuttaa että missä sä voit olla viemässä evankeliumia eteen tavalla tai toisella niin 

 
803 h1, 65-80; h3, 266-269, 922-927.  
804 h1, 2094-2097. 
805 h2, 555-558. 
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semmonen haast haastaminen ja sit sen paikan ottamisen niin kun jotenki et tämmöset 
seikat varmaan ois niin ku aika keskeisiä806 

Haastateltu korosti jäsenten yhteistä toimintaa ja vastuuta, joka rakentaa yhteisöön 
perheyhteyden807 tuntua. Vielä oltiin tilanteessa, jossa ”on yritetty rakentaa […] 
perheyhteyden tuntua”. Tuleva ihanteellinen seurakunta oli aikaansaava seurakunta, 
joka veisi evankeliumia eteenpäin. Tämä oli mahdollista, kun jokainen on siinä 
paikassa, jonka Jumala on hänelle suunnitellut. Vastakohdaksi tai ainakin 
aikaansaamattomaksi seurakunnaksi kuvautui pastori- tai virkailijavetoinen 
seurakunta. Kokemukset vahvan persoonan johtamasta yhteisöstä ja johtajaan 
suunnatun luottamuksen menettämisestä vaikuttivat ymmärrettävästi toiveeseen 
yhteisestä vastuuseen ja aktiivisuuteen perustuvasta seurakunnasta. Pastorilla tai 
seurakunnan johtajalla ei ollut mahdollista tässä tilanteessa rakentaa johtajuuttaan 
samanlaisen jumalallisen kutsun varaan kuin Markku Koivisto pystyi tekemään. 
Jokainen seurakunnan jäsen oli Jumalan kutsuma tiettyyn tehtävään, ei enää 
pelkästään seurakunnan johtaja. Johtajan vallan määrittely Jumalan kutsulla oli ollut 
viesti merkityksellisyydestä. Nyt tuo merkityksellisyys haluttiin nähdä jokaisen 
yhteisön jäsenen sitoutumisessa yhteisöön.  

Johtajuuden toteutumisessa yhteisössä on kyse suurelta osin yhteisössä toimivien 
kokemasta turvallisuudesta. Johtajuuden romahtaminen Koiviston seksuaalirikoksen 
seurauksena johti merkittävään jäsenten ja osallistujien irtautumiseen yhteisöstä. 
Koettua turvattomuutta heijastivat haastateltujen vastaukset, kun kysyin heiltä, 
millaisissa tilanteissa he voisivat ajatella eroavansa yhteisöstään. Kaksi vuotta 
aikaisemmin tapahtuneet asiat näkyivät vastauksissa. Yksi haastateltu totesi: 

no se siis kyllä mä sanon että ihan asia asia numero yks on se että jos jos mä koen että 
herra herra mut ihan kehottaa ihan vastaavasti ku hän kehotti mut meneen aikanaan 
nokia missioon niin jos tulee tämmönen kehotus no sitten jos niin kun näkis jotain 
semmosta jotain pöyristyttävää sanotaan että jos johdossa tapahtuu jotain 
pöyristyttävää että se oli niin kun et jos koivisto olis saanut jatkaa tyyliin sitten kun 
tämmönen asian paljastu niin se oli se ois ollu niin kun se ois ollu semmonen ihan 
selkee juttu että sitten ei ois voinu808 

Päätös yhteisöön liittymisestä ja irtautumisesta kuvattiin Jumalan ratkaisuna, jonka 
Hän ilmoitti suoraan haastatellulle. Johtajan johtajuus ja yhteisön osallistujan 

 
806 h4, 529-551. 
807 Käsitettä perheyhteys käytti toinenkin haastateltu kuvatessaan yhteisön uudelleen rakentamista 
turvalliseksi ympäristöksi. h1, 1114-1122. 
808 h4, 813-824. 
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liittyminen tai irtautuminen vertautuvat tässä samanlaisiksi jumalallisen ohjeen tai 
kutsun seurauksiksi.809 Jumalallisen käyttö selittävänä tekijänä kertoi toisaalta, kuinka 
merkitykselliseksi haastateltu mielsi sekä yhteisön johtajuuden että yhteisöön 
liittymisen. Samoin jumalallisen käyttö vallan määrittelijänä saattoi myös kertoa, 
kuinka vaikeasti ymmärrettävä ilmiö johtajuus oli uskonnollisessa yhteisössä. 
Käyttämällä ilmaisua pöyristyttävä haastateltu kuvasi kokemustaan jostain 
kauhistuttavasta tai inhottavasta. Se mikä kauhistutti tai inhotti, aiheutti 
turvattomuutta, eikä sellaisessa yhteisöllisessä tilassa haastateltu voinut ajatella 
olevansa. Turvallisuutta luoneet jumalallisesta johdetut johtajuuden perusteet 
Koivistolla olivat murtuneet, ja tämä murros tapahtui paitsi yhteisössä myös 
yhteisöjen jäsenten uskonnollisessa identiteetissä.  

Yksi haastateltu nosti toistuvasti esille Toivon portti -seurakunnan johtoryhmän. 
Kukaan muu haastatelluista ei puhunut kertaakaan johtoryhmästä tai sen 
toiminnasta. Haastateltu oli johtoryhmän jäsen, joten sen toiminta oli hänelle tuttua. 
Johtoryhmän esille nostossa oli motiivina pyrkimys korostaa, että yhteisössä tehtiin 
työtä vanhojen toiminnan tapojen muuttamiseksi.810 Hän kertoi kuitenkin, että ”kyllä 
mä niin kun välillä koen että ne vanhat asiat kummittelee kuitenkin siellä”.811 
Puhumalla kummittelemisesta haastateltu antoi vahvan metaforan sille, että muutos 
yhteisössä oli vielä tapahtumassa eikä traumaattisista johtajuuteen liittyneistä 
tapahtumista oltu päästy irti. Kysyin haastatellulta, millaisessa tilanteessa hän voisi 
ajatella eroavansa yhteisöstä. Hän kertoi johtoryhmän suunnitelleen suurta tilaisuutta 
Tampereelle, mutta johtoryhmässä oli ollut erilaisia näkemyksiä käytännön 
toteutuksesta. Johtoryhmän seuraava kokous kutsuttiin koolle nopeasti ja 
haastatellulla ei ollut mahdollisuutta osallistua kokoukseen. Kokouksessa oli tehty 
toisenlainen päätös kuin haastateltu oli ajatellut, jolloin hän totesi: 

siinä tilanteessa mä koin että mun yli käveltiin ja mä pistin avaimenkin jo pöydälle ja 
sanoin että tää oli tässä mutta tuota sitten siinä ko keskusteltiin ja he pyysivät 
toimintatapaansa anteeksi niin sit mä päätin jatkaa mutta olin mä olin vakaasti päättäny 
että mä lähen niin kun johtoryhmästä pois mä sanoinkin siellä että mun yli ei tarvi 
kävellä kun kerran onko se sitten oikein taikka väärin mut se on niin kun se on mun 
niin kun periaate812 

 
809 Haastateltu puhui samassa aihekokonaisuudessa, kuinka keväällä vuonna 2011 Jumala oli ottanut 
Koivistolta pois armonsa eikä haastateltu enää voinut rukoilla pastoritiimin puolesta. h4, 813-858. 
810 h2, 553-568. 
811 h2, 627-628. 
812 h2, 948-958. 
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Johtoryhmässä työskentely ja yhdessä päätösten teko oli erilaista johtajuutta kuin 
aikaisemmin Nokia missiossa. Haastatellut kertoivat, kuinka aikaisemmin päätökset 
tuotiin toiminnasta vastaaville, ja ne olivat valmiita toteutettaviksi. Nyt johtajuus ei 
ollut yksittäisen karismaattisen johtajan rooliin liittynyttä toimintaa, vaan se tapahtui 
usean ihmisen yhteisenä toimintana. Haastatellulle toiminnan tapa, joka muistutti 
aikaisempaa suoraviivaista päätösten ilmoittamista, merkitsi uudessa tilanteessa ”yli 
kävelyä” ja oli hänelle jopa mahdollinen syy irtautua yhteisöstä. 

Murroksen jälkeen yhteisön vanhasta toiminnan tavasta irtautuminen ilmeni 
yhteisön tärkeimmän viikoittaisen kokouksen nimen muutoksena. Paraneminen oli 
keskeinen ilmiö Nokia missiossa, mikä sai toiminnan kehittyessä yhä 
merkittävämmän roolin yhteisön toiminnassa. Yhteisön alkukertomus Markku 
Koiviston sairastumisesta ja saarnaajan kohtaamisesta vahvistui Koiviston 
sairastuttua uudelleen imusolmukesyöpään 2004.813 Markku Koivisto kirjoitti Nokia 
mission uutislehdessä maaliskuussa 2005, kuinka hän oli parantunut samalla tavalla 
kuin 14 vuotta aikaisemmin; poikkeuksellisesti kesken syöpähoitojen. Toisessa 
paranemisessa oli samoja ihmeenomaisia piirteitä kuin ensimmäisellä kerralla. 
Markku Koivisto oli saanut puhelun ystävältään Richard Glickstainilta, joka oli 
sanonut, että sairaudessa tapahtuu pian käänne. Tämän puhelun Koivisto tulkitsi 
suorana ilmoituksena Jumalalta samoin kuin aikaisemman lähetystyöntekijän 
ennustuksen.814 Markku Koivisto kirjoitti tässä yhteydessä seuraavasti: 

Uskon, että meillä Nokia missiossa alkaa uusi aika, jolloin ihmiset tulevat vielä 
lukuisammin uskoon ja parantumiset sairauksista tulevat entistä selkeämmin 
ilmeiseksi. Olemme ottamassa nyt uskossa isoja askeleita parantumisien alueella. 
Pyydämme parantuneita ihmisiä kertomaan parantumisestaan joka illan lopuksi.815 

Parantuminen kokousten sosiaalisena kokemuksena nousi johtajan 
elämänvaiheista ja toimi johtajuuden roolin perusteluna. Parantumiset olivat olleet 
osa Nokia mission kokousten kokemusmaailmaa alusta alkaen,816 ja Koiviston toisen 
parantumisen jälkeen ne olivat esillä merkittävällä tavalla. Nokia mission uutislehti 
nosti parantumiset ja Parantumisillan näkyvästi esille huhtikuussa 2005. Lehdessä oli 

 
813 Tiedote sairastumisesta annettiin 16.7.2004. Pohjanheimo 2005, 46. 
814 NMU maaliskuu 2005, 3. 
815 NMU maaliskuu 2005, 3. 
816 h1, 539-550 ja h3, 274-277. Omassa haastatteluaineistossani kaksi haastatelluista mainitsi 
parantumisen motiivina osallistua kokouksiin.  
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kaksi isoa koko aukeaman kirjoitusta otsikoilla: ”Parantumisilloissa tapahtuu ihmeitä 
joka sunnuntai” ja ”Mitä niissä parantumisilloissa oikein tapahtuu”.817  

MetroAuto-Areenan iltojen nimet vaihtelivat vuosina 2004 ja 2005, mikä kertoi 
osaltaan yhteisön toiminnan suunnan etsimisestä.818 Toukokuussa 2004 Nokia 
mission uutisissa MetroAuto-Areenan iltoja kutsuttiin nimellä Herran illat ja 
syyskuussa 2004 nimellä Nokia mission illat. Maaliskuussa 2005 iltoja kutsuttiin jo 
nimellä Parantumisillat.819 Parantumisen nousemisesta kokouksissa yhä enemmän 
esille kertoi ylistyksenjohtaja Heikki Uusikylän kirjoitus maaliskuulta 2005 Nokia 
mission uutislehdessä: 

Nyt ollessani Nokia Mission työyhteydessä, olen kokenut hengessäni, että yhä 
enemmän on tulossa. Jumalan voitelu on murtautunut saarnoissa, rukouspalvelussa ja 
ylistyksessä niin, että todistuksia erilaisten sairauksien paranemisista on alkanut tulla 
jokaisen tilaisuuden jälkeen yhä enemmän. Erityisesti viime sunnuntai tuntui 
saarnatun sanan jälkeen, että Jumalan parantava voitelu oli vahvemmin läsnä, kuin 
kertaakaan aikaisemmissa tilaisuuksissa, missä olen ollut mukana.820 

Johtajan henkilökohtainen kokemus parantumisesta muodostui käytettävissä 
olevasta tutkimusmateriaalista saadun kuvan perusteella sosiaaliseksi kokemukseksi, 
jota tietoisesti pidettiin esillä muuttamalla kokousten nimi ja jota kokouksiin 
osallistuvat henkilöt välittivät eteenpäin henkilökohtaisena kokemuksenaan. Yksilön 
ja yhteisön rajapinnassa hahmottui myötäsukaisille henkilöille parantumisen 
kokemus, joka samalla liittyi yhteisössä toteutuneeseen johtajuuteen.  

Markku Koiviston erottua yhteisöstä johtajuuden perustelu paranemisella ei ollut 
enää mahdollinen. Sunnuntai-iltana pidettävän kokouksen nimi muutettiin vuonna 
2014 Parantumisillasta toisenlaisen merkityksen omaavaksi Herätyksen illaksi.821 

 
817 NMU huhtikuu 2005.  
818 Nokia mission verkkosivuilla iltoja kutsuttiin Parantumisilloiksi elokuussa vuonna 2004. Vielä 
toukokuussa vuonna 2004 illan nimi oli Herran ilta tai Herätyskokous. NMI 2004a, NMI 2004b. Eräs 
mukana ollut totesi iltojen nimistä: ”herätysiltojen parantumisiltojen missioiltojen mitä nimeä niistä 
sitten kullonkin käytettiinkään”. h1, 1600-1602. 
819 Pohjanheimon pro gradu -tutkielmaa varten kokoama materiaali oli ajalta ennen Markku Koiviston 
toista paranemista. Pohjanheimo päätteli oman materiaalinsa pohjalta, että kokousten diskurssissa 
uskonnollinen herääminen ja uskoontulo asettuivat parantumisen edelle. Hän totesi, että ”Paranemisen 
diskurssi on uskonnollista sanomaa esiin tuovan diskurssin rinnalla samanaikainen ja sitä tukeva, mutta 
siihen verrattuna toisarvoinen.”  Pohjanheimo 2005, 91. Tämän tutkimuksen materiaalin pohjalta 
vaikutti siltä, että Koiviston toinen paraneminen aiheutti muutoksen yhteisön toiminnan rakenteessa.  
820 NMU/maaliskuu/2005, 14. 
821 Haastattelujen tekemisen aikaan loppuvuodesta vuonna 2013 sunnuntaikokousten nimi oli edelleen 
Parantumisilta. Vieraillessani kokouksessa minua jäi mietityttämään illan nimen liittyminen kokouksen 
sisältöön. Kokouksessa ei millään tavalla enää viitattu parantumiseen. Tutkimuspäiväkirja. Toivon 
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Nimen muutos oli viesti johtajuuden muutoksesta sekä uusi konkreettinen sisältö 
yhteisön toiminnalle. Parantuminen oli hyöty, jolla motivoitiin osallistumaan Nokia 
mission toimintaan. Siirtyminen karismaattisen johtajan jälkeiseen aikaan merkitsi 
motivaation muutosta. Haastattelemistani Toivon portti -seurakunnan toimintaan 
osallistuneista henkilöistä vain kaksi pidempään mukana olleista puhui paranemisesta 
ja silloinkin viitaten Markku Koiviston aikaan Nokia missiossa. Seurakunnan ja 
uskonnollisen yhdyskunnan nimessä oleva käsite toivo ja kokousten nimessä sana 
herätys kuvasivat toiminnan motiivin siirtymisestä arvoihin ja merkityksiin, joiden 
puolesta voidaan tehdä työtä ja joita odotetaan. Yksi haastateltu kuvasi: 

niin kauan kun meillä on niin kun toivo joka ei oo pelkkä haave unelma toive vaan on 
niin kun toivo joka uuden testamentin kielenkäytössä tarkottaa niin ku 
vakuuttuneisuutta ja varmuutta niin niin kauan meillä on myös niin kun elämä ja niin 
kauan löytyy voimaa siihen mihin Jumala meitä kutsuu822 

Haastatellulle toivon olemassaolo merkitsi velvoittavuutta toimia Jumalan kutsun 
mukaisesti. Osallistumista ei enää motivoinut hyödyn saaminen joltain ulkopuoliselta 
yliluonnolliselta, vaan se tarkoitti nyt toimimista ja pyrkimistä siihen, minkä Jumala 
on ilmoittanut tavoiteltavaksi.823 

Nokia Missio Church Tampereen muuttuminen Toivon portti -seurakunnaksi 
näytti, kuinka johtajuuden määrittely muuttui johtajuuden kriisin jälkeen yksilön ja 
yhteisön rajapinnassa ja millaisia vaikutuksia sillä oli tuolle rajapinnalle. Johtajan 
omaama johtajuuden valtuutus romahti, mikä johti yhteisön määrittelemään 
uudelleen johtajuutta. Johtajuuden muutos merkitsi samalla osallistumisen 
motivaation muutosta. Hyötyyn perustunut seurausten logiikka muuttui arvoihin 
perustuvaksi oikeellisuuden logiikaksi, jolloin merkittävää oli toimiminen oikein, ei 
itselle hyödyllistä seurausta tavoitellen. Rajapinta mureni ja kutistui, jolloin 
osallistumisen motivaation muutos oli osa uuden rajapinnan rakentamista. 
Tutkimuksen teon aikaan tämä prosessi oli vasta käynnistynyt.  

Johtajuus ilmeni kaikissa tutkituissa kolmessa yhteisössä omanlaisilla tavoilla. 
Yhteisöt olivat kooltaan pieniä, jolloin johtajuus tiivistyi helposti johtajaan. Yhdessä 

 
portti -seurakunnan Facebook-sivujen mukaan vielä 18.5.2014 seurakunnassa järjestettiin 
Parantumisilta, jossa oli vierailijoina Betty ja Harold Eatmon. Kesän 2014 aikana Facebook-sivuilla 
puhuttiin yleensä sunnuntai-illasta, poikkeuksena 1.6.2014, jolloin mainittiin illan nimenä Herätyksen 
ilta. Käsitteenä Herätyksen ilta näytti vakiintuneen sunnuntai-illan kokouksen nimeksi elokuussa vuonna 
2014. FBUT. 
822 h1, 2115-2121. 
823 Toinen haastateltu kuvasi kuinka seurakunta ei ole jotain, jonka kautta eletään, vaan se on työväline, 
joka haastaa tekemään. h4, 1041-1056. 
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yhteisössä johtaja, eli pastori eli palkattu uskonnollinen ammattilainen, oli yhteisön 
olemassaolon kannalta keskeinen. Johtaja toteutti yhteisön olemassaolon 
muodostavan rituaalin, joka oli konkreettinen yhteisön olemassaolon symboli. 
Symbolisesti hän ruokki kaikki yhteisön jäsenet, jolloin rajapinnalla liikkuvalle 
henkilölle imaginaarinen riippuvuus johtajasta muodostui selväksi ja vahvaksi 
yhteisön ominaisuudeksi. Johtajan palkkaus sitoi yhteisön systeemisesti opin 
määrittelevään oikeushenkilöön. Toisessa yhteisössä johtajuus ymmärrettiin 
laajemmin kuin johtajan roolina. Yhteisön johtajuuden irtautuminen johtajasta 
kerroksellisti yhteisön rajapintaa, jossa yksilön toiminta tapahtui eri rooleissa eri 
tilanteissa; jossain tapahtumassa osallistujana, toisessa tilan somistajana ja 
kolmannessa pienryhmän vetäjänä. Rajapinnalla johtaja toimi konkreettisesti 
liittymistä edistävänä toimijana. Kolmannessa yhteisössä johtajuuden murentuminen 
johtajan rikoksen vuoksi oli johtanut haastatelluille vaikeuteen käyttää johtajaa tai 
johtajuutta käsittelevää kieltä. Turvallisuuden murtuminen johti rajapinnan 
kutistumiseen, jossa johtajan rooli oli hahmottumaton. Johtajuuden jumalallinen 
merkitys oli murtunut ja sen oli korvannut osallistujien sitoutumisen 
merkityksellisyys. 

6.3 ”Mulla on myös sille porukalle jotain annettavaa” 

6.3.1 Vapaaehtoistehtävät sitouttavana toimintana  

Markus-yhteisön toiminnan keskus oli messu, joka oli joka viikko sunnuntaisin. 
Tämä säännöllisyys oli sellaista, mitä haastatellut pitivät tärkeänä ja arkeaan 
rytmittävänä tekijänä.824 Merkittävää säännöllisessä messussa oli sen toteuttamiseen 
liittyvä vapaaehtoinen toiminta, johon yhteisön jäsenet pystyivät osallistumaan. 
Vapaaehtoisten työpanos messujen järjestämisessä oli käytännön tehtävien kannalta 
tärkeää, minkä vuoksi seurakunnan johto pyrki saamaan vapaaehtoisia tekemään 
yhdessä näitä töitä.825 Yhteisössä toimiva haastateltava kuvasi omaa kokemustaan 
palvelutehtävässä toimimisesta: 

kiinteä seurakuntaelämä ja aktiivinen siinä mielessä että kyllä sen myötä että että 
markusyhteisöstä niin ku itelle henkilökohtaisesti oon sitten niin ku myös tarjottu ja 

 
824 h6, 440-451; h7, 416-421; h13, 864-868.  
825 h13, 677-689. 
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ihan tultu kysymään niin ku palvelutehtäviin paikkaa sillä tavalla niin se on jotenki 
sitouttanu sitte siihen yhteisön toimintaan ja sen on kokenut sitä kautta 
merkitykselliseksi vaikka palvelutehtävät vois niin ku väsyttäviä tai jotenki semmosia 
mutta sitten ku se on tullu jotenki jotenki mä koen että ku se on tullu sieltä niin ku 
seurakunnasta käsin se kutsu että haluisik sä tulla toteuttamaan meillä tämmöstä tai 
pitämään pyhäkoulua että sua voitais käyttää ja sua niin ku tarvita niin siitä on tullu 
semmonen merkityksellinen olo itelle826 

Palvelutehtävään pyytäminen oli haastateltavalle jo sinällään yhteisöön sitouttavaa ja 
palvelutehtävässä toimiminen antoi merkityksellisen olon. Haastateltu kertoi kuinka 
aikaisemmassa elämänvaiheessa hänen etsiessään uskonnollisista yhteisöistä omaa 
paikkaansa, hän olisi kaivannut, että joku olisi tullut henkilökohtaisesti auttamaan ja 
sanonut, että ”tässä ois sulle hyvä paikka ja sä olisit tällä paikalla merkittävä”. Oman 
paikan löytäminen ja itsensä merkittäväksi kokeminen oli haastateltavalle joissain 
tilanteissa vaatinut paljon omaa aktiivisuutta. Hän totesikin, että itsensä merkittäväksi 
kokeminen oli tärkeää juuri yhteisössä pysymisen kannalta.827 

Vapaaehtoinen toiminta Markus-yhteisössä toisaalta sitoutti osallistujia, mutta 
samalla oli myös merkki sitoutumisesta. Yhteisön johtoon kuulunut henkilö kuvasi 
yhden uuden työmuodon käynnistymistä yhteisössä: 

kyllä pyhäkoulu esimerkiks lähti sillatavalla että ei siinä mitään missään ylätasolla tehty 
päätöksiä että nyt pitää olla pyhäkoulu vaan yks äiti sanoi mä haluan ruveta ja rupes 
niin kun ajamaan sitä että mä rupean pitämään sitä ja sit se rupes junailemaan sitä ja 
niin se alko sitten828  

Uuden työmuodon käynnistäminen ja organisointi edellytti vahvaa sitoutumista 
yhteisöön. Sitä kuvaa hyvin Goorenin typologiassa kääntymisen taso tunnustus 
(confession). Yksityiskohtana Markus-yhteisössä yhteisöön sitoutumisen tekijänä 
nousivat messun jälkeiset kirkkokahvit, jotka pidettiin samassa rakennuksessa kuin 
messukin, mutta jotka piti järjestää varsin pienessä tilassa. Eräs haastateltava kuvasi, 
kuinka kirkkokahveilla ollaan kuin ”sillit purkissa”, jolloin ei pysty aina olemaan vain 
ennestään tuttujen ihmisten seurassa vaan tutustuu myös muihin ihmisiin.829 
Toisaalta kirkkokahvit antoivat yhdelle haastateltavalle mahdollisuuden olla yksi 
muista seurakuntalaisista. Hän totesi, että ”mä en tiedä ees että onko meidän 
seurakunnassa jotain julkkiksia tai jotain huippumalleja tai muita vastaavia, koska 

 
826 h7, 345-361. 
827 h7, 363-377. 
828 h11, 1116-1121. 
829 h6, 316-326. 
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jokainen voi olla vapaasti oma itsensä.”830 Kirkkokahvit sitouttivat yhteisöön ja olivat 
samalla merkki samanarvoisuudesta. Samanarvoisuuden korostaminen saattoi olla 
tietoinen ulkopuoliselle haastattelijalle suunnattu painotus. Edellä luvuissa 5.3 ja 6.1.3 
olen käsitellyt sosiaalista kerrostumista yhteisöissä. 

Markus-yhteisön johdossa tuotiin esille käytännöllinen tarve palvelutehtäville. 
Johtoon kuulunut haastateltava totesi, että seuraavat tehtävät kuuluivat messun 
järjestämiseen: alttarit ja polvistumispenkit tulee hakea varastosta ja laittaa paikalleen, 
laittaa virsikirjat, huolehtia kolehdista ja sen laskemisesta, messun musiikki ja kuorot 
sekä messun aikaisen pyhäkoulun pitäminen. Hänen mukaansa Markus-yhteisössä 
tarvittiin vuositasolla jopa 80 vapaaehtoista työntekijää.831 Yksi johtoon kuulunut 
haastateltava nosti esille sen, kuinka erityisesti miehet sitoutuivat toimintaan 
voidessaan toimia suntiotiimissä ja rakentaessaan jumalanpalvelustilaa messua 
varten.832 Vapaaehtoistyö oli välttämätöntä, mutta yhteisön johdossa ymmärrettiin 
myös sen merkitys yhteisöön sitouttavana tekijänä. Liikkeen johtoon kuulunut 
haastateltava totesikin: 

mun mielestä kun on kyse aikuista terveistä ihmisistä niin yleensä on semmonen tietty 
tarve niin ku tuntee että mä kuulun johonki porukkaan ja ei pelkästään sillai että mut 
otetaan armosta siihen porukkaan vaan myös että mulla on myös sille porukalle jotain 
annettavaa833 

Nokia missiossa ja Toivon portti -seurakunnassa toimineet haastatellut kuvasivat 
myös vapaaehtoistyön merkittäväksi yhteisölliseksi toiminnaksi. He nostivat esille 
erityisesti sen, että vapaaehtoistyöhön ihmiset kutsutaan ja jokaisella on oma paikka, 
jonka Jumala on heille tarkoittanut. Tämä sopi hyvin yhteen yhteisössä vallinneen 
tavan kanssa perustella toimintaan osallistumista yliluonnollisella. Yksi haastateltu 
totesikin, että ”mä koin että Jumala kutsu mua sinne rukouspalveluun että mulla oli 
ollu muu ihan muissa yhteyksissä muutama sellanen tilanne et mä olin rukoillu 
jonkun puolesta ja se jotenki kolahti ja ja koin että se on Jumalan kutsu”.834  
Vapaaehtoistyö sai erityisen merkityksen siitä, että sen tekeminen perusteltiin 

 
830 h8, 619-636. Haastateltava viittasi myös metaforaan perheestä ja siihen, että jokainen perheen jäsen 
on erilainen, mutta Markus-yhteisössä hänen kuvauksensa mukaan kukaan ei erotu ja kirkkokahvit 
olivat yksi tämän tasa-arvoisuuden merkki. 
831 h11, 1096-1107. 
832 h13, 677-689. 
833 h13, 743-749. 
834 h10, 171-175. Toisaalta Jumalan suora ilmoitus saatettiin sanoa syyksi jäädä pois vapaaehtoistyöstä. 
h3, 314-322.  
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Jumalan tarkoittamaksi tehtäväksi. Vapaaehtoistyötä tekevä haastateltu kertoi, että 
Jumala oli tarkoittanut jokaiselle oman paikkansa, mutta tällä vapaaehtoistoiminnalla 
oli myös käytännön merkitys, koska palkattuja työntekijöitä oli vähän, eivätkä he ehdi 
tehdä kaikkea.835 

Toivon portti -seurakunnan johdossa toimiva henkilö kertoi, että yhteisön 
toiminnassa oli tietoisena perusajatuksena se, että yhteisöön mukaan lähtenyt henkilö 
ei olisi vain passiivinen vaan tulisi tekemään jotain itselle mielekästä tehtävää.836 Eräs 
haastateltava puhui toistuvasti haastamisesta, jolla seurakuntaa tulevia ihmisiä 
kutsutaan toimimaan evankeliumin hyväksi eli tekemään vapaaehtoistyötä yhteisössä. 
Haastaminen ilmaistiin yhteisön kielessä myös oman paikan löytämisenä. Oma paikka 
-käsite ymmärrettiin kristillisessä kontekstissa raamatullisena metaforana 
seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Jokaisella ruumiin jäsenellä oli oma tehtävänsä 
ja samoin seurakunnassa jokaisella oli oma paikka ja tehtävä. Vaikka haastateltava 
korosti, että kyseessä ei ollut velvoite, sisältyi ajatukseen omasta paikasta käsitys 
jokaiselle kuuluvasta tehtävästä.837  

Eräs haastateltu muisteli Nokia mission aikaa ja kuvasi silloin vallinnutta 
toiminnan tapaa, jossa yhteisön johdosta nostettiin esille nopeastikin erilaisia 
työmuotoja, joissa tarvittiin myös vapaaehtoisia tekijöitä. Haastateltu kuvasi, kuinka 
sitoutuneita ihmiset olivat toimintaan ja olivat mukana toteuttamassa näitä 
nopeallakin aikataululla esiin nostettuja tapahtumia ja työmuotoja. Vapaaehtoiset 
käyttivät omaa rahaansa ja aikaansa. Haastateltava totesi, ettei hän ollut aikanaan 
pohtinut, oliko tällaisen taustalla Jumalan aiheuttama vai ihmisestä nouseva karisma. 
Myöhemmin hän kertoi pohtineensa asiaa.838 Toinen haastateltu kuvasi samalla 
tavalla, mutta nosti myös esille sen, että kaikki ihmiset eivät pysyneet tällaisessa 
toiminnassa mukana.839 Yhteisön toimintaan sitoutuminen toisaalta näkyi 
vapaaehtoistoimintaan osallistumisena, mutta samalla vapaaehtoistoiminta näytti 
vahvistavan sitoutumista yhteisöön. Merkitystä ei näyttänyt olevan sillä, mitä 
toiminta oli, vaan enemmänkin sillä, että ihmisiä kutsuttiin mukaan toimimaan. 
Toimiminen yhteisön hyväksi vahvisti henkilön paikkaa yhteisön rajapinnalla ja liitti 
toimijan yhteisön merkityksellisten ihmisten joukkoon. 

 
835 h4, 539-551, 1016-1035. 
836 h2, 844-852. 
837 h4, 773-806. 
838 h2, 274-302. 
839 h10, 725-747. 
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Satamaseurakunnan haastateltavat käyttivät yhteisöstään kotiin ja perheeseen 
liittyviä metaforia. Haastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, että pelkkä yhdessä olo tai 
asioiden jakaminen pienryhmässä ei tehnyt haastateltaville yhteisöstä 
perheenomaista. Haastattelussa esille nousi henkilöiden osallistuminen yhdessä 
tekemiseen erilaisten vapaaehtoistehtävien muodossa.840 Yhteisön pyrkimyksellä 
saada vapaaehtoiset mukaan yhdessä tekemiseen oli käytännöllinen perustelu. Se 
liittyi yhteisön toimintaan vuokratiloissa, joissa jouduttiin ennen jokaista Sataman 
iltaa valmistamaan tilat kokoontumista varten, mikä oli haastateltavien kuvauksen 
mukaan melko iso tehtävä. 

mä luulen että aika iso joukko on on jo myös semmosia jotka on jossakin asiassa 
mukana kun on on niin kun valtavan paljon erilaisia asioita ja sitte kun nää nää illat 
tuolla koululla ku se on vuokratila niin täytyy aina rakentaa joka ikinen ikinen kerta 
kun ei oo omia tiloja niin sinne täytyy kaikki kaikki tehä se systeemi niin kyllä siellä on 
mä luulen että aika iso joukko kävijöistä on kuitenkin jollain tavalla jossain pienessä 
niin ku mukana841 

Konkreettisen tilan muokkaamisen lisäksi vapaaehtoisten toimintaan kuului myös 
Messien vetäminen ja osallistuminen eri tiimien toimintaan.842 Mahdollisuus 
osallistua seurakunnassa vapaaehtoiseen tekemiseen oli myös joillekin haastateltaville 
yksi kiinnostusta yhteisöön herättänyt tekijä. Eräs haastateltu, joka oli toiminut 
aktiivisesti kirkossa, kuvasi, kuinka kirkon toiminnassa erilaiset herätysliike- ja 
poliittiset taustat määrittelivät taloudellisten etujen jakautumista. Tälle 
vastakohtaisena hän näki pienten ja vaatimattomissa oloissa toimivien seurakuntien 
perheenomaisen yhteisöllisyyden, jossa ihmiset olivat sitoutuneet toimintaan. Tämä 
sitoutuneisuus liittyi erityisesti iltojen järjestämisen vaatimaan suureen 
vapaaehtoisten työpanokseen.843 

Eräs haastateltu kuvasi omaa vapaaehtoistoimintaansa monissa erilaisissa 
tehtävissä. Satamaseurakunnassa hän oli toiminut Sataman iltojen järjestelytehtävissä, 
keittiötehtävissä, toteuttamassa illan ohjelmaa ja tehtävissä lasten kanssa. Omaa 
tuloaan seurakuntaan hän kuvasi seuraavasti: 

 
840 h19, 441-452. 
841 h16, 729-738. 
842 h14, 1354-1361. 
843 h15, 136-182. ”kun ihmiset sitoutuu johonkin tekemiseen niin vähitellen me ei ollakkaan enää täällä 
teillä vaan me ollaan meillä siinä vaiheessa ihminen on sitoutunut kun se kokee että nyt ollaan tää on 
meidän seurakunta”. h14, 858-863. 
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kun mä tuun kattoon uutta seurakuntaa niin mä haluun ensin vähän niin ku vähän 
kattoo niin ku ulkoo päin että miltäs tää nyt näyttää ja haluunko mä tehä täällä jotain 
haluanko mä tänne niin ku jäädä mukaan niin en mä nyt heti alkuun lähtenyt ehkä se 
oli kuitenkin sillee vuosi puoltoista kun mä ekan kerran kävin844 

Haastateltava oli lähtenyt mukaan vapaaehtoiseen toimintaan yli vuoden kuluttua 
seurakuntaan tulon jälkeen. Hän nosti tällaisen vapaaehtoiseen toimintaan liittyvän 
yhteisöllisyyden vastakohdaksi kirkon toimintaan osallistumisen, joka hänen 
mukaansa oli passiivista istumista, jolloin ei voinut tutustua toisiin ihmisiin. 
Tekeminen antoi mahdollisuuden myös toisiin tutustumiseen.845 

Kysyttyäni Satamaseurakunnan haastateltavilta, mitä Satamaseurakuntaan 
kuuluminen edellytti heiltä, vastauksissa nousi esille vapaaehtoistehtävien tekeminen 
yhdessä. Eräs haastateltava kuvasi, kuinka hän oli yllättynyt Satamaseurakuntaan 
tulon jälkeen siitä, kuinka paljon oli ihmisiä tekemässä ja valmistelemassa 
kokouksia.846 Hän totesi, että ”kyl mä nyt muistankin sen sen ajatuksen ja tunteen ku 
oli niin ku huomas kuinka moni sitä oli tekemässä ja ja ihan vaikutuin siitä että 
mahtavaa että että niin moni niin ku on täs mukana”847. Eräs haastateltu kuvasi 
tällaista toiminnan ja tekemisen ilmapiiriä dynaamiseksi, jossa on yhteinen suunta tai 
visio siitä, miksi yhdessä toimitaan.848 

Yhdessä tekeminen nähtiin haastateltujen puheessa sitoutumisena yhteisöön.849 
Eräs liikkeen johdossa toimiva kertoi, että yhteisössä oli hänen näkemyksensä 
mukaan enemmän miehiä kuin muissa seurakunnissa yleensä, koska 
Satamaseurakunnassa on paljon tekemistä miehille. Erilainen tavaroiden 
roudaaminen ja tekniikan rakentaminen sekä vastuun jakaminen ja ihmisiin 
luottaminen nousivat haastatellulla esille keinona sitouttaa miehiä yhteisön 
toimintaan.850 

Toinen asia, mikä Satamaseurakunnan haastateltujen puheessa nousi esille 
yhteisöön sitouttavana tekijänä, oli oma perhe. Merkittävänä asiana nähtiin, että 

 
844 h17, 281-288. 
845 h17, 130-149. 
846 h18, 654-663. 
847 h18, 650-663. 
848 h17, 216-228. 
849 h14, 1548-1554. 
850 h14, 857-863, 1060-1070. 
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yhteisön toimintaan voitiin osallistua yhdessä puolison ja perheen kanssa.851 Eräs 
haastateltava kuvasi seuraavasti: 

T: no mistä syystä tai oliks oliks jotain semmosta erityisen ratkaisevaa joka ratkaisi sen 
että liityitte satamaseurakuntaan  

H: kyl se oli mun mielestä se ratkaseva että me päästiin yhessä sillai ja lähtemään 
puolisoina ja sitten myöskin se että lapsille oli tota se loksahti sitä että sen vaistos heti 
että [kahdeksan sekunnin tauko] et lapset on tärkeitä  

[…] 

et se on varmaan se ensimmäinen pointti niin ku se että lapset lapset otettiin 
huomioon ja lapset niin ku pää löyti semmosen kasvupaikan sillai ja se sanotaan 
karrikoiden meikäläisen kasvu tuli sitten vasta perässä852 

Puhuessaan lasten merkityksestä ja siitä kuinka lapset huomioitiin 
Satamaseurakunnassa, haastateltava liikuttui ja piti kahdeksan sekunnin tauon 
puheessaan. Myös yhteisön johdossa nähtiin lapsityön merkitys yhteisöön 
sitouttavana tekijänä. Johtoon kuuluva haastateltava totesikin: ”on perheitä jotka 
sitoutuu vähäksi aikaa ja perheitä jotka sitten sitoutuu pitemmäksi aikaa ja siihen 
vaikuttaa hirveen paljon lapsityön merkitys että kun meillä on meillä on hyvä lapsityö 
niin se sitouttaa perheitä ja ja aikuiset tulee sen takia kun lapset haluaa tulla”853. 
Tulevaisuuden ongelmana nähtiin osallistuvien lasten suuri määrä ja kannettiin 
huolta siitä, että lapsityöhön saataisiin lisää vapaaehtoisia.854 

Kaikissa tutkituissa yhteisöissä järjestettiin lapsille toimintaa. Markus-yhteisössä 
messun aikana järjestettiin pyhäkoulu ja Toivon portti -seurakunta järjesti yhdessä 
Kansanlähetyksen kanssa erityisiä tilaisuuksia lapsille.855 Haastatellut eivät muuten 
kuvanneet perheen yhteistä osallistumista tai lapsien huomioimista merkittävänä 
yhteisöön sitoutumisen tekijänä.  

Kaikki tutkimuskohteena olevat yhteisöt olivat pieniä ja yhteisöillä oli kullakin 
vain yksi palkattu työntekijä. Toiminnan järjestäminen kaikissa yhteisöissä perustui 
yhteisössä toimivien vapaaehtoiseen työpanokseen. Yhteisöjen johdossa tämän 
työpanoksen tärkeys nähtiin käytännöllisenä asiana. Satamaseurakunnassa yhteisön 

 
851 h15, 663-66. Uskonnollinen osallistuminen Satamaseurakunnassa saattoi johtaa myös ristiriitaan 
puolison kanssa. h16, 578-612. 
852 h19, 354-388. 
853 h14, 804-810. 
854 h16, 899-905; h18, 732-738. 
855 h2, 687-693; hj11, 1116-1127. 
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toiminnan perusajatuksessa toimiminen vapaaehtoistehtävissä liitettiin myös 
yhteisöön sitoutumiseen. Yhteisön toimintaan osallistuvat kokivat 
vapaaehtoistoiminnan merkityksenantona heille itselleen ja merkityksellisenä osana 
yhteisön toimintaan osallistumisessa. Vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen ei 
liitetty sosiaalisessa hierarkiassa nousemista tai sellaista ei ainakaan suoraan sanottu 
haastattelijalle. Sosiaalinen kerrostuminen näyttäytyi sukupuolijakona eri tehtävissä, 
mutta tehtävien eriarvoisuuden tutkiminen jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

Vapaaehtoistehtävät ja niiden sosiaalisen merkityksen voi ymmärtää osana 
yhteisön kompleksista kokonaisuutta. Vapaaehtoistehtävistä muodostui yksi 
rajapinnan kompleksinen takaisinkytkeytyvä silmukka. Yhteisön osalta kyse oli 
käytännön tarpeesta saada ihmisiä tekemään eri tehtäviä. Tehtävien tekeminen loi 
mahdollisuuksia luoda ja vahvistaa sosiaalisia sidoksia yhteisön sisällä, joka vähensi 
pyrkimystä irtautua ja suuntasi liikkeen rajapinnan keskustaan. Sosiaaliset sidokset 
osaltaan muovasivat yhteisöä antamalla uusia merkityksiä eri tehtävissä toimiville 
yhteisön jäsenille. Tämän merkityksellisyyden kokeminen vahvisti yksilöiden 
uskonnollista identiteettiä. Yksilöiden merkityksellisyys yhteisölle rakensi yhteisölle 
sosiaalista kerrostumista, joka lujitti yhteisön rakennetta. Kerrostuminen osaltaan 
antoi mahdollisuuksia uusien vapaaehtoistehtävien tarjoamiseen uusille 
myötäsukaisille osallistujille.    

Rodney Stark ja Roger Finke ovat todenneet, että yhteisössä innostus synnyttää 
innostusta.856 Mielekkään sosiaalisen tekemisen puute ja aktiivisuuden deprivaatio, 
joka ratkesi pääsemällä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, oli yhteisön toimintaan 
osallistumisen merkittävä motiivi. Haastatellut saattoivat olla keskimääräistä 
aktiivisempia yhteisön jäseniä, koska heidät pääosin saatiin mukaan tutkimukseen 
yhteisön johdon suositusten perusteella. Jokaisen yhteisön toiminnassa erottui yksi 
erityinen yhteisöön sitouttava tekijä. Markus-yhteisössä messun säännöllisyys ja 
viikoittainen toistuvuus selvästi sitoutti osallistujia yhteisöön. Yhteisön jäsenet myös 
tulkitsivat ehtoollista teologisesti yhteisön muodostavana tilanteena. Toivon portti -
seurakunnan toiminnassa tällainen sitouttava tekijä oli yhteisölliseen ylistykseen 
osallistuminen, jonka merkitys vahvistui yhteisön murroskautena Markku Koiviston 
erottua yhteisöstä. Satamaseurakunnassa toimintaan sitouttavana tekijänä toimi 
pyrkimys kodinomaiseen yhteisöllisyyteen yhdessä tekemisen kautta. Nämä 
yhteisöllisyyden hetket ilmenivät minulle tutkijana sellaisina yhteisöjen perustavina 

 
856 Stark ja Finke totesivat, että: ”the high levels of involvement exhibited by participants in some 
religious groups are generated by the group itself, that enthusiasm engenders enthusiasm” Stark & 
Finke 2000, 125. 
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oman identiteetin ilmenemisen hetkinä, joissa yhteisössä toimijat olivat enemmän 
kuin joukko yksilöitä. Heistä muodostui me: ”kun ihmiset sitoutuu johonkin 
tekemiseen niin vähitellen me ei ollakkaan enää täällä teillä vaan me ollaan meillä”.857 

6.3.2 Koinonia 

Kreikan kielen sana koinonia ( ) on kuvannut kristillisessä teologiassa yhdessä 
jaettua kristittyjen yhteyttä. Kristillisen kirkon jäsenet ovat osallisia idealistisesta 
yhteisöstä, joka kuvataan Kristuksen ruumiina. Kaikki tutkittavat yhteisöt olivat 
kristillisiä yhteisöjä, jolloin tällainen kristittyjen erityinen idealistinen yhteys liittyi 
ajatukseen omasta yhteisöstä ja sen yhteisöllisyydestä. Haastatteluissa yksi kysymys 
pyrki saamaan esille haastateltavien kokemuksia erityisestä kristittyjen yhteydestä ja 
kuinka he ymmärsivät sen ilmenemisen omassa yhteisössään. Muotoilin kysymyksen 
yleensä muotoon, ”millaisissa tilanteissa koette kaikkein vahvimmin kristittyjen 
välistä yhteyttä?” Kysymys kristittyjen yhteydestä ei ollut minkään yhteisön 
haastateltaville outo, vaan se ymmärrettiin, koska käsite kristittyjen yhteys oli yhteistä 
kristillistä kieltä. Eri yhteisöissä haastatellut kokivat kristittyjen yhteyttä eri tilanteissa.  

Markus-yhteisön haastatellut kuvasivat kaikki merkittävimmäksi koinonian 
kokemukseksi messun, jossa erityisesti ehtoollinen oli tällainen hetki, jossa eniten 
koettiin kristittyjen välistä yhteyttä.858 Kaksi haastateltavaa nosti myös esille virsien 
laulamisen kokemuksena kristittyjen yhteydestä.859 Messussa ehtoolliselle 
osallistuminen kuvattiin haastateltujen kokemuksissa vapauttavana ja levollisena 
hetkenä, jolloin ei ollut velvollisuuttaa suorittaa mitään palvelustehtävää, vaan sai olla 
yhdessä muiden kanssa. Ehtoollinen kuvattiin myös lohduttavaksi kokemukseksi. 
Messussa eräs haastateltava osallistui kuoron toimintaan, jonka kautta hän koki 
messun yhteisöllisyyden rakentumista kuoroon osallistuvien laulajien ja äänien 
kautta. Eräs haastateltava kuvasi koinonian kokemusta messun jälkeisillä 
kirkkokahveilla, jossa hän oli nähnyt ihmisten puhuvan ja jakavan raskaitakin asioita 
keskenään ja tukevan toisiaan. Yksi liikkeen johtoon kuulunut haastateltava kuvasi, 
kuinka nimenomaan kristittyjen hengellinen yhteys jumalanpalveluksessa oli 
ensisijaista ja toissijaisesti hän näki sen synnyttämän sosiologisen yhteyden.860 

 
857 h14, 858-863. 
858 h6, 455-457; h7, 441-452; h8, 752-788; h9, 1086-1110; h11, 889-904; h13, 767-785; h20, 288-296. 
859 h8, 760-767; h13, 770-779.  
860 h7, 441-461; h8, 751-755; h11, 889-904; h13, 802-819, h20, 240-268. 



250 
 

Toivon portti -seurakunnan haastateltavien kokemukset koinoniasta liittyivät 
erilaisiin yhteisön tapahtumiin. Kaksi haastateltua, jotka olivat osallistuneet 
seurakunnan Parantumisillan toimittamiseen juontajana tai ehtoollisen jakajana, 
kertoivat erityisesti kokeneensa tällaisessa tilanteessa oman osallistumisen kautta 
kristittyjen välistä yhteyttä.861 Kristittyjen yhteyden kokemus liittyi Toivon portti -
seurakunnan haastateltavilla myös ylistykseen, jossa musiikin ja kertautuvien 
sanoitusten kautta syntyi vahva emotionaalinen kokemus. Toivon portti -
seurakuntaan osallistuville koinonia oli kokemus, joka saattoi tapahtua hyvin 
erilaisissa tilanteissa ja myös muualla862 kuin yhteisön omissa tilaisuuksissa. Tämä 
liittyi Toivon portti -seurakunnan haasteltujen kokemukseen suorasta yhteydestä 
Jumalaan, jolloin sitoutuminen uskonnolliseen yhteisöön ei ollut kokemuksen 
kannalta merkityksellistä. Koinonian kokemukset liittyivät myös karismaattisiin 
ilmiöihin, jotka olivat suoran jumalayhteyden ilmentymiä. Toivon portti 
seurakunnassa toimivat olivat kokeneet nämä ilmiöt yhteisöön liittävinä.863 

Satamaseurakunnan haastatellut kertoivat kokevansa kristittyjen yhteyttä 
kahdessa eri tilanteessa. Pienryhmä Messi oli usealle vastaajalle se paikka, jossa 
koettiin syvempää yhteyttä. Yhteys syntyi Messissä keskusteltaessa haastatelluille 
merkityksellisistä syvällisistä asioista tuttujen ihmisten kanssa.864 Satamaseurakunnan 
suurin toistuva tapahtuma oli Sataman ilta kahden viikon välein lauantaina. Tämän 
osalta haastateltujen kokemukset kristittyjen yhteydestä eivät liittyneet itse 
kokoukseen, josta eräs haastateltu mainitsi, että kokoukset ovat ”pikkusen 
pinnallisempia”865. Haastatellut kuitenkin kuvasivat illan järjestelyihin liittyvän 
tekemisen ja yhdessä toimimisen tapahtumaksi, johon liittyi kokemus kristittyjen 
yhteydestä. Eräs haastateltu kuvasi seuraavasti: 

onhan se kuule valtavaa nähdä kun tollasta iltaa järjestetään kun toiset tulee jo kahden 
aikaan sinne harjottelemaan ja roudaamaan tavaroita neljän aikaan tulee toiset keittään 
kahvia ja laittamaan keittiöä kuntoon ja pöytiä tai lastentilojen järjestäminen siis sehän 
on sehän luo valtavasti jo tällasta yhteyttä kun he eivät toivon mukaan kukaan tule 
pakosta sinne866 

 
861 h1, 2043-2049; h2, 872-890; h3, 669-676; h5, 296-304. 
862 h4, 708-730. 
863 h2, 458-464; h3, 513, 737-748; h4, 618-627. 
864 h15, 741-746; h16, 553- 564; h17, 346-352. Eräs haastateltu totesi: ”me ei voida hoitaa ihmisiä eikä 
toinen toisiamme isossa porukassa vaan ainoastaan ryhmissä” h14, 536-538. 
865 h16, 567. 
866 h15, 765-772. 
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Yhdessä toimiminen yhteisen tavoitteen eteen oli koinonian kokemus ja merkki 
idealistisesta yhteisöllisyydestä. 

Kristittyjen yhteyden kokemuksien kuvaaminen palautti eräälle 
Satamaseurakunnan haastatellulle mieleen myös kokemuksen kirkossa nautitusta 
ehtoollisesta. Hän totesi, että ”kyl mä oon aatellu että täytyy joskus käydä 
sunnuntaina ihan ihan tommosessa oik oikeessa kirkossa ihan sen ehtoollisen 
takia”.867 Perusteluna hän kuvasi, kuinka kirkossa nautittu ehtoollinen antoi hänelle 
kokemuksen yhteydestä myös näkymättömään seurakuntaan. Haastateltu kuvasi, 
kuinka hän oli kokenut Satamaseurakunnan ja vapaiden suuntien yhteisöiden 
ehtoolliseen sisältyvän vain yhteyden kokemuksen seurakunnan kanssa. Tämä 
yhteyden kokemus oli hänelle jotenkin vajaa.868 

Satamaseurakunnan haastateltavien kertomukset koinonian kokemuksistaan 
kuvasivat yhteisön pyrkimystä rakentaa tietoisesti yhteisöllisyyttä. Tämä tapahtui sekä 
pienryhmien että yhdessä tekemisen kautta. Pienryhmät olivat olleet tietoinen 
yhteisöllisyyttä tukeva ratkaisu, mutta runsas yhdessä tekeminen liittyi konkreettiseen 
yhteisön tilanteeseen. Kuvatessaan yhteisön jäsenten aktiivista toimintaa eräs 
Satamaseurakunnan johtoon kuuluva totesikin, että ”mä iloitten että meillä ei oo 
omaa omaa kirkkoa”.869 Yhteisön pienuus ja käytännölliset ratkaisut kokoustilojen 
suhteen vahvistivat yhteisöllisyyttä, koska tilanteeseen liittyi kokemus yhdessä 
konkreettisen tavoitteen eteen toimimisesta ja myös velvoite siitä, että yhteisö 
toimiakseen tarvitsi työpanoksen toimintaan osallistuvilta.    

Koinonian käsite on teologiassa ekklesiologiaan870 liittyvä käsite. Sosiologisesti 
tarkasteltuna haastatellut kuvasivat rajapinnan tapahtumaa, jossa toteutui yhteisön 
syvin yhteisöllinen kokemus, josta tutkijana käytin käsitettä me-hetki871. Me-hetki oli 
tilanne tai tapahtuma, jolloin yhteisössä toimivat eivät kokeneet olevansa minä vaan 
me. Tönniesin ajattelua mukaillen, tämä on jaetun yhteisymmärryksen kokemus.  

 
867 h18, 605-607.  
868 h18, 610-629. Yksi yhteisön johtoon kuuluva kuvasi Satamaseurakunnan ehtoolliskäytäntöä 
mahdollisimman yhteisölliseksi. h14, 1187-1190. 
869 h14, 1251-1252. 
870 Oppi kirkosta eli kirkon elämästä ja ykseydestä. Kirkko on tässä teologinen käsite ja tarkoittaa 
kristittyjen imaginaarista yhteisöä. 
871 Kenneth C. Bessant viittasi autenttiseen yhteisöön käsitteellä we-ness, jonka olen aikaisemmin luvussa 
1.2 kääntänyt suomeksi käsitteellä me-olemus. Bessant 2018, 132. Tässä tutkimuksessa en jäljittänyt 
yhteisöjen autenttisuuden piirteitä, mutta aineistosta noussut koinonian eli jaetun yhteisymmärryksen 
kokemuksen käsitteellistäminen johti me-hetken käsitteen nostamiseen analyysin yhdeksi tulokseksi. Ks. 
Alapuro 2001, 13-14. 
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Kokonaisuutena kaikki yhteisöt hyödynsivät vapaaehtoisia yhteisön käytännön 
toiminnan järjestämisessä. Yhden yhteisön kokema johtajuuden kriisi oli vaikuttanut 
rajapinnan kutistumiseen, jolloin konkreettista ja imaginaarista tilaa toimia 
vapaaehtoisena oli rajallisesti. Tämä ilmeni siten, että puhuessani tämän yhteisön 
haastateltavien kanssa vapaaehtoistehtävistä, usea haastateltu muisteli 
vapaaehtoistehtäviä aikana ennen Markku Koiviston eroa yhteisön johdosta. Samoin 
vapaaehtoistehtäviin liitettiin yliluonnollisen toteuttama organisointi. 
Yliluonnollinen osoitti jokaiselle oman paikan. Tutkijana näin tällaisessa puheessa 
karismaattisen yhteisön kanonista kieltä, mutta myös heijastuksen kutistuneesta 
rajapinnasta, jossa yhteisöön osallistumisen alue oli pieni. Toisessa yhteisössä 
osallistuminen vapaaehtoistehtäviin oli osa yhteisöön sosiaalistamista. Yhteisön 
toiminnan infrastruktuuri oli tietoisesti toteutettu niin, että yhteisön kahden viikon 
välein toistuva merkittävä yhteinen tapahtuma rakennettiin konkreettisesti 
sekulaariin tilaan, jolloin pyhän rakentaminen oli vapaaehtoisille symbolisesti matka 
kohti yhteisön ydintä. Rajapinnalla liittyminen oli tehty helpoksi ja siihen yhdistyi 
haastateltujen kokemus kristittyjen yhteydestä, koinoniasta. Kokemus perustui 
yhteisön perheen käsitettä hyödyntävään diskurssiin, jossa vapaaehtoistyö muodosti 
analogian osallistujien omaan perhekokemukseen. Kolmannessa yhteisössä 
vapaaehtoistehtävät olivat tarpeellisia messun toteuttamiseksi. Osallistuminen 
yhteiseen työhön sitoutti ja oli merkki sitoutumisesta. Yhteinen tehtävä tehtiin, jotta 
ehtoollinen eli yhteisön olemassaolo oli mahdollista. Vapaaehtoistyö oli tässä 
yhteisössä myös viestintää yhteisölle päin; ”olen sitoutunut ja osa yhteisöä”.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Uskonnollisesta kääntymisestä puhutaan usein sarjana tapahtumia, joissa edellinen 
tapahtuu ennen seuraavaa. Tässä tutkimuksessa kyseenalaistin tämän ajatuksen. 
Liittyminen uuteen ja irtautuminen vanhasta eivät ole välttämättä peräkkäisiä, eikä 
kumpikaan välttämättä edellytä toista. Sosiaalinen toiminta ei ole selkeän 
suoraviivaista vaan muuttuvaa eikä yleensä toistuvaa. Tässä tutkimuksessa olen 
tarkastellut liittymisen ja irtautumisen sosiaalisia ilmiöitä kolmen uskonnollisen 
yhteisön rajapinnoilla. Rajapinnalla olen tässä tutkimuksessa tarkoittanut sitä yhteisön 
sosiaalisuuden aluetta, jossa yksilö ja yhteisöt kohtaavat tai eroavat. Tämä alue on yksilölle 
imaginaarinen ja samalla kokemuksellinen sosiaalisen elämän alue. Tutkittavat 
yhteisöt ovat muodostuneet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, jolloin 
suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut uskonnollinen murros, joka on 
ilmennyt ihmisten uskonnollisiin yhteisöihin kuulumisen ja hengellisen etsimisen 
muutoksina. On käynyt selväksi, että siirrytään, ja on osin jo siirrytty, uskonnollisen 
ja sekulaarin yksiulotteisesta jatkumosta jälkimodernille ajalle tyypilliseen 
moninaisuuteen ja moniulotteisuuteen. Uudessa tilanteessa yksilö kohtaa ja reflektoi 
katsomuksellista yhteisöllistä moninaisuutta suhteessa omaan identiteettiinsä. 
Sekulaari ja uskonnollinen yhteisöllisyys ilmenevät jälkimodernissa yhteiskunnassa 
rinnakkaisesti ja päällekkäin. Tällaisina aikoina yksilön ja yhteisön kohtaamisen ja 
vuorovaikutuksen tutkiminen on erityisen perusteltua. 

Uskonnollisia yhteisöjä sekä yhteisöllisyyttä on tutkittu ja luokiteltu yhtenä 
sosiologian peruskysymyksenä yli 100 vuotta. Kuten johdannossa toin esille, yksilön 
liittymistä yhteisöön on puolestaan tutkittu usein lähtien liikkeelle yksilöstä. 
Tutkimustehtäväni vei minut tutkijana sille tasolle, jossa yksilö ja yhteisö kohtaavat 
ja vuorovaikuttavat toisiinsa. Tutkimustehtäväni oli: miten yhteisöllinen ja yksilöllinen 
irtautuminen ja liittyminen ilmenevät yksilön kokemuksina yhteisöjen rajapinnoissa kolmessa 
evankelisluterilaisen kirkon uskonnollisuuden piiristä irtautuneessa yhteisössä. 
Tutkimustehtävän toteuttamiseksi tarkensin sen kahteen tutkimuskysymykseen. 

1. Miten yhteisöllinen irtautuminen ja yhteisön muodostuminen on tapahtunut 
kolmessa evankelisluterilaisen kirkon liepeillä syntyneessä yhteisössä? 

2. Miten yksilön yhteisöstä irtautuminen ja liittyminen yhteisöön on tapahtunut 
haastateltujen kokemana ja kuvaamana tapahtumana? 
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Rakensin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen klassisten sosiologien 
Ferdinand Tönniesin ja Ernst Troeltschin esittämille teorioille ihmisten 
muodostamista yhteisöistä sekä uskonnollisten yhteisöjen typologiasta. Tönnies näki, 
että yhteisöt muodostuvat yksilöiden luottaessa toisiinsa ja jakaessa 
tunnekokemuksiaan keskenään. Troeltsch esitti, että yhteisöt voivat pirstaloitua 
uusiksi yhteisöiksi skisman seurauksena. Troeltschin ja Tönniesin teoriat kertovat 
yhteisöllisyyden vastakkaisista ilmiöistä; pirstaloitumisen ja liittymisen yhteisöllisistä 
tapahtumista. Pirstaloitumisen ja liittymisen toteutuessa sosiaalisessa todellisuudessa 
yhtä aikaa, entinen yhteisöllisyys murentuu ja samalla muodostuu uusia yhteisöjä. 
Jälkimodernin yhteiskunnan tilanteessa uskonnollisen yhteisöllisyyden rajapintojen 
tutkimuksessa täydensin teoriapohjaa kompleksisen yhteisöllisyyden teorialla ja 
yksilöiden kääntymisen teoreettisella tarkastelulla. Tarkastelin yksilöiden kääntymistä 
Henri Goorenin esittämän kääntymisen mallin mukaisesti. Tämä malli mahdollisti 
prosessinäkökulman kääntymiseen.  

Yhteisöt ovat monimutkaisia entiteettejä, joiden sosiaalisen toiminnan 
ulkoreunalla on imaginaarisesti konstruoitu alue, joka saa myös konkreettisia 
ilmenemisiä yhteisön ydinalueen ja ulkopuolisen alueen välillä. Tämä alue, jonka 
edellä määrittelin rajapinnaksi, on alue, jossa yksilö kohtaa yhteisön ja liikkuu 
suhteessa siihen. Sosiologiassa on tutkittu yhteisöjä erottavia rajoja. Tässä 
tutkimuksessa ymmärsin rajan ajallisesti laajempana sosiaalisena tilana eli rajapintana. 
Rajapinnan avulla pystyin tarkastelemaan rajan sosiaalisia ilmiöitä dynaamisina 
prosesseina. Uskonnollinen yhteisöllinen liittyminen tai irtautuminen ei ilmennyt 
hetkellisenä rajan ylityksenä vaan prosessina, joka tapahtui aina suhteessa yhteisöön. 
Kompleksisten yhteisöjen, jollaisia uskonnolliset yhteisöt ovat, rajapinnoille rakentui 
takaisinkytkeytyviä silmukoita, jotka muovasivat rajapinnoista dynaamisia ja 
muuttuvia alueita. Tutkimukseni perusteella rajapinnan dynamiikan muuttujia olivat 
yksilön sosiaaliset suhteet ja kontingentit elämäntilanteet, yhteisöjen sitouttava 
toiminta, yhteisöjen johtajuuden ominaisuudet sekä yhteisön ja ulkopuolisen alueen 
vuorovaikutus.  

Yhteisöjen muodostuminen näyttäytyi myös yhteisöjen välisenä rajapinnan 
tapahtumana, jossa liike ja muodostuminen itseorganisoituvaksi yhteisöksi tapahtui 
monivaiheisesti irti toisesta yhteisöstä. Yhteisöllisille rajapinnoille oli tyypillistä 
sumeus, joka näkyi tutkittavien yhteisöjen muodostumisen ambiguiteettina eli 
irtautuvan yhteisön epäselvänä sijoittumisena suhteessa kirkkoon. Uuden 
uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen kirkon uskonnollisuuden alueelle, ja 
edelleen irtautuminen kirkosta, johti kaikkien yhteisöjen osalta lyhyeen tai pidempään 
epäselvään suhteeseen kirkkoon. Tutkimukseni tutkimusasetelma ei ollut vertaileva, 
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minkä vuoksi irtauduin yhteisökohtaisista kontingenteista tapahtumista ja 
mielenkiintoni kohdistui yhteisöllisen skisman ja yhteisön muodostumisen piirteisiin. 
Skisman ja yhteisöllisen rakentumisen yhtäaikaisuus oli minulle yksi tämän 
tutkimuksen mielenkiintoisimmista tutkittavista tilanteista. Arkistolähteet osoittivat, 
kuinka erilaisia ratkaisuja yhteisöt tekivät organisoidessaan omaa toimintaansa. 
Sekulaarin yhteiskunnan tarjoamat erilaiset organisoitumismahdollisuudet tarjosivat 
yhteisöille niiden tarpeiden mukaisia tapoja organisoitua.  

Tutkimushetkellä Luther-säätiön uskonnollisen organisaation rakenteen 
muodostivat rekisteröimättömien yhdistysten sekä säätiömuotoisen oikeushenkilön 
kokonaisuus. Tällaisen rakenteen syntyminen liittyi tarpeeseen varmistaa yhteisön 
perustajien ymmärtämän oikean tradition muuttumaton säilyminen muuttuvassa ja 
monimuotoisessa yhteiskunnassa. Säätiö vastasi toiminnan taloudesta sekä 
uskonnollisten ammattilaisten palkanmaksusta. Taloudellinen valta antoi säätiölle 
myös opillisen vallan suhteessa yhteisöihin. Papit olivat omissa yhteisöissään 
ammattilaisia, joiden toimittama ehtoollinen muodosti yhteisön. Säätiön 
taloudellinen valta oli tämän vuoksi yhteisöllisen olemassaolon perusta. Tutkimuksen 
tiedonkeräämisen aikaan muodostettu Lähetyshiippakunta oli samoin 
rekisteröimätön yhdistys. Oma hiippakunta oikeutti uskonnollisen ammatillisuuden 
kerrostumiseen ja piispan nimittämisen organisaation rakenteeseen. Luther-säätiössä 
ja Lähetyshiippakunnassa toimivat pääosin samat henkilöt. Luther-säätiön, 
Lähetyshiippakunnan ja Markus-yhteisön muodostaman kokonaisuuden yhteisöllistä 
historiaa suhteessa kirkkoon voi kuvata jatkuvan skisman historiaksi, joka ei 
kuitenkaan ole johtanut yksiselitteiseen irtautumiseen kirkosta, vaan sumeaan ja 
monimerkitykselliseen sijoittumiseen kirkon yhteisöllisen rajapinnan reuna-alueella. 

Nokia mission ympärille muodostunut karismaattinen toiminta rakentui 
rekisteröityjen yhdistysten taloudellisen organisaation varaan. Toiminnan keskeisin 
hahmo oli Markku Koivisto, jonka henkilöhistoria vaikutti toiminnan yhteisölliseen 
rakentumiseen. Virallinen uskonnollinen yhteisö Nokia Missio Church 
muodostettiin Markku Koiviston hävittyä piispanvaalin. Yhteisön perustamiseen oli 
varauduttu jo ennalta siinä vaiheessa, kun Markku Koivisto vielä pyrki 
profiloitumaan kirkon uudistajaksi. Markku Koiviston seksuaalirikoksesta seurannut 
johtajuuden ja auktoriteetin romahdus johti uskonnollisen yhdyskunnan nimen 
muuttamiseen Uuden toivon seurakunniksi, ja Tampereen paikallisseurakunnan 
nimeksi muutettiin Toivon portti -seurakunta. Nokia mission, Nokia Missio Churchin, 
Uuden toivon seurakuntien ja Toivon portti -seurakunnan kokonaisuuden yhteisöllistä 
historiaa suhteessa kirkkoon leimasi pitkä sumea vaihe, jossa toistuvat skismat 
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opillisissa ja henkilösuhteissa lopulta irrottivat uskontokunnan ja tutkittavan yhteisön 
kirkon rajapinnasta itsenäiseksi uskontokunnaksi.  

Satamaseurakunnan syntyyn liittyi yhdyskunnan sääntöjen ja esitettyjen toiminnan 
muotojen epäselvyyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijalautakunnan 
lausunto yhdyskunnan toiminnan tarkoituksesta ja toimintamuodoista edellytti 
perustettavalta yhdyskunnalta korjauksia. Yhteisön jäsenille ja osallistujille, saatavilla 
olleiden lähteiden ja kirjallisuuden perusteella, ongelmaa ei tuotu julki, vaikka 
yhteisön rekisteröityminen viivästyi. Ensimmäisessä sääntöjen versiossa oli myös 
kohta, jossa oli ajateltu yhdyskunnan voivan kuulua johonkin toiseen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan. Tämä ei ole Suomen lain mukaan mahdollista, mutta yhteisössä saattoi 
olla toive yhteisön sijoittumisesta jonkin toisen yhteisön rajapinnalle. Yhteisön 
syntyyn ei kuulunut erityinen julkisesti korostettu skisma kirkon kanssa. 
Tutkimuksessa ilmeni, että perustajien omat yksilölliset irtautumisen polut kirkosta 
johtivat uuden yhteisön perustamiseen. Kokonaisuutena kaikkien kolmen yhteisön 
muodostuminen ilmensi yksilöllistä ja yhteisöllistä liikettä kirkon rajapinnalla, jolle 
oli ominaista sumeus ja irtautumisen vaikeus. Kirkon rajapinnalla skisma oli yhteisöjä 
irrottava tekijä ja uskonnollisen tradition säilyttäminen sitova tekijä. 

Kaikkien yhteisöjen muodostuminen ja irtautuminen kirkosta ilmeni ja tuli esille 
yhteisöjen haastatteluhetken ajassa ja tilassa; haastatteluissa toistettuina ja yhteisöjen 
kirjallisissa materiaaleissa kerrottuina kertomuksina yhteisön muodostumisen 
tapahtumista. Nämä kertomukset olivat myyttisiä yhteisön alkukertomuksia. 
Alkukertomus oli minun tutkijana käsitteellistämäni haastattelu- ja kirjallisen 
materiaalin osa, jossa oli erityisiä merkityksiä sisältäviä tarinoita yhteisön synnystä. 
Alkukertomus ei ollut kuvaus menneestä tapahtumasta. Se oli koko ajan elävä 
kertomus, joka perusteli yhteisön olemassaoloa ja johon haastatellut myös 
reflektoivat omaa narratiiviaan.  

Alkukertomusten olemassaolo oli viite yhteisöllisestä pyrkimyksestä muodostaa 
yhteisön rajapinta erityiseksi ja yhteisölle omanlaiseksi. Alkukertomusten 
tapahtumille oli tyypillistä kontingentti luonne. Joku saattoi jossain yhteydessä 
todeta, että voimme perustaa seurakunnan, joka aina yhden papin elättää. Yhteisön 
perustaja saattoi sairastua vaikeasti, mutta parani. Piispa saattoi olla tulossa 
ehtoolliselle. Kaikille alkukertomuksen tapahtumille annettiin yhteisöissä kuitenkin 
erityisiä merkityksiä, jotka liittyivät yhteisöjen rajapintoihin.  

Markus-yhteisön alkukertomus ehtoollisskismasta kirkon piispan kanssa perusteli 
ehtoollisen merkityksen yhteisön rajapinnalla. Yhteisö muodostui aina uudelleen joka 
ehtoollisella, jolloin muodollinen jäsenyys yhteisössä oli toissijaista. Yhteisön 
organisoituminen rekisteröimättömäksi yhteisöksi ja taloudellisen vallan 



  
 

257 
 

keskittyminen säätiölle oli alkukertomuksen merkityksen yksi todellistuma. Toivon 
portti -seurakunnan alkuvaiheet liittyivät Nokia missioon ja Markku Koiviston 
henkilöhistoriaan. Markku Koiviston paraneminen kaksi kertaa syövästä muodosti 
alkukertomuksen, jonka merkitys oli keskeinen yhteisön rajapinnalle. Rajapinnalla 
oleminen oli paranemista ja uudistumista, joka toistui Nokia mission kokouksissa. 
Yhteisössä kohtaaminen ja paraneminen liittyivät yhteen, jolloin yksilön liike 
rajapinnalla sai hyvin henkilökohtaisen motiivin. Johtajuuskriisin jälkeen Toivon 
portti -seurakunta ylläpiti alkukertomuksen yhteisöllistä merkitystä kaksi vuotta. 
Vasta sitten yhteisön kokouksen nimestä poistettiin sana paraneminen.  

Satamaseurakunnan muodostumisesta kertovat lähteet puolestaan eivät nosta 
esille erityistä skismaa kirkon kanssa. Alkukertomus sen sijaan antoi yhteisön synnylle 
merkityksen, jossa yhteisön perustajat vertautuivat apostoleihin. Alkukertomuksen 
puhe perustajista ja heidän perheistään reflektoi perhekäsitystä, joka todellistui 
yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Yhteisön rajapinta oli kerrostunut yhteisön 
tekemän työnjaon mukaan. Sukupuoli kerrosti osan rajapintaa naisille sallituksi 
alueeksi; miehet toimivat koko rajapinnan alueella. Yhteisön alkukertomukseen 
liittyivät perustajaisien perheet ja analogisesti uskonnollisen yhteisön rajapinta 
muodostui kuin kodin alueeksi, jossa askel ja huone kerrallaan edettiin ohjatusti kohti 
ydintä. Alkukertomukset perustelivat yhteisön olemassaolon erityislaatua ja sen 
merkitystä rajapinnalle.  

Yhteisön rajapinnalla liikkuvat henkilöt olivat irtautuvia ja/tai872 liittyviä, ja osa 
tutkimustehtävääni oli tutkia liittymiseen ja irtautumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Tutkimukseni havainnot yksilöiden kääntymisestä eli liittymisestä ja irtautumisesta 
vahvistivat John Loflandin ja Rodney Starkin havaintoja kääntymiselle altistavista 
tekijöistä sekä kääntymistä vahvistavista tilannetekijöistä. Yksilön yhteisöstä 
irtautumista tukevia tekijöitä olivat muutto uudelle paikkakunnalle ja sosiaaliset 
yhteydet entisen yhteisön ulkopuolelle. Samanaikaisesti muutto uudelle 
paikkakunnalle ja sosiaaliset yhteydet uuteen yhteisöön vahvistivat 
myötäsukaisuuden syntymistä ja liittymisen polun muodostumista uuteen yhteisöön. 
Haastatteluaineistossa liittyminen ja irtautuminen ilmenivät osalla haastatelluista yhtä 
aikaa. Tämä kertoi ensinnäkin kääntymisen olevan vahvasti prosessimainen ja 
dynaaminen tapahtuma ja toiseksi, että uskonnollisten yhteisöjen rajapinnat 
lomittuivat keskenään. 

 
872 Liittyminen ja irtautuminen eivät olleet välttämättä toisiaan seuraavia tai toisiaan edellyttäviä 
tapahtumia. 
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Haastateltujen kertomuksista löytyneet tapahtumat ja tilanteet vahvistivat Henri 
Goorenin kääntymisen prosessin mallin havaintoa kääntymisen yksilöllisyydestä ja 
polkumaisuudesta. Goorenin uskonnollisen aktiivisuuden tekijöiden analyysi profiloi 
yhteisöjä niin, että jokaisen yhteisön haastateltujen haastatteluaineiston 
kokonaisuudesta erottui yksi uskonnollisen aktiivisuuden tekijä. Yhteisöllisesti 
profiloituneet aktiivisuuden tekijät kertoivat yhteisöjen rajapinnoista, joissa yksilön 
dynaaminen liike liittyi yhteisölle ominaisen kielen ja maailmantulkinnan 
omaksumiseen. Omaksuttu tulkinta toistui yhteisön haastateltujen kertomuksissa, 
mikä ilmensi yhteisöllistä profiloitumista.  

Rajapintojen huokoisuus eli läpäisevyys ilmeni tutkimuksessani kaikkien 
haastateltujen omaksumasta yhteisöllisen diskurssin ylläpitämästä uskonnollisen 
aktiivisuuden kielestä, yksilön elämäntilanteiden ja kontingenttien tapahtumien 
muodostamasta liittymisen alttiudesta sekä sosiaalisten yhteyksien avaamasta 
liittymisen ja/tai irtautumisen polusta. Huokoisuus tarkoitti läpäisevyyden eli 
liittymisen ja irtautumisen lisääntymistä, mutta tutkimusaineistosta oli pääteltävissä, 
että rajapinnan huokoisuus oli myös kielen ja sosiaalisuuden läpäisevyyttä. 
Yhteisöllinen kieli ja sitouttava sosiaalisuus eivät rajoittuneet jollekin rajapinnan 
alueelle, kuten kääntymisen jälkeiseen jäsenyyteen, vaan ne läpäisivät rajapinnan ja 
olivat vaikuttamassa kaikissa liittymisen ja irtautumisen vaiheissa. 

Kaikissa tutkituissa yhteisöissä johtajuus tuli esille rajapinnan sosiaalisena ilmiönä, 
joka vaikutti rajapinnan huokoisuuteen.  Johtajuus ilmeni omanlaisellaan tavalla 
jokaisessa yhteisössä. Yhteisön muodostumisen tapahtumista ja alkukertomuksen 
antamista merkityksistä johtuen johtajan rooli rajapinnan tapahtumissa oli eri 
yhteisöissä erilainen. Eräässä yhteisössä johtaja oli pastori, joka toteutti yhteisön 
olemassaolon muodostavan rituaalin, joka oli konkreettinen yhteisön olemassaolon 
symboli. Hän oli paimen, joka symbolisesti ruokki laumansa, jolloin rajapinnalla 
liikkuvalle henkilölle imaginaarinen riippuvuus johtajasta muodostui selväksi ja 
vahvaksi yhteisön ominaisuudeksi. Toisessa yhteisössä johtajuus oli enemmän kuin 
johtaja. Johtajuus oli yhteisön toiminnan tapa, joka ohjasi myös johtajan toimintaa. 
Johtajuuden irtautuminen johtajasta kerroksellisti yhteisön rajapintaa, jossa yksilön 
toiminta tapahtui eri rooleissa eri tilanteissa: jossain tapahtumassa osallistujana, 
toisessa tilan somistajana ja kolmannessa pienryhmän vetäjänä. Rajapinnalla johtaja 
toimi liittymistä edistävänä toimijana. Yhdessä yhteisössä johtajuus oli murentunut 
johtajan tekemän rikoksen vuoksi. Haastatelluille oli vaikeaa käyttää johtajaa tai 
johtajuutta käsittelevää kieltä. Johtajuuden muuttuessa hahmottomaksi, rajapinta 
kutistui ja sen huokoisuus heikkeni. Nämä johtivat yhteisön turvallisuuden 
murtumiseen.  
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Tutkimuksessani ilmenivät yksilön ja yhteisön kohtaamisen alueiksi ja tilanteiksi 
yksilöiden sosiaaliset yhteydet, käytetty yhteisöllinen kieli ja sanasto, yhteisön 
alkukertomukset suhteessa yksilöiden kontingentteihin tilanteisiin, johtajalle ja 
johtajuudelle annetut merkitykset ja johtajan toiminta. Tutkimuksessani en 
selvittänyt näiden tilanteiden satunnaisuutta tai tarkoituksellisuutta. Esimerkiksi 
yhteisön käyttämä kieli on saattanut nousta alkukertomuksesta tai se on voinut olla 
tarkoituksellista teologista puhetta.  

Tutkimuksessani nousi esille sosiaalinen toiminta, joka tietoisesti oli yhteisöille 
välttämätöntä, mutta joka myös nähtiin yksilöä yhteisöön sitouttavana toimintana. 
Tätä toimintaa kutsuin vapaaehtoistehtäviksi eli toiminnaksi, joka oli välttämätöntä 
esimerkiksi jonkin tilaisuuden järjestämiseksi. Haastatellut, joista suurin osa oli 
yhteisöjen johdon valitsemia, suhtautuivat myönteisesti toimimiseen 
vapaaehtoistehtävissä. Kaikissa yhteisöissä osallistuminen vapaaehtoistehtäviin liittyi 
yksilön liikkeeseen yhteisön rajapinnalla. Yhden yhteisön kokema johtajuuden kriisi 
oli vaikuttanut rajapinnan kutistumiseen, jolloin konkreettista ja imaginaarista tilaa 
toimia vapaaehtoisena oli rajallisesti. Tämä ilmeni siten, että puhuessani tämän 
yhteisön haastateltavien kanssa vapaaehtoistehtävistä, usea haastateltu muisteli 
vapaaehtoistehtäviä aikana ennen yhteisön johtajuuskriisiä. Samoin 
vapaaehtoistehtäviin liitettiin yliluonnollisen toteuttama organisointi. 
Yliluonnollinen osoitti jokaiselle oman paikan.  

Toisessa yhteisössä osallistuminen vapaaehtoistehtäviin oli osa yhteisöön 
sosiaalistamista. Yhteisön toiminnan infrastruktuuri oli tietoisesti toteutettu niin, että 
yhteisön kahden viikon välein toistuva merkittävä yhteinen tapahtuma rakennettiin 
konkreettisesti sekulaariin tilaan, jolloin pyhän rakentaminen oli vapaaehtoisille 
symbolisesti matka kohti yhteisön ydintä. Rajapinnalla liittymisen liike oli tehty 
helpoksi ja siihen yhdistyi haastateltujen kokemus kristittyjen yhteydestä, 
koinoniasta. Kokemus perustui yhteisön perheen käsitettä hyödyntävään diskurssiin, 
jossa vapaaehtoistyö muodosti analogian osallistujien omaan perhekokemukseen. 
Kolmannessa yhteisössä vapaaehtoistehtävät olivat tarpeellisia messun 
toteuttamiseksi. Yhteinen tehtävä tehtiin, jotta ehtoollinen, eli yhteisön olemassaolo, 
oli mahdollista. Vapaaehtoistyö oli tässä yhteisössä myös viestintää yhteisölle päin ja 
osoitus sitoutuneisuudesta.   

Tutkimuksessani ilmeni, että yksilöiden sosiaaliseen liikkeeseen rajapinnalla 
vaikuttivat rajapinnan ominaisuudet. Nämä ominaisuudet osoittautuivat 
monimutkaisiksi, koska ne olivat muodostuneet toisaalta yhteisön alkukertomuksen 
pohjalta mutta samalla ne olivat takaisinkytkeytyviä yhteisön ulkopuoliseen 
todellisuuteen ja yhteisön sisäiseen tiedonkäsittelyyn. Olen tutkimuksessani käyttänyt 
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käsitettä kompleksinen kuvaamaan, kuinka yhteisöt ovat avoimia järjestelmiä, jolloin 
niiden rajapinnat eivät ole selkeitä vaan muuttuvat jatkuvasti yhteisöille ominaisen 
epälineaarisen ja rekursiivisen vuorovaikutteisen tiedonkäsittelyn seurauksena. 
Epälineaarinen tiedonkäsittely kuvaa, kuinka sosiaalisissa järjestelmissä voi pienellä 
tiedolla tai tapahtumalla olla isoja seurauksia. Tutkimuksessani esimerkkeinä 
tällaisista tapahtumista ja niiden epälineaarisista seurauksista voi mainita kirkon 
piispan saapuminen yhteisön ehtoollisjumalanpalvelukseen (ehtoollisen epääminen 
ja yhteisön irtautuminen kirkon tilasta) sekä yhden yhteisön johtoon kuuluneen 
henkilön tekemä rikos ja eroaminen yhteisöstä (satojen ihmisten irtautuminen ja 
yhteisön toiminnan muuttuminen sekä rajapinnan kutistuminen). 

Vapaaehtoistehtävät ilmenivät tutkimuksessani kompleksisen kokonaisuuden 
rajapinnan yhdeksi takaisinkytkeytyväksi silmukaksi yksilön ja yhteisön välillä. 
Vapaaehtoistehtävät eivät olleet vain välttämättömiä käytännön toimia vaan ne 
muodostivat kokonaisuuden, jossa yksilön toiminta kytkeytyi ja vaikutti yhteisöön, 
mikä edelleen muokkasi rajapinnan dynamiikkaa. Vapaaehtoistehtävissä muodostui 
merkitysten emergenssiä; yksilöille nousi imaginaarinen kokemus omasta 
merkityksestä yhteisössä ja yhteisössä rajapinnan merkityksellisyydestä sosiaalisuutta 
vahvistavana alueena.  

Tutkimuksen perusteella havaitsin, että tutkittavissa yhteisöissä oli sosiaalisuutta 
vahvistavia tilanteita ja hetkiä, joissa yksilö saattoi kokea olevansa osa yhteisöä, 
voivansa sanoa osana yhteisöä ”me”. Tämä havainto tuki Ferdinand Tönniesin 
esittämää yhteisölle välttämätöntä jaetun mentaliteetin olemassaoloa ja Kenneth C. 
Bessantin käyttämää me-olemuksen käsitettä. Jaettu mentaliteetti antaa yhteisölle 
yhteisen kielen ja sanaston, jolla voidaan jakaa tunnekokemuksia ja liittää ne yhteisön 
omaan tulkintaan todellisuudesta. Bessantin me-olemuksen pohjalta jokaisessa 
tutkittavassa yhteisössä oli löydettävissä me-hetki, eli tilanne ja tila, jossa yhteisö tai 
yhteisön olemassaolon oikeutus oli olemassa ja syntyi. Me-hetkessä elettiin 
yhteisymmärryksen kokemus. Jälkimodernissa todellisuudessa minän identiteetin 
rakentaminen tarvitsi sosiaalisuutta, jossa oma kokeva minä reflektoitui toisiin ja 
heidän kokemuksensa reflektoituivat minuun. Kompleksisen systeemin rakenteessa 
tämä oli palautesilmukka, joka muodosti systeemin sosiaalisuuden. Sen toimiessa 
minusta tuli osa meistä. Tämä sosiaalisuuden palautesilmukka tapahtui yhteisön 
rajapinnalla. 

Tutkimuksessani olen toistuvasti käyttänyt sanoja pirstaloituminen ja murros. Sanoille 
olen antanut merkitykseksi uskonnollisen yhteisöllisyyden muutoksen, jossa 
yksilöiden liittyminen ja irtautuminen suhteessa yhteisöihin on muuttunut 
uudenlaiseksi. Aikanaan Troeltschin kerrotaan todenneen keskellä modernin 
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yhteiskunnan murrosta: ”kaikki huojuu”. Samoin Inger Furseth teki vastaavan 
havainnon viisitoista vuotta sitten Norjan kirkon uskonnollisesta perinteestä ja totesi 
sen huojuvaksi. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella on ilmeistä, että 
suomalaisessa yhteiskunnassa elämme jälkimodernin ajan murrosta, jossa 
uskonnollinen yhteisöllisyys pirstaloituu. Uskonnollinen kokemus reflektoituu 
ihmisen elämän vaiheisiin ja hänen elämänsä yhteisöllisyyteen. Kokemus kaiken 
huojumisesta voi tällöin olla osa yksilön katsomuksellista identiteetin rakentamista. 
Tutkimani kolmen yhteisön rajapinnat osoittautuivat erilaisiksi ja omanlaisikseen. 
Vakaata yhteisöllistä kaikille sopivaa uskonnollista ratkaisua ei löydy. Ei edes 
kristillisen yhteisöllisyyden sisällä. Tulevaisuuteen katsoen ei ole ilmeistä, että yksi 
uskonnollinen yleisratkaisu voisi olla enemmistölle tai edes suurelle osalle sopiva. 
Yksilöille uskonnollinen etsiminen on ja tulee olemaan osa identiteettiä.  

Jatkotutkimuksille on tämän tutkimuksen pohjalta monia aiheita. Yksilön 
irrottautuessa uskonnollisesta yhteisöstä yhteisön reaktio ja toiminta suhteessa 
irtautuvaan yksilöön jäi tämän tutkimuksen puitteissa käsittelemättä. Irtautuva yksilö 
liikkuu yhteisön irtautumisen rajapinnalla, joka hänelle on muodostunut ulospäin 
kaltevaksi pinnaksi. Uskonnollisesta yhteisöstä irtautumista on tutkittu lähinnä 
irtautuvan yksilön kokemuksena. Tämän tutkimuksen perusteella on tarvetta tutkia, 
miten yhteisöissä on suhtauduttu irtautuviin jäseniin. Yhteisöt sitouttavat tietoisesti 
ja tiedostamattaan ihmisiä jäsenikseen. Miten yhteisöt muovaavat irtautumisen 
rajapintaa? Miten yhteisöissä suhtaudutaan irtautuviin jäseniin heidän liikkuessaan 
irtautumisen rajapinnalla kauemmas yhteisöstään? Miten irtautumisen tilanteessa 
yksilön uskonnollista identiteettiä voidaan suojata ja tukea? 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe on tässä tutkimuksessa käyttöön otettu 
rajapinnan käsite. Yhteisöllinen rajapinta antaa käsitteenä työkaluja tutkia 
yhteisöllisyyttä uudenlaisista näkökulmista. Yhteisöjä ei erota yksiulotteinen raja vaan 
moniulotteinen alue ja pinta, jossa yhteisöllisyyden kohtaamista voidaan tutkia 
prosessina. Tehdyt havainnot herättävät pohtimaan, miten rajapinnat ilmenevät 
erilaisissa yhteisöissä ja onko rajapinnoista löydettävissä uudenlaisia sosiaalisia 
ilmiöitä. Tämä tutkimus käsitteli yhteisön ja yksilön vuorovaikutusta eli sosiaalista 
tapahtumista rajapinnan käsitteen avulla. Muunlaiset tarkastelukulmat olisivat olleet 
mahdollisia, mutta suomalaisen yhteiskunnan moninaistuvassa yhteisöllisyydessä 
rajapinnan näkökulma antoi useita kiinnostavia tuloksia. Yhtenä kysymyksenä ja 
tutkimuksen aiheena voi olla rajapinnan tutkiminen profaaneissa yhteisöissä. 

Jokainen tieteellinen tutkimus on eettinen haaste. Tässä tutkimuksessa kohtasin 
sen tutkiessani johtajuutta eri yhteisöissä, ja näkyväksi se tuli Nokia Missio Churchin 
hajoamisen tilanteessa. Oli hetkiä, jolloin tutkijana mietin, voinko haastatella ja 
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palauttaa yhteisön jäsenille uudestaan mieleen tuskallisia muistoja yhteisön 
johtajuuden murentumisesta ja oman uskonnollisen identiteetin hajoamisen uhasta. 
Kohtasin myös tutkijana tilanteen, jossa yksilön henkinen koskemattomuus ja 
turvallisuus oli tärkeämpi arvo kuin tutkimuksen kautta saatu uusi tieto.  

Yksilön liittyminen uskonnolliseen yhteisöön osoittautui tässä tutkimuksessa 
luottamuksen osoitukseksi yhteisölle ja yhteisön johdolle. Kyse oli yksilön minästä, 
jonka hän oli valmis liittämään osaksi yhteisön me-olemusta. Tässä tilanteessa hän ei 
luovuta pientä osaa itsestään, vaan kyse on uskonnollisessa toiminnassa kokonaisesta 
persoonasta. Tämän luottamuksen pohjan hajoaminen on jokaiselle yksilölle 
henkilökohtainen kriisi. Aikaisemmin lainaamani yhden haastatellun kokemus kertoi 
paljon: ”kyllähän se oli siis tuntu että romahtaa tämä maailma”.   

Tässä tutkimuksessa kohtasin tilanteen, jossa uskonnollisen yhteisön johtajuuden 
kriisi murensi yhteisössä toimivien uskonnollista identiteettiä ja johti monien 
liittyneiden nopeaan ja suunnittelemattomaan irtautumiseen. Yhteisön nykyinen 
johto kuvasi tilanteen vaikeutta, kun pyrittiin eri tavoin järjestämään tukea yhteisössä 
toimiville. Kuvatun tilanteen äärellä jää pohtimaan, ovatko uskonnolliset 
yhdyskunnat alttiimpia yhteisöllisille kriiseille kuin sekulaarit yhteisöt. Irtautuessaan 
tai joutuessaan irtautumaan uskonnollisesta yhteisöstä, yksilölle kysymys on samalla 
oman identiteetin turvallisuudesta. On syytä kysyä, onko yhteiskunnalla edellytyksiä 
tiivistää omia turvaverkkojaan uskonnollisista yhteisöistä irtautuvien tueksi? 
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8 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

8.1 Lähteet 

8.1.1 Haastattelut 

20 haastattelua vuosina 2013-2014. Taulukossa 12 ovat haastattelut ja haastatellut. 
 

Sukupuoli Ikä (5 vuoden 
tarkkuus) 

Haastattelun 
kesto 

m 50 0.41.44 
m 50 1:05:18 
n 60 1:10:00 
m 45 0.29.10 
n 40 1:04:30 
m 30 0.52.17 
n 25 0.43.27 
n 45 1.00.07 
n 70 1.13.17 
n 40 2.47.36 
m 65 1.17.43 
m 40 0.54.38 
m 30 1:03:15 
m 60 1:42:11 
m 65 1:21:15 
m 55 0:59:18 
n 30 0:46:25 
n 35 0:43:04 
m 60 1:08:45 
m 65 1:07:17 

Taulukko 12. Haastattelut ja haastatellut.   
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Tutkimuspäiväkirja 
 Haastatteluiden tutkimuspäiväkirja. Tekijän hallussa. 

 

8.1.2 Arkistolähteet 
 

Opetusministeriö 
OM2007   
2007 Asiantuntijalautakunnan lausunto Pirkanmaan herätys -kirkon 

tarkoituksesta ja toimintamuodoista. Patentti- ja rekisterihallitus. 
Rekisterinumero 900.353. 

 
Patentti- ja rekisterihallitus 
PRH180.819a  
2011 Muutosilmoitus. Nokian herätys ry. Diaarinumero 2011/505664Y. 
PRH180.819b  
2011 Muutosilmoitus. Nokia missio ry / Missiomaailma ry. Diaarinumero 

2011/507482Y. 
PRH353a Patentti- ja rekisterihallituksen Nokia missio churchin arkistokansio 

merk. 900 353. Sisältää: 
 Nokia missio church perustamiskokouspöytäkirja. Päivätty 

12.6.2008; 
 uskonnollisen yhdyskunnan perustamiskirja. Nokia Missio 

Church. Päivätty 12.6.2008; 
 päätös ennakkotarkastuksen suorittamisesta. Allekirjoitus 

apulaisjohtaja, jaostopäällikkö Riitta Lae. Hakija Pirkanmaan 
herätys ry.. Päiväys 11.6.2007; 

 uskonnollisen yhdyskunnan ennakkotarkastus. Lähettäjä: 
Talenom Oy/Riku Suominen. Vastaanottaja: Yhdistysrekisteri. 
Päiväys: 7.12.2006; 

 kotimaan maksut. Talenom Oy. Saaja: Patentti- ja 
rekisterihallitus. Sääntöjen ennakkotarkastusmaksu. Päiväys 
8.12.2006; 

 yhdyskuntajärjestys. Pirkanmaan herätys -kirkko. Päätös: 
11.6.2007; 
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 lausunto Pirkanmaan herätys -kirkko -nimisen uskonnollisen 
yhdyskunnan tarkoituksesta ja toimintamuodoista. Saaja: 
Patentti- ja rekisterihallitus. Lähettäjä: Asiantuntijalautakunta, 
Opetusministeriö. Päivätty 24.5.2007; 

 lausuntopyyntö. Saaja: Opetusministeriö, asiantuntijalautakunta. 
Lähettäjä: Patentti- ja rekisterihallitus. Päiväys 22.2.2007; 

 perustamisilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 
Diaarinumero: 2012/010308Y. Päiväys 12.6.2008; 

 kotimaan maksut. Talenom Oy. Saaja: Patentti- ja 
rekisterihallitus, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri. Päiväys 
13.6.2008; 

 yhdyskuntajärjestys Nokia Missio Church. Päiväys 12.6.2008; 
 päätös. Patentti- ja rekisterihallitus, yhdistysasiat. Päiväys: 

17.2.2010 ja 
 muutosilmoitus, nimenkirjoittajien muutos. Diaarinumero: 

2010/501380Y. Päiväys 3.2.2010. 
PRH353b Patentti- ja rekisterihallituksen Nokia missio churchin arkistokansio. 

Diaarinumero: 2011/107388Y. Tyyppi: REK. Sisältää 
 päätös. Patentti- ja rekisterihallitus, yhdistysasiat. 

Nimenkirjoittajien muutos. Diaarinumero 2011/107388Y. 
Päiväys 28.12.2011; 

 ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä. Päiväys 28.12.2011 
ja 

 muutosilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 
Diaarinumero 2011/107388Y. Päiväys 16.12.2011. 

PRH353c Patentti- ja rekisterihallituksen Nokia missio churchin arkistokansio. 
Diaarinumero: 2011/003604Y. Tyyppi: REK. Sisältää: 
 muutosilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

Diaarinumero: 2011/003604Y. Päiväys 16.12.2011; 
 saate. Saaja: Patentti- ja rekisterihallitus. Lähettäjä: Timo Aro-

Heinilä. Päiväys 16.12.2011; 
 muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Päiväys 24.10.2012; 
 Tulostettu sähköposti. Nokia Missio Church -nimi muuttuu >> 

Uuden toivon seurakunnat. Saaja: Varpu Norilo. Lähettäjä: Timo 
Aro-Heinilä. Päiväys 10.4.2013; 

 Yhdyskuntajärjestys Uuden toivon seurakunnat. Päiväys 
19.2.2013; 
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 päätös. Patentti- ja rekisterihallitus, yhdistysasiat. 
Yhdyskuntajärjestyksen/paikallissääntöjen ja nimenkirjoittajien 
muutos. Diaarinumero 2011/003604Y. Päiväys 18.4.2013; 

 ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä. Päiväys 18.4.2013 ja 
 jäljennös yhdyskuntajärjestys/paikallissäännöt. Päiväys 

18.4.2013. 
PRH353c Patentti- ja rekisterihallituksen Uuden toivon seurakuntien 

arkistokansio. Diaarinumero: 2013/103849Y. Tyyppi: REK. Sisältää: 
 ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä. Päiväys 15.5.2013. 

PRH365 Patentti- ja rekisterihallituksen Satamaseurakunnan arkistokansio. 
Tyyppi: REK. Diaarinumero: 2012/105338Y. Rekisterinumero: 
900.365. Sisältää: 
 muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Päivätty 18.9.2012: 
 pöytäkirjanote vanhimmiston kokouksesta 1/2012-2012 

14.8.2012: 
 päätös 25.9.2012. Ilmoituksen rekisteröinti. Nimenkirjoittajien 

muutos; 
 Satamaseurakunnan rekisteriote uskonnollisten yhdyskuntien 

rekisteristä 25.9.2012; 
 perustamisilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. 

Diaarinumero 2008/010866Y. Päiväys 16.6.2008; 
 uskonnollisen yhdyskunnan perustamiskirja 14.6.2008; 
 Satamaseurakunta yhdyskuntajärjestys 20.8.2009; 
 lausunto Satamaseurakunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan 

tarkoituksesta ja toimintamuodoista. Asiantuntijalautakunta 
Opetusministeriö. Päivätty 3.6.2009; 

 ilmoituksen täydennys. Satamaseurakunnan vanhimmiston 
puheenjohtaja Pasi Repon kirje Patentti- ja rekisterihallitukseen. 
Päivätty 20.8.2009; 

 väestörekisterikeskuksen kirje Satamaseurakunnalle, Markku 
Sundqvistille 3.9.2009. 

PRH387 Patentti- ja rekisterihallituksen Toivon portti -seurakunnan 
arkistokansio. Diaarinumero: 2013/001116Y. Tyyppi: REK. Sisältää: 
 Päätös, ilmoituksen rekisteröinti. Yhdyskuntajärjestyksen 

/paikallissääntöjen muutos. Päiväys 16.8.2013; 
 ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä. Päiväys 16.8.2013; 
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 ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä sivu 2(2) (900-353). 
Päiväys 16.6.2013; 

 jäljennös yhdyskuntajärjestys/paikallissäännöt (900.387). Päiväys 
16.8.2013; 

 kirje. Hallituksen hyväksyntä Nokia Missio Church Tampereen 
nimen muutokseen. Saaja: Patentti- ja rekisterihallitus. Lähettäjä: 
Uuden toivon -seurakunnat Timo Aro-Heinilä; 

 tulostettu sähköpostikirjeenvaihto Raimo Pölönen (PRH) – 
Timo Aro-Heinilä - Jyrki Ahdeoja. Päiväys: 15.8.2013 ja 

 Nokia Missio Church Tampere. Lähiseurakunnan 
paikallissäännöt 900.378 [Kirjoitusvirhe? Pitäisikö olla 900.387?]. 
Diaarinumero: 2011/003593Y. Ilman päiväystä. 

PRH2022 Yhdistysrekisteriote: Missiomaailma ry. 
PRH3406 Patentti- ja rekisterihallituksen Suomen Luther-säätiön arkistokansio. 

Merkitty kanteen 3406. Sisältää: 
 Suomen Luther-säätiön rekisteriote 5.7.2013; 
 Sääntömuutoksen vahvistaminen 4.9.2012; 
 Päätös, perustamislupa ja sääntöjen vahvistaminen 5.1.2000; 
 Hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle Suomen Luther-säätiö 

-nimisen säätiön perustamiseksi. 8.11.1999. Sisältää: 
o hakemus; 
o saatekirjelmä. Liittyy sääntöjen 5 § muutokseen. 

Päiväämätön, saapumismerkintä PRH:een 3.1.2000. 
Saate viittaa 31.1.1999 puhelinkeskusteluun; 

o Suomen Luther-säätiön säännöt; 
o Suomen Luther-säätiön säännöt. PRH:n merkintä 

”muutettu 3.1.2000 saapuneella asiakirjalla”; 
o saatekirjelmä, päivätty 8.11.1999; 
o säädekirja; 
o muutos- ja lopettamisilmoitus. Lomake Y4. Päivätty 

20.6.2012; 
o Hakemuksen liite lomakkeeseen Y4. Sääntöjen 

muuttaminen; 
o Hakemuksen liite 6. Luther-säätiön sääntöjen 

muuttaminen; 
o Suomen Luther-säätiön hallituksen kokous 2A/2012 

pöytäkirja; 
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o Suomen Luther-säätiö -nimisen säätiön säännöt. Ei 
päiväystä; 

o rekisteröinti-ilmoitus 14.1.2000. Sisältää Suomen Luther-
säätiön hallituksen kokouksen 6.1.2000 pöytäkirjan. 

PRH2016 
2016  Missiomaailma ry. Patentti- ja rekisterihallituksen sähköinen 

rekisteriote. Rekisterinumero 169.849. 23.09.2016. 
PRH2021a    
2021 Yhdistyksen perustiedot yhdistysrekisterissä. Toivon portti  

-seurakunta. Y-tunnus 2495590-1. Patentti- ja rekisterihallitus. 
10.4.2021. 

PRH2021b 
2021 Yhdistyksen perustiedot yhdistysrekisterissä. Nokian Herätys ry. Y-

tunnus 1650039-2. Patentti- ja rekisterihallitus. 23.7.2021. 
PRH2021c 
2021 Uuden toivon seurakunnat. Patentti- ja rekisterihallituksen 

sähköinen rekisteriote. Rekisterinumero 900.353. 23.07.2021. 
 

8.1.3 Sähköpostikirjeenvaihto 
 
Aro-Heinilä, Timo 
2016 Tietopyyntö. Sähköpostikirjeenvaihto Timo Aro-Heinilän kanssa 

17.10.2016. Viestien saaja: Hannu Rantala. 
Raunio, Antti 
2012 Eukaristinen ekklesiologia ja luterilaisuus. Sähköpostikirjeenvaihto  

professori Antti Raution kanssa 18.9.2012. Viestien saaja: Hannu 
Rantala. 

Siikavirta, Samuli 
2016 Tietopyyntö. Sähköpostikirjeenvaihto pastori Samuli Siikavirran 

kanssa 13.10.2016. Viestien saaja: Hannu Rantala. 

8.1.4 Asiakirjat 
 
Soramies 
2013 Rovasti Risto Soramiehen oikaisuvaatimus Tuomiokapitulin  
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9.10.2013 pappisvirkaa koskevaan päätökseen. Osoitettu Tampereen 
hiippakunnan tuomiokapitulille 21.10.2013. Kopio tekijän hallussa. 

8.2 Kirjallisuus ja internet-sivustot 

8.2.1 Yhteisöjen lehdet 
 
ML Myrskylyhty. Satamaseurakunnan info- ja rukoustiedote. 

Systemaattisesti läpikäydyt vuosikerrat 2008-2013. 
NMU Nokia mission uutislehti. Systemaattisesti läpikäydyt vuosikerrat 

2004-2010. 
PL Pyhäkön Lamppu, Systemaattisesti läpikäydyt vuosikerrat 2001-2004. 

8.2.2 Internet-sivustot 

Internet-sivustoon viitataan lyhenteellä, jossa kiinteästi oleva vuosiluku viittaa sivun 
alkuperäiseen julkaisuvuoteen. Seuraavalla rivillä oleva vuosiluku viittaa vuoteen, 
jolloin sivusto on luettu.  
 
AO2021 
2021 About the Internet Archive. https://archive.org/about/. Luettu 

15.8.2021. 
EVL1998 
2021 Vetoomus kirkon ykseyden puolesta luovutettiin. The Internet 

Archive:een 12.12.1998 arkistoitu verkkosivu. https://web.archive. 
org /web/19981212024814/http://www.evl.fi/. Luettu 24.7.2021. 

EVL2021a 
2021 Kirkkoon liittyminen. https://evl.fi/tietoa-kirkosta/jaseninfo/liity- 

kirkkoon. Luettu 27.7.2021. 
EVL2021b 
2021 Naiset pappeina 30 vuotta. https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt 

/naiset-pappeina-30-vuotta. Luettu 24.7.2021. 
FBUT  
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2016 Uuden toivon seurakuntien facebook-sivut. https:// 
www.facebook.com /UusiToivo/. Luettu 13.11.2016. 

FL2003a 
2022a 1275/2003 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 

muuttamisesta.  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/ 
2003/20031275. Luettu 5.2.2022. 

FL2003b 
2022b 453/2003 Uskonnonvapauslaki. 7 § Rekisteröidyn uskonnollisen 

yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot.  
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030453?search%5Btyp
e%5D=pika&search%5Bpika%5D=453%2F2003. Luettu 5.2.2022. 

 
GDPR 
2022 https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-

customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm. 
Luettu 11.7.2022. 

 
HN2013  
2016 Hope News. Toivon Portti - seurakunnan kuukausittainen uutiskirje. 

5.5.2013. https://issuu.com/uusitoivo/docs/hopenews_toukokuu 
2013/10?e=0/2417387. Luettu 14.10.2016.   

HPKL2016 
2016 Suomen Lähetyshiippakunta. Hiippakuntajärjestys. 

http://www.lhpk.fi/wp-content/uploads/2016/03/ 
hiippakuntajärjestysnetti.pdf. Luettu 6.4.2016. 

HS2017 
2021 Pariskunta teki olohuoneesta luentosalin, asukkaat kerrostalostaan 

ravintolan – Onko kotien yksityinen tila nakertumassa? 3.12.2017 
2:00. Päivitetty 3.12.2017 13:46. https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000005474403.html. Luettu 13.7.2021. 

KM2011 
2022 Nokia Mission seurakunnanjohtaja: Koivisto tuskin palaa. 

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/nokia-mission-
seurakunnanjohtaja-koivisto-tuskin-palaa/. Luettu 26.7.2022. 

LHPK2013a 
2013 Lähetyshiippakunta, etusivu. http://www.lhpk.fi/. Luettu 

30.12.2013.  
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LHPK2013b 
2021 Taustayhteisöt. The Internet Archive:een 26.3.2013 arkistoitu 
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Satamaseurakunta --
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Kirkko --172 

Markus-yhteisö --141 

Nokia Missio --112 

Toivon portti 
seurakunta --106 

Kristilliset yhteisöt --
61 

Toimiminen 
yhteisössä --60 

Luther-säätiö --49 

Yhteisön etsiminen --
48 

Sitoutuminen --42 

Tulevaisuus --42 

Osallistuminen yhtä 
aikaa usean yhteisön 
toimintaan --40 

Raamattu --40 

Talous --40 

Toiminnan 
laajentaminen --40 

Toiminnan 
perusajatus --40 

Suunnitelmallisuus 
päätöksenteossa --38 

Ystävät ja kaverit --37 

Merkityksellisyys --36 

Odotukset ja toiveet -
-36 

Perustaminen --35 

Messu --34 

Vaikeus --33 

Ehtoollinen --32 

Lähetyshiippakunta --
31 

Yhteisöllisyys --30 

Aktiivinen 
osallistuminen --29 

Kirkosta eroaminen --
29 

Oppi --29 

Vapaaehtoisuus --28 

Liittymisen vaiheet --
27 

Ristiriita --26 

Irtautuminen --25 

Koinonia --25 

Koti --25 

Puoliso --25 

Ristiriitainen tilanne --
24 

Elämän muutos --24 

Toiminnan rakenne --
24 

Yllätys --23 

Luterilaisuus --22 

Markku 
Koivisto.Lankeemus -
-22 

Sitoutuminen 
prosessina --22 

Vaikeus irtautua 
kirkosta.Prosessi --21 
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Seurakunta --20 

Vastuu --20 

Messi --19 

Muodollinen 
liittyminen --19 

Osallistuminen --19 

Rippikoulu --19 

Vapaus --19 

Erilaisia ihmisiä --18 

Jumalanpalvelus --18 

Kirkon 
harhautuminen --18 

Kirkon 
paikallisseurakunta --
18 

Naispappeus --18 

Sataman ilta --18 

Suunnittelemattomuu
s päätöksenteossa --18 

Tunnustus --18 

Yhteisö --18 

Hallinto --17 

Kirkon jäsenyys --17 

Perinne --17 

Päätöksenteko --17 

Saarna --17 

Seurakuntayhteys --17 

Inertia --16 

Markku Koivisto --16 

Vanhemmisto --16 

Opetus --15 

Seurakunta.Kirkko --
15 

Yhteistyö --15 

Ensimmäinen 
tutustuminen 
yhteisöön --14 

Haaste --14 

Jäsenyys --14 

Lapset --14 

Palvelutehtävä --14 

Perheenomaisuus --14 

Turvallisuus --14 

Evankelisuus --13 

Jäsenien määrä --13 

Kansanlähetys --13 

Karismaattisuus --13 

Lapsuus --13 

Oma paikka --13 

Sana ja sakramentit --
13 

Vastuutehtävät --13 

Yhdessä tekeminen --
13 

Yhteisö muuttuminen 
--13 

Ylistys --13 

Liittyminen --12 

Media --12 

Pastorit --12 

Pettymys --12 
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Sitoutumisen vaikeus 
--12 

Eroaminen yhteisöstä 
--11 

Kirkon merkitys --11 

Kriisi --11 

Lapsiperheet --11 

Huolenpito toisista --
10 

Johtajuus --10 

Jumalan johdatus --10 

Kirkkokahvit --10 

Konflikti --10 

Liturgia --10 

Mediakohu --10 

Opiskelu --10 

Pastori --10 

Tutustuminen Nokia 
Missioon --10 

Yhteys --10 

Hengellinen kokemus 
--9 

Jumalan sana --9 

Jumalan tahto --9 

Kaste --9 

Rukouspalvelu --9 

SLEY --9 

Sosiaalinen yhteys --9 

Tervetulotoivotus --9 

Tutustuminen 
Satamaseurakuntaan -
-9 

Yhteiskunnan muutos 
--9 

Yhteisyys --9 

Jumalanpalvelusyhteis
ö --8 

Kirkkoon kuuluminen 
--8 

Markus Korhonen --8 

Usean yhteisön 
toimintaan 

osallistuminen.Positiiv
inen --8 

Osallistujat --8 

Pienryhmä --8 

Piispa.Kirkko --8 

Pyhäkoulu --8 

Pyhän Hengen 
läsnäolo --8 

Raamattupiiri --8 

Ristiriita.Kirkko --8 

Ristiriita.Yhteisö --8 

Rukous --8 

Tilat --8 

Tunnustuksellisuus --
8 

Uudet 
jumalanpalvelusyhteis
öt --8 

Halu toimia --7 

Helluntailiike --7 

Hengellinen ravinto --
7 
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Herätysliikkeet --7 

Johtoryhmä --7 

Juhana Pohjola --7 

Jumalanpalveluselämä 
--7 

Luottamus --7 

Nimi --7 

Opiskelija --7 

Osallistujat.Lukumäär
ä --7 

Papit --7 

Parhainta --7 

Perustaja --7 

Positiivisuus --7 

Pysyvyys --7 

Rakkaus --7 

Rukous. Lapsuus --7 

Seurakuntaelämä --7 

Seurakuntanuoret --7 

Suunnitelmien 
muuttaminen --7 

Tutustuminen 
Markus-yhteisöön --7 

Uskonratkaisu --7 

Uskoontulo --7 

Verkosto --7 

Yksimielisyys --7 

Adventtikirkko --6 

Ennakoimattomuus --
6 

Helluntaiseurakunta --
6 

Hengellinen 
herääminen --6 

Huovinen --6 

Jumalan kutsu --6 

Jännitteisyys --6 

Kokouksen rakenne --
6 

Kotiseurakunta --6 

Lapsityö --6 

Merkityksetöntä --6 

Miehet --6 

Musiikki --6 

Naispappeutta 
vastustava --6 

Nuori --6 

Oma pappi --6 

Paikallisseurakunta --6 

Pieni porukka --6 

Ristiriita.Virkakysymy
s --6 

Solu --6 

Suhde kirkkoon --6 

Toiminnan laajuus --6 

Uskonelämän 
uudistuminen --6 

Vaikeus toimia 
kirkossa --6 

Virret --6 

Yhteisössä pysyminen 
--6 
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Erimielisyys --5 

Internet --5 

Irtautuminen.Kotiseur
akunta --5 

Johtotiimi --5 

Jumalan ilmoitus 
ohjasi --5 

Jumalan puhe --5 

Kansankirkko --5 

Karismaattinen 
yhteisö --5 

Kiinnostus tulijasta --
5 

Kriittisyys --5 

OPKO --5 

Palatsiseurakunta --5 

Palveleminen --5 

Pappisvirka --5 

Parantumisilta --5 

Pastori.Paimen --5 

Pyhän sydämen 
kappeli --5 

Solunjohtajakoulutus -
-5 

Suhde 
kirkkoon.Negatiivinen 
--5 

Säätiö- ja 
yhdistysmuoto --5 

Työnäky --5 

Uskovainen perhe --5 

Vakaus --5 

Visio --5 

Avoimmuus --4 

Dynaaminen 
seurakunta --4 

Ei yhteistyötä --4 

Helsinki --4 

Hengellinen kokous --
4 

Hämmennys --4 

Ihmisten 
kohtaaminen --4 

Isonen --4 

Jumalan merkki --4 

Jäsenet --4 

Kaipaus --4 

Keskustelu --4 

Kielilläpuhuminen --4 

Kilpailu.Muut yhteisöt 
--4 

Kodittomuus --4 

Kristitty koti --4 

Kristuksen kirkko --4 

Lahjoitukset --4 

Lisää ihmisiä --4 

Missiomaailma --4 

Nuorisotyö --4 

Oma usko --4 

Piispa --4 

Profetia --4 
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Sielunhoito --4 

Sosiaalinen paikan 
etsiminen --4 

Tasa-arvo --4 

Teemat --4 

Teologiset syyt --4 

Terve luterilainen 
oppi --4 

Toiminnan aloitus --4 

Tutustuminen 
seurakuntalaisiin --4 

Työnantajavastuu --4 

Unelma --4 

Uupumus --4 

Vaikeus löytää messua 
--4 

Vanhan järjestyksen 
mukainen messu --4 

Vapaakirkko --4 

Viihtyminen --4 

Virallinen 
uskonnollinen yhteisö 
--4 

Yksinäisyys --4 

Yksinäisyys.Ei anneta 
tapahtua --4 

Äiti --4 

Eroaminen --3 

Esimerkki --3 

Espoo --3 

Evankelioiva --3 

Evankeliumi --3 

Heimo --3 

Henkilökohtaisuus --3 

Herätysliiketausta --3 

Homoliitot --3 

Jakaminen --3 

Joulukirkko --3 

Julkaisutyö --3 

Jumala --3 

Kaavoihin 
kangistunut --3 

Kaitsenta --3 

Kirkon papit tai 
piispat --3 

Konkreettisuus --3 

Koulutus --3 

Kristillinen identiteetti 
--3 

Kyselytunti --3 

Laajeneminen.Ei 
odotetun nopeuksista 
--3 

Liikkuvuus --3 

Luottamushenkilö 
kirkossa --3 

Luterilainen messu --3 

Luterilaisia --3 

Lämpöinen paikka --3 

Missionprovinsen --3 

Naisten ja miesten 
erilaisuus --3 
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Oleminen ei toiminta 
--3 

Oppi.Ei 
merkityksellisintä --3 

Paimen --3 

Parannus --3 

Pastoritiimi --3 

Perhe.Yhdessä 
Mukana --3 

Perusteet --3 

Pieni tila --3 

Piispat --3 

Pirstaloituminen --3 

Ristiriita.Muut 
yhteisöt --3 

Rukousilta --3 

Sunnittelemattomuus 
--3 

Suuret tapahtumat --3 

Toteutunut --3 

Tutustuminen 
toisiinsa --3 

Usko --3 

Uskovien yhteys --3 

Vaikutus --3 

Vapaaehtoisten määrä 
--3 

Velvollisuus --3 

Viides herätysliike --3 

Yksi seurakunta --3 

Ympäristöt.Satama --3 

Agricolan kirkko --2 

Avustukset --2 

Ehtoollisavustaja --2 

Ei kristillinen koti --2 

Ensivaikutelma --2 

Etsikkoaika --2 

EYL - Evankelinen --
2 

Helpotus --2 

Herätyshenkinen --2 

Hifistelyä --2 

Hoitava --2 

Homoja vastustava --
2 

Ihme --2 

Ikärakenne --2 

Ilo --2 

Innostava --2 

Israel --2 

Itsenäinen 
kirkkokunta --2 

Jehovan todistajat --2 

Jumalasta 
innostuminen --2 

Kannattavuus --2 

Kasvaminen uskossa -
-2 

Keittiötyö --2 

Konstitutiivinen hetki 
--2 

Kotiseurat --2 

Lapsuuden perhe --2 
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Luterilaiset yhteisöt --
2 

Lutheran heritage 
foundation --2 

Maallikot --2 

Mentori --2 

Missourin synodi --2 

Usean yhteisön 
toimintaan 
osallistuminen.Negatii
vinen --2 

New Age --2 

Nimikristitty --2 

Nuoret aikuiset --2 

Ordinaatio --2 

Paikallisuus --2 

Periaatteet --2 

Raamattuinstituuttu --
2 

Rehellisyys --2 

Ristiriita.Evankelisuud
en sisällä --2 

Rukoilevaisuus --2 

Simo Kiviranta --2 

Sukulainen --2 

Tila --2 

Tunnustukselliset 
luterilaiset --2 

Työntekijät --2 

Työrukkanen --2 

Uskontunnustus --2 

Uskoontulo.Ei tullut -
-2 

Uudenlainen yhteisö -
-2 

Uudet osallistujat --2 

Virka --2 

Vuokrasuhde --2 

Yhteiskristillinen --2 

Ajan löytäminen --1 

Dippailua eri 
yhteisöissä --1 

Ei yhteiskristillistä 
linjaa --1 

Ekumenia --1 

Eloonjäämistaistelu --
1 

Elävä jumalasuhde --1 

Elävä usko --1 

Heikka --1 

Helppo tulla --1 

Ihmisten 
huomioiminen --1 

Itsestäänselvä perusta 
--1 

Kaksikielisyys --1 

kerrankin joku jaksoi 
kuunnell.. --1 

Kirkon 
politisoituminen --1 

Leipäsunnuntai --1 

Lestadiolaisuus --1 

Lähetys --1 

Metodistit --1 
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Nuoret perheet --1 

Ortodoksinen kirkko 
--1 

Pappien koulutus --1 

Parantuminen --1 

Pelastusvene --1 

Puuttuva varmuus --1 

Rohkeus --1 

Sitoutumisen 
vaikeus.Kirkko --1 

Suntio --1 

Tiedottaminen --1 

Työntekijäkokous --1 

Ulkopuolinen --1 

Uudestisyntynyt --1 

Uusi alku --1 

Vaihtoehto --1 

Vanhemmat 
seurakuntalaiset --1 

Viinipuumessu --1 

Väline --1 

Väsyminen --1 

Yhteys Jumalaan --1 

Yritys ja erehdys –1 

KOODEJA 
YHTEENSÄ 402.
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Liite 2 

Luettelo uskonnollisen aktiivisuuden tekijöiden luokissa käytetyistä 
koodeista (Atlas.ti: superkoodit). 

 
Luokittelu 

  
1. Sosiaaliset tekijät 

Toimiminen yhteisössä 
Ystävät ja kaverit 
Vapaaehtoisuus 
Aktiivinen osallistuminen 
Koinonia 
Puoliso 
Erilaisia ihmisiä 
Seurakuntayhteys 
Palvelutehtävä 
Yhdessä tekeminen 
Vastuutehtävät 
Huolenpito toisista 
Kirkkokahvit 
Sosiaalinen yhteys 
Tervetulotoivotus 
Pieni porukka 
Solunjohtajakoulutus 
Palveleminen 
Tutustuminen seurakuntalaisiin 
Ihmisten kohtaaminen 
Yksinäisyys.Ei anneta tapahtua 
Uskovien yhteys 
Tutustuminen toisiinsa 
Perhe.Yhdessä mukana 
Pienet tilat 
Suuret tapahtumat 
Ihmisten huomioiminen 
Helppo tulla 
Sitoutuminen 

Liittyminen 
Liittymisen vaiheet 
Ehtoollinen 
Irtautuminen 
Sitoutuminen prosessina 
Vaikeus irtautua kirkosta 
Osallistuminen 
Yhteisyys 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaelämä 
Kiinnostus tulijasta 
Henkilökohtaisuus 
Ehtoollisavustaja 
Vaikeus irtautua kirkosta.Prosessi 
  
2. Institutionaaliset tekijät 

Vastuu   
Pastorit   
Pastori   
Papit   
Paimen   
Ylistys   
Messu   
Saarna   
Johtajuus   
Liturgia   
Raamattupiiri 
Pienryhmä   
Messi   
Tunnustuksellisuus 
Jumalanpalveluselämä 
Turvallisuus 

Pysyvyys   
Yksimielisyys 
Oma pappi   
Solu   
Kilpailu.Muut yhteisöt 
Pastori.Paimen 
Parantumisilta 
Karismaattinen yhteisö 
Kielilläpuhuminen 
Virallinen uskonnollinen yhteisö 
Terve luterilainen oppi 
Kristuksen kirkko 
Heimo   
Yksi seurakunta 
Velvollisuus 
Jumalasta innostuminen 
Kotiseurat   
Itsenäinen kirkkokunta 
Uudenlainen yhteisö 
Sataman ilta 
Jumalanpalvelus 
Opetus   
Toiminnan perusajatus 
Muodollinen liittyminen 
Oppi   
Hallinto   
Markku Koivisto 
Juhana Pohjola 
Vanhemmisto 
Karismaattisuus 
Sana ja sakramentti 
Jumalanpalvelusyhteisö 
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Työnäky   
  
3. Kulttuuriset ja poliittiset 
tekijät 
Kirkon harhautuminen 
Ei yhteistyötä 
Yhteiskunnan muutos 
Moninaisuus.positiivinen 
Musiikki 
Vaikeus toimia kirkossa 
Ristiriita.Virkakysymys 
Suhde kirkkoon.Negatiivinen 
Dynaaminen seurakunta 
Kaavoihin kangistunut 
Luterilainen messu 
Paikallisuus 
Homoja vastustava 
Paikallisseurakunta 
Kirkon politisoituminen 
Naispappeutta vastustava 
Naispappeus 
Homoliitot 
Kirkon politisoituminen 
Vaikeus löytää messua 
Ristiriita.Kirkko 
Jännittyneisyys 
    
4. Yksilötekijät 

Perheenomaisuus 
Turvallisuus 
Oma paikka 
Opiskelu 
Pyhän hengen läsnäolo 
Hengellinen ravinto 
Opiskelija 
Halu toimia 
Vakaus 
Viihtyminen 
Kodittomuus 

Yksinäisyys 
Oma usko 
Lämpöinen paikka 
Hoitava 
Innostava 
Kasvaminen uskossa 
Elävä usko 
Elävä jumalasuhde 
Uusi alku 
Parantuminen 
Uskonelämän uudistuminen 
Elämän muutos 
Sosiaalinen paikan etsiminen 
Moninaisuus 
Dualistinen tilanne 
Ilo 
Helpotus 
  
5. Kontingentit tekijät 

Jumalan johdatus 
Hengellinen kokemus 
Rukouspalvelu 
Jumalan sana 
Jumalan tahto 
Jumalan kutsu 
Hengellinen herääminen 
Jumalan puhe 
Jumalan ilmoitus ohjasi 
Jumalan merkki 
Rukousilta   
Yhteys Jumalaan 
Uskoontulo 
Sielunhoito   
Parantuminen 
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Liite 3 

Teemahaastattelun runko. 
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Liite 4 

Uskonnollisen aktiivisuuden tekijät -koodien tilastoanalyysi 

-yhteensopivuustestillä, oliko tutkittavien yhteisöjen välillä tilastollisesti 
merkitseviä eroja eri aktiivisuustekijöitä kuvaavien koodien ilmenemisen 
frekvensseissä. Sosiaalisten, kulttuurispoliittisten ja yksilötekijöiden koodien 
esiintymisten osalta ei testissä tullut esille tilastollisesti merkitseviä eroja yhteisöjen 
välillä.  Tosin sosiaalisten tekijöiden osalta tulos lähenee tilastollista merkitsevyyttä 
(p=0,0559). Institutionaali -testisuureeksi 
14,423 p-arvolla < 0,001. Haastatteluaineistossa eri yhteisön välillä institutionaalisia 
tekijöitä kuvaavien koodien esiintymisessä on siis tilastollisesti merkitsevä ero, ja 
näyttäisi siltä, että institutionaalisista tekijöistä puhutaan eniten Markus-yhteisön 
yhteydessä. 

 

Satamaseu-
rakunta Markus-yhteisö 

Toivon Portti -
seurakunta 

Sosiaaliset tekijät 121 90 93 

Institutionaaliset 
tekijät* 96 125 72 

Yksilötekijät 44 29 37 

Kulttuuriset ja 
poliittiset tekijät 19 21 13 

Kontingentit tekijät* 4 7 41 

Taulukko 13. Uskonnollisen aktiivisuuden tekijät yhteisöittäin. * = p < 0,001 

-testisuureeksi 48,730 p-arvolla < 
0,001. Näin ollen haastatteluaineistoissa eri yhteisöjen välillä kontingentteja tekijöitä 
kuvaavien koodien esiintymissä on tilastollisesti merkitsevä ero, ja näyttäisi siltä, että 
kontingenteista tekijöistä puhutaan eniten Toivon portti –seurakunnan yhteydessä. 
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Tilastollisesti merkitsevyyttä lähenevä sosiaalisten tekijöiden luokka näyttäisi, että 
sosiaalisista tekijöistä puhutaan eniten Satamaseurakunnan haastatteluissa. 
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Liite 5 

Yhteisökohtaiset kutsukirjeet haastatteluun ja suostumuslomakkeet 
tutkimukseen osallistumisesta. 
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Kutsukirje ja suostumus tutkimukseen Uuden toivon seurakunnat, Toivon 
portti -seurakunta. 

 
 

 
  

KUTSUKIRJE HAASTATTELUUN     Salo 28.10.2013   

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja!  

Olen tekemässä väitöstutkimusta kirkollisen uskonnollisuuden muutoksista ja otan Sinuun yhteyttä pyytääkseni 

Sinua haastateltavaksi tähän tutkimukseen.  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia selittäviä tekijöitä 

voidaan löytää viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneelle uskonnollisuuden kentän ja 

yhteisöllisyyden muutoksille. Haastattelen sitä varten noin viittä Uuden toivon seurakunnassa toimivaa henkilöä. 

Haastateltavat on valittu harkinnanvaraisesti siten, että saadaan esiin sisällöllistä monipuolisuutta kvalitatiiviselle 

tutkimukselle ominaiseen tapaan.  Siksi on tärkeää, että kertoisit haastattelussa nimenomaan omista kokemuksistasi 

ja ajatuksistasi Uuden toivon seurakunnan toiminnassa mukana olemisesta. Haastattelut ovat luonnollisesti 

luottamuksellisia. Haastattelut nauhoitetaan digitaalisella nauhurilla ja säilytetään erillisellä muistivälineellä, jossa 

tiedostot ovat salattuina. Aineistot säilytetään aina lukitussa tilassa. Haastattelutallenteita ei kuuntele lisäkseni 

kukaan muu. Tutkimuksessa käytettävät haastattelut anonymisoidaan eli tehdään tunnistamattomiksi litteroitaessa 

(eli kirjoitettaessa haastattelu äänitellenteelta ylös paperille) siten, ettei ole mahdollista tunnistaa haastateltavaa 

henkilöä. Litteroidut tekstit ovat tarvittaessa esim. väitöskirjan tarkastajien käytössä. 

Olen koulutukseltani teologian maisteri ja vakituinen virkani on Paraisten lukion rehtorina. Tutkimuksesta tulee 

kirkkososiologian väitöskirja. Sitä ohjaa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa professori Eila Helander ja 

professori Anne Birgitta Pessi. Olisin iloinen, jos voisit varata kalenteristasi noin 1 - 1,5 tunnin mittaisen ajan 

haastattelua varten marras- tai joulukuun aikana. Voisimme tavata sinulle sopivassa rauhallisessa tilassa. Otan 

Sinuun yhteyttä lähiaikoina saadakseni tietää vastauksesi ja sopiaksemme mahdollisesta (ja toivottavasti 

toteutuvasta!) haastatteluajankohdasta. Voit myös halutessasi tavoittaa minut joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

Jos mieleesi tulee jotain kysyttävää tutkimuksesta, älä epäröi ottaa yhteyttä. Osallistumisesi olisi merkittävä apu 

tutkimukselle ja antaisi tärkeää tietoa suomalaisen uskonnollisuuden muutoksista viime vuosikymmeninä.  

Ystävällisesti tervehtien   

 

Hannu Rantala 

TM, rehtori 

P. 044-2854235 

hannu.j.rantala@gmail.com  
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

Allekirjoittanut ____________________________________________ 

suostuu haastateltavaksi tutkimuksessa, missä haastatellaan Toivon portti -seurakunnan toiminnassa mukana 

olevia.  

Tiedän tutkimuksen tarkoituksen ja olen saanut siitä selostuksen. Antamani henkilötiedot tulevat vain 

tutkijan, TM Hannu Rantalan, käyttöön ja itse haastattelua voidaan käyttää vain tutkimustarkoituksessa. 

Tiedän, että voin perua suostumukseni tutkimuksen aikana milloin haluan. 

_______________ __________kuun, _____ päivänä 2013 

_____________________________________________ 

Allekirjoitus 

Henkilötiedot 

Nimi: ___________________________________________________________________ 

Syntymävuosi: ____________ 

Osoite: _________________________________________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________ 

Sähköposti: _____________________________________________________________ 

Tunnus: _____ 
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Kutsukirje ja suostumus tutkimukseen Markus-yhteisö. 

 

KUTSUKIRJE HAASTATTELUUN     Salo 30.11.2013   

Arvoisa vastaanottaja!  

Olen tekemässä väitöstutkimusta kirkollisen uskonnollisuuden muutoksista ja otan Sinuun yhteyttä pyytääkseni 

Sinua haastateltavaksi tähän tutkimukseen.  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia selittäviä tekijöitä 

voidaan löytää viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneelle uskonnollisuuden kentän ja 

yhteisöllisyyden muutoksille. Haastattelen sitä varten noin viittä Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan 

Markuksen seurakunnassa toimivaa henkilöä. Haastateltavat on valittu harkinnanvaraisesti siten, että saadaan esiin 

sisällöllistä monipuolisuutta kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaiseen tapaan.  Siksi on tärkeää, että kertoisit 

haastattelussa nimenomaan omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi Suomen evankelis-luterilaisen 

lähetyshiippakunnan Markuksen seurakunnan toiminnassa mukana olemisesta. Haastattelut ovat luonnollisesti 

luottamuksellisia. Haastattelut nauhoitetaan digitaalisella nauhurilla ja säilytetään erillisellä muistivälineellä, jossa 

tiedostot ovat salattuina. Aineistot säilytetään aina lukitussa tilassa. Haastattelutallenteita ei kuuntele lisäkseni 

kukaan muu. Tutkimuksessa käytettävät haastattelut anonymisoidaan eli tehdään tunnistamattomiksi litteroitaessa 

(eli kirjoitettaessa haastattelu äänitellenteelta ylös paperille) siten, ettei ole mahdollista tunnistaa haastateltavaa 

henkilöä. Litteroidut tekstit ovat tarvittaessa esim. väitöskirjan tarkastajien käytössä. 

Olen koulutukseltani teologian maisteri ja vakituinen virkani on Paraisten lukion rehtorina. Tutkimuksesta tulee 

kirkkososiologian väitöskirja. Sitä ohjaa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa professori Eila Helander ja 

professori Anne Birgitta Pessi. Olisin iloinen, jos voisit varata kalenteristasi noin 1 - 1,5 tunnin mittaisen ajan 

haastattelua varten marras- tai joulukuun aikana. Voisimme tavata sinulle sopivassa rauhallisessa tilassa. Otan 

Sinuun yhteyttä lähiaikoina saadakseni tietää vastauksesi ja sopiaksemme mahdollisesta (ja toivottavasti 

toteutuvasta!) haastatteluajankohdasta. Voit myös halutessasi tavoittaa minut joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

Jos mieleesi tulee jotain kysyttävää tutkimuksesta, älä epäröi ottaa yhteyttä. Osallistumisesi olisi merkittävä apu 

tutkimukselle ja antaisi tärkeää tietoa suomalaisen uskonnollisuuden muutoksista viime vuosikymmeninä.  

Ystävällisesti tervehtien   

Hannu Rantala 

TM, rehtori 

P. 044-2854235 

hannu.j.rantala@gmail.com
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

Allekirjoittanut ____________________________________________ 

suostuu haastateltavaksi tutkimuksessa, missä haastatellaan Suomen evankelis-luterilaisen 

lähetyshiippakunnan Markuksen seurakunnan toiminnassa mukana olevia.  

Tiedän tutkimuksen tarkoituksen ja olen saanut siitä selostuksen. Antamani henkilötiedot tulevat vain 

tutkijan, TM Hannu Rantalan, käyttöön ja itse haastattelua voidaan käyttää vain tutkimustarkoituksessa. 

Tiedän, että voin perua suostumukseni tutkimuksen aikana milloin haluan. 

_______________ __________kuun, _____ päivänä 2013 

_____________________________________________ 

Allekirjoitus 

Henkilötiedot 

Nimi: ___________________________________________________________________ 

Syntymävuosi: ____________ 

Osoite: _________________________________________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________ 

Sähköposti: _____________________________________________________________ 

Tunnus: _____ 
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Kutsukirje ja suostumus tutkimukseen Satamaseurakunta. 
 

 

KUTSUKIRJE HAASTATTELUUN     Salo 28.10.2013   

Arvoisa vastaanottaja!  

Olen tekemässä väitöstutkimusta kirkollisen uskonnollisuuden muutoksista ja otan Sinuun yhteyttä pyytääkseni 

Sinua haastateltavaksi tähän tutkimukseen.  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia selittäviä tekijöitä 

voidaan löytää viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneelle uskonnollisuuden kentän ja 

yhteisöllisyyden muutoksille. Haastattelen sitä varten noin viittä Satamaseurakunnassa toimivaa henkilöä. 

Haastateltavat on valittu harkinnanvaraisesti siten, että saadaan esiin sisällöllistä monipuolisuutta kvalitatiiviselle 

tutkimukselle ominaiseen tapaan.  Siksi on tärkeää, että kertoisit haastattelussa nimenomaan omista kokemuksistasi 

ja ajatuksistasi Satamaseurakunnan toiminnassa mukana olemisesta. Haastattelut ovat luonnollisesti 

luottamuksellisia. Haastattelut nauhoitetaan digitaalisella nauhurilla ja säilytetään erillisellä muistivälineellä, jossa 

tiedostot ovat salattuina. Aineistot säilytetään aina lukitussa tilassa. Haastattelutallenteita ei kuuntele lisäkseni 

kukaan muu. Tutkimuksessa käytettävät haastattelut anonymisoidaan eli tehdään tunnistamattomiksi litteroitaessa 

(eli kirjoitettaessa haastattelu äänitellenteelta ylös paperille)  siten, ettei ole mahdollista tunnistaa haastateltavaa 

henkilöä. Litteroidut tekstit ovat tarvittaessa esim. väitöskirjan tarkastajien käytössä. 

Olen koulutukseltani teologian maisteri ja vakituinen virkani on Paraisten lukion rehtorina. Tutkimuksesta tulee 

kirkkososiologian väitöskirja. Sitä ohjaa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa professori Eila Helander ja 

professori Anne Birgitta Pessi. Olisin iloinen, jos voisit varata kalenteristasi noin 1 - 1,5 tunnin mittaisen ajan 

haastattelua varten marras- tai joulukuun aikana. Voisimme tavata sinulle sopivassa rauhallisessa tilassa. Otan 

Sinuun yhteyttä lähiaikoina saadakseni tietää vastauksesi ja sopiaksemme mahdollisesta (ja toivottavasti 

toteutuvasta!) haastatteluajankohdasta. Voit myös halutessasi tavoittaa minut joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

Jos mieleesi tulee jotain kysyttävää tutkimuksesta, älä epäröi ottaa yhteyttä. Osallistumisesi olisi merkittävä apu 

tutkimukselle ja antaisi tärkeää tietoa suomalaisen uskonnollisuuden muutoksista viime vuosikymmeninä.  

Ystävällisesti tervehtien   

Hannu Rantala 

TM, rehtori 

P. 044-2854235 

hannu.j.rantala@gmail.com
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

Allekirjoittanut ____________________________________________ 

suostuu haastateltavaksi tutkimuksessa, missä haastatellaan Satamaseurakunnan toiminnassa mukana 

olevia.  

Tiedän tutkimuksen tarkoituksen ja olen saanut siitä selostuksen. Antamani henkilötiedot tulevat vain 

tutkijan, TM Hannu Rantalan, käyttöön ja itse haastattelua voidaan käyttää vain tutkimustarkoituksessa. 

Tiedän, että voin perua suostumukseni tutkimuksen aikana milloin haluan. 

_______________ __________kuun, _____ päivänä 2013 

_____________________________________________ 

Allekirjoitus 

Henkilötiedot 

Nimi: ___________________________________________________________________ 

Syntymävuosi: ____________ 

Osoite: _________________________________________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________ 

Sähköposti: _____________________________________________________________ 

Tunnus: _____ 
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Liite 6 

Uskonnollisuuden tasojen ilmeneminen haastateltavien kertomuksissa  
Taulukoissa alla on Goorenin viiden kääntymisen tason (myötäsukaisuus, 
liittyminen, kääntyminen, tunnustus ja irtautuminen) lisäksi taulukko ”Mikä 
sitouttaa?” Siinä on haastatellun kertoma asia tai tilanne, joka hänen kokemuksensa 
mukaan sitouttaa yhteisön toimintaan. ”Irtautuminen” -taulukossa on haastatellun 
kuvaamat nykyisestä yhteisöstä irtautumisen mahdolliset syyt. Anonymiteetin vuoksi 
kääntymisen tasot ovat eri taulukoissa ja rivit ovat taulukoissa vaihtelevissa 
järjestyksissä.  
 
MMyötäsukaisuus   
Etukäteen tunsivat yhden perustaja-perheen. Hyvä vastaanotto ja ensivaikutelma. Paikkakunnan 
muutto ja mahdollisuus uusiin ystäviin.  

Opiskeluaikana toimi useassa yhteisössä. Sukulaisten kautta tutustui yhteisöön. 

Paikkakunnalle muutto. Etukäteen tiedettiin pastori. Puoliso ehdotti tutustumista. 

Ensivaikutelma oli hyvä, lämmin vastaanotto. Aktiivisuutta monissa yhteisöissä. 

Puoliso tutustutti. Tunne tulosta kotiin. 

Opillinen ristiriita irtautti kirkon yhteisöstä. 

Paikkakunnan muutto. Ystävä tutustutti yhteisöön. 

Muuton jälkeen ystävät pyysivät mukaan yhteisöön. [yhteisön perustamisen pohjalla olleeseen 
pienryhmään] 

Herra kehotti menemään yhteisöön. 

Aluksi satunnaisesti yhteisön tapahtumissa. 

Paikkakunnan muuton jälkeen kävi monissa uskonnollisissa yhteisöissä. Aluksi kävi satunnaisesti 
tutkittavassa yhteisössä. Eräänä kertana koki tulleensa kotiin.  

Osallistunut usean yhteisön toimintaan. Oli mukana pienryhmässä, josta muodostui tutkittava yhteisö. 

Yhteisön etsiminen. Ystävien kanssa tutustui yhteisöön. Yhteisössä osoitettiin kiinnostusta henkilöön. 

Oma aktiivisuus. Toiminnallinen ja opillinen ristiriita kirkon kanssa. 

Oma aktiivisuus. Opillinen ristiriita irtautti kirkosta. 

Oma aktiivisuus. Toiminnallinen ristiriita irtautti kirkosta. 

Paikkakunnan muutto. Tuttava tutustutti. Hengellinen kokemus ensimmäisessä tilaisuudessa johon 
osallistui. 

Tutustui vähitellen yhteisöön. Yhtä aikaa aktiivisuutta monissa yhteisöissä. 

Aktiivisuutta monissa yhteisöissä. Ystävien kutsumana tutustui. Tarjottiin pian vapaaehtoistehtäviä. 

Oma aktiivisuus tutustua yhteisöön.  

Aktiivisuutta monissa yhteisöissä. Ystävät kutsuivat. 
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Liittyminen 

Haastatelluista 16 ilmoitti olevansa yhteisönsä jäsen. Kolme ilmoitti, ettei ole yhteisönsä jäsen. 

 

Kääntyminen  

Vapaaehtoistehtäviä 

Vapaaehtoistehtäviä.  

Satunnaisesti vapaaehtoistehtäviä 

Aikaisemmin vapaaehtoistehtäviä 

Satunnaisesti vapaaehtoistehtäviä 

Erilaisia vapaaehtoistehtäviä. 

Useassa vapaaehtoistehtävässä 

Useassa vapaaehtoistehtävässä. 

Erilaisia vapaaehtoistehtäviä. 

Vapaaehtoistehtäviä. 

Kolmen vuoden jälkeen aloitti vapaaehtoistehtävissä. 

Aloitti heti vapaaehtoistehtävissä. 

Vapaaehtoistehtäviä, jotka lopettanut. 

Aikaisemmin vapaaehtoistehtäviä. 

Aikaisemmin vapaaehtoistehtäviä. 

Vapaaehtoistehtäviä, jotka lopettanut. 
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MMikä sitouttaa?  

Toimiminen, kodinomaisuus ja uudet ystävät 

Vapaaehtoistehtävä.  

Perheenomainen yhteisö 

Seurakunnan yhteinen kokous 

Seurakunnan yhteinen kokous 

Yhteys yhteisöön kuuluviin 

Perheenomaisuus ja yhteisöllisyys. Yhdessä tekeminen 

Kuuluminen Kristuksen kirkkoon 

Toimiminen yhdessä puolison kanssa. Saatu paljon uusia ystäviä. 

Yhteisö perheenä 

Toiminen palvelutehtävässä 

Omille lapsille hyvä paikka. Vastuu muista jäsenistä. 

Vapaus ja toimiminen omana itsenään 

Ylistys ja yhdessä toimiminen. 

Jumalan kutsu 

Jumala ei ole käskenyt lähtemään pois 

Kodinomaisuus 

Jumala ei ole käskenyt lähtemään pois 

Vakituinen seurakunta. Oma pastori. 
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TTunnustus  

Vastuutehtävä 

Perustaja 

Vastuutehtävä 

Vastuutehtävä. 

Perustaja 

Vastuutehtävä 

Pienryhmän vetäjä 

Vastuutehtävä. 

Perustaja 

Vastuutehtävä 

Vastuutehtävä 

Vastuutehtävä 

Perustaja 

Vastuutehtävä 

Perustaja 

Perustaja 

Pienryhmän vetäjä 

Perustaja 

Vastuutehtäviä, jotka lopettanut. 

Pienryhmän vetäjä 

Perustaja 
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Yhteisöstä irtautuminen 
Opillinen ristiriita. 

Opillinen ristiriita 

Opillinen ristiriita 

Toiminnallinen ristiriita 

Opillinen ristiriita 

Henkilöristiriita 

Opillinen ristiriita 

Toimintaperiaatteiden ja opin muutos 

Opillinen ristiriita 

Opillinen ristiriita 

Jos toivo jostain suuremmasta sammuu. 

Henkilöristiriita tai Raamatun vastaisuus. 

Yhteyden, kodinomaisuuden ja turvallisuuden katoaminen.  

Jos Herra kehottaa lähtemään. Johdossa tapahtuva pöyristyttävä tapahtuma.  

Jos Raamattu ei ole auktoriteetti ja Pyhän hengen vapaus ei toteudu. 
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