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Tarkastelen elämäkerrallisia konversiokertomuksia Rambon vaihemallin valossa huomioiden 
verkostoteorian ja sosiaalisen konstruktionismin näkemykset sosiaalisten suhteiden merkityksestä 
suhteessa toimintaan ja tiedon rakentumiseen. Taustoitan aihetta lisäksi sukupuoleen kiinnittyvillä 
ja psykologian piirissä kehitetyillä hypoteeseilla koskien konversioilmiötä. 

Käsittelen viiden puolistrukturoidun haastattelun puitteissa tuotettua aineistoani narratiivisuuden 
lähtökohdista. Kerronta heijasteli uskonnollisuuden ja identiteetin kulttuurista, (yhteiskunnallista), 
psykologista, sosiaalista ulottuvuutta. Hengellisten käänteiden taustalta oli osoitettavissa 
henkilökohtaisia kriisejä ja haasteita, uskonnollisten esikuvien esimerkin ja yhteisöllisen 
vuorovaikutuksen vaikuttaessa samaan aikaan henkilöiden toimintaan, ajatteluun ja itsensä 
ilmaisuun. Aineistosta oli jäljitettävissä teoreettisia konversion vaiheita ja konversioprosesseja 
leimaavia piirteitä, kuten tulkintakehysten uudelleen muovautumista ja aktivoitumista. Sekä 
kerätty tieto että emotionaaliset ja kokonaisvaltaiset, määritelmiä pakenevat kokemukset 
osoittautuivat haastateltavien uskonnollisia valintoja ohjaaviksi tekijöiksi. Säilyttävien arvojen ja 
selkeyden tärkeys korostui traditiota ja Raamattua koskevan puheen yhteydessä. Haastateltavat 
tavoittelivat hengellistä ja moraalista viisautta, totuutta ja ykseyttä. He hahmottelivat 
itseymmärrystään vasten henkilöhistoriaansa ja itselleen merkittäviä ryhmiä, ihmisiä ja arvoja.   

Selkeimpinä katolisuuden omaksumisen seurauksina näyttäytyivät positiivisuuden lisääntyminen; 
peloista vapautuminen ja rohkaistuminen; oman paikan, kutsumuksen ja elämän 
merkityksellisyyden löytäminen; paremmaksi ihmiseksi tuleminen, sekä mielen ja sydämen rauhan 
saavuttaminen.  

Haastateltavat esiintyivät itsenäisinä toimijoina, jotka suhtautuivat hengellisiin kysymyksiin 
vakavasti. Jatkossa olisi kiinnostavaa verrata keskenään naisten ja miesten kerrontaa, ja tarkastella 
miten niiden viestimät arvot ja ominaisuudet poikkeavat toisistaan. Lisäksi voisi olla hedelmällistä 
selvittää syvemmin, mikä nimenomaan katolisuudessa vetoaa suomalaisiin käännynnäisiin ja miksi.  
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1. Taustaa ja johdatusta 

Tutkin, miten katolisuuteen kääntyneet miehet rakentavat elämänkaartaan, identiteettiään ja 

maailmankuvaansa kerrontatilanteessa. Selitän aluksi, mistä tutkimusideani lähti liikkeelle. 

Olen itse kastettu ja konfirmoitu katolilaiseksi, mutta elämä on ajanut minut harjoittamaan 

uskoani luterilaisissa piireissä, joten miellän itseni nykyään yleisellä tasolla kristityksi. Muutama 

vuosi sitten halusin tutustua paremmin lapsuuteni ja sukuni uskoon, joten suoritin Suomen 

Katolisen kirkon organisoiman Johdantokurssin katolisuuteen. Maksuton, tuolloin reilun vuoden 

kestävä, 22 kokoontumiskertaa sisältävä kurssi on avoin kaikille katolisuudesta kiinnostuneille 

mutta edellytys niille, jotka haluavat kääntyä virallisesti katoliseen uskoon. Vastaavia katoliseen 

teologiaan, liturgiaan, organisaatioon ja uskonelämään tutustuttavia kursseja järjestetään 

kansainvälisesti Katolisen kirkon piirissä 1. Kurssin, samoin kuin esimerkillisten katolisuuteen 

kääntyneiden luotsaaman Youtube-kanavan Kysy katolilaiselta-ohjelman opetus, pohjautuu 

pääasiassa Katolisen kirkon katekismukseen (KATT), joka vuorostaan tukeutuu Raamattuun mutta 

myös muihin kirkon traditiota rakentaviin kirjoituksiin. Katekismus näyttäytyy ensisijaisen 

tärkeänä käsikirjana, joka ohjaa henkilön oikealle uskon tielle. Jos henkilö kurssin käytyään on 

vakuuttunut katolisesta vakaumuksestaan, hänet toivotetaan seremoniallisesti tervetulleeksi 

kirkon täyteen yhteyteen. Ennen lopullista katolilaiseksi konfirmointia hänen on valittava itselleen 

suojeluspyhimys, jonka nimen uskova ottaa hengelliseksi lisänimekseen ja uuden uskon merkiksi, 

joka kytkee hänet ikiaikaiseen pyhäin yhteisöön.  

Kurssin aikana sen osanottajien kanssa keskustellessani aloin pohtimaan, mikä saa henkilön 

hakeutumaan Katolisen kirkon piiriin ja sitoutumaan opetukseen, joka omasta näkökulmastani 

näyttäytyy kovin ankarana ja nykyiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikeasti sovitettavana. Itse 

en pystyisi vannomaan uskovani ”kaiken, kuten kirkko opettaa”, kuten kirkkoon ottoseremoniassa 

odotetaan. Ajattelin suojeluspyhimysteeman voivan toimia hyvänä ponnahduslautana 

syventyessäni tarkemmin hengellisen identiteetin rakentumisen prosesseihin. Pohdin, millainen 

rooli suojeluspyhimyksillä on käännynnäisten pyrkiessä kiinnittymään katoliseen 

uskontoperinteeseen. Myös Ullman2 huomioi tutkimuksessaan uskonnollisen sidosryhmän, sen 

jäsenen tai todellisen tai kuvitteellisen auktoriteettihahmon merkityksen suhteessa 

konversioprosessiin. Gallon3 mielestä uskon kynnyksellä olevaan vaikuttaa voimakkaammin elävän 

henkilön havaittu esimerkki kuin tarinat edesmenneistä pyhimyksistä. Pyhimyshahmot ovat silti 

esimerkkejä esikuvista, joita vasten henkilöt ja ryhmät muotoilevat itseymmärrystään. Rukouksen 

 
1 lisää: Saint Joseph Catholic Church; United States Conference of Catholic Bishops  
2 Ullman 1989 
3 Gallo 2020, 14 
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kautta pyhimyksistä tulee vuorovaikutuksen kohteita, joihin solmitut siteet ovat verrattavissa 

sosiaalisiin suhteisiin. Pyhimysteema tarjosi mielekästä vahvistusta uskonnon sosiaalista 

ulottuvuutta koskevalle analyysiosiolle, vaikka jäikin varsinaisessa aineistossa sivuosaan. 

Hahmottelen lyhyesti, mitä Katolinen kirkko pyhimyksistä opettaa, sillä tämä on tietoa, joka 

katolisuuden ulkopuolella kasvaneille haastateltavilleni on saattanut olla uutta.  

Katekismus ei ole aivan yksiselitteinen, joten seuraava selonteko on väistämättä jossain määrin 

subjektiivisesti värittynyt. Toisena lähteenä nostan esille veli Gabrielin Katolinen vartti-ohjelmassa 

lausumia huomioita aiheesta. 

Oppi pyhimyksistä kytkeytyy käsitykseen Pyhästä Hengestä: ”Pyhä Henki vaikuttaa ihmiskunnassa 

kirkkonsa4 ja pyhiensä kautta” 5. Ajatus Pyhän Hengen läsnäolosta maailmassa ja ihmisten 

kuolemattomissa sieluissa kumpuaa pyhien yhteydestä. Samaa vakuuttaa apostolinen 

uskontunnustus, jonka katolinen ja luterilainen sanamuoto poikkeavat vain hieman toisistaan. 

Katolinen käsitys kirkosta nojautuu Pyhän Hengen vaikutukseen yhdistyen samalla ykseyden 

tavoittelun tärkeyteen 6, johon haastateltavatkin toistuvasti viittasivat. 

Katekismuksessa 7 esitetään Kristuksen lähettäneen Pyhän Hengen yhdistämään uskovia, 

ilmoittamaan Herran ja vetämään ihmisiä Hänen luokseen. Pyhä Henki opitaan tuntemaan 

”kirjoitusten, tradition, kirkollisten virkojen, liturgian, rukouksen, merkkien ja pyhien todistuksen 

kautta”. Pyhä Henki on voima, joka valaa kastettuun mahdollisuuden Jumalan kaltaisuuteen, ja on 

siten kaiken hyvyyden alkulähde. Vahvistuksen sakramentti8, jonka kaikki kirkkoon liittyvät käyvät 

läpi, vahvistaa kasteessa saatua Pyhän Hengen armoa ja voimaa. Kaste mahdollistaa ihmisen 

hengellisen päämäärän, pyhittymisen toteutumisen, joka tarkoittaa tulemista enemmän 

luomisessa tarkoitetuiksi tosi-ihmisiksi. Pyhä ihminen on jumalallisen armon, rakkauden ja 

armolahjojen täyttämä, eikä siksi pelkää kuolemaa. 

Ihmisen nimen merkitys korostuu katolisuudessa: se on pyhä, ikonin kaltainen, arvokas merkki, 

jonka kautta Jumala kutsuu ihmistä. Pyhimyksen, johon käännynnäisen ottama lisänimi viittaa, 

tärkeimpiä tehtäviä on toimia esirukoilijana ja esimerkkinä. Uskovien tulee pyrkiä pyhimysten 

matka- ja opiskelutovereikseen hengellisyyden tiellä. Pyhimyksiin suuntautuva rukous lujittaa 

uskovien sielujen välisiä siteitä ja on linkki ihmiskunnan ja Kristuksen välillä. Pyhimykset todistavat 

 
4 kirkko on pyhien yhteys, kts. KATT 2005, 253: 946 
5 KATT 2005, 192: 686 
6 KATT 2005, 214: 779 
7 KATT 2005 193: 690; 204: 737 
8 vrt. konfirmaatio, lisää: KATT 2005, 337-344. 
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jumalallisen hyvyyden toteutumisesta viitoittaen meitä kohti ajasta ja paikasta irtautuvaa 

todellisuutta ollen jopa koko kirkon olemassaolon syy. 9  

1.1 Tutkimusasetelman hahmottelua perusteluineen 

Katolisuutta on tutkittu verrattain vähän Suomen kontekstissa, mikä on ymmärrettävää ottaen 

huomioon Suomen Katolisen kirkon aseman vähemmistökirkkona. Suomessa on rekisteröityjä 

katolilaisia noin 16 000 10 kun taas Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä on noin 60 000 11 vaikka 

todettakoon, etteivät kaikki uskovat välttämättä näy tilastossa. Kummankin uskonsuuntauksen 

suosio on ollut kasvussa maahanmuuttajien lisätessä jäsenmääriä, ja natiivisuomalaisten hakiessa 

vaihtoehtoja luterilaisuudelle paitsi uushenkisistä suuntauksista 12 myös muista perinteisistä 

kristinuskon muodoista. Uskontokentän muutokset, Suomen katolilaisten runsastuminen ja 

katolisen uskon maailmanlaajuinen kulttuurinen vaikutus ovat syitä perehtyä katolisuuden 

ilmentymiin lisää. On kiinnostavaa, mikä katolisessa uskossa edelleen vetoaa ihmisiin katolisen 

kirkon mainetta tahranneiden skandaalien jälkeen.  

Tutkielmani kytkeytyy konversiotutkimukseen, identiteettikäsityksiin ja narratiivisuuden 

periaatteisiin. Valitsin narratiivisen menetelmän, koska se on joustava ja rajoja ylittävä, ja moni 

muu kääntymystä, uskonnollisuuden merkitystä ja identiteettejä tutkiva 13 on tukeutunut siihen 

ennen minua. Tutkimukseni pohjalla on näkemys, että ihmiset imevät ympäristöstään vaikutteita, 

mutteivat omaksu eivätkä ilmennä niitä sellaisenaan, vaan suhteessa aiempaan ajatteluun ja 

toimintaan. Tahdoin tutkielmani perustuvan haastatteluaineistoon, ja ymmärsin narratiivisuuden 

periaatteiden soveltuvan erityisen hyvin sen analysoinnin avuksi 14. Tutkimusryhmän rajasin 

miehiin ajatellen, että naisten hengellisyyttä on tutkittu enemmän 15 ja haluten välttää Neitsyt 

Marian korostumista pyhimyspuheissa. Marialla on erityinen rooli katolisuudessa, joten 

luonnollisesti hänen hahmoaan on jo tarkasteltu varsin ahkerasti 16. Miesten ja naisten sanotaan 

paitsi vaihtavan uskoa eri syistä ja myös kertovan kokemuksistaan eri lailla 17, joten 

sukupuolirajauksen voi olettaa tekevän aineistosta yhtenäisemmän. 

 
9 KATT 2005, 529: 2158; 528: 2156; 255: 956, 957; 643: 2683; veli Gabriel 2021 
10 Katolinen kirkko Suomessa (a) 
11 Suomen Ortodoksinen kirkko 
12 lisää esim. Ketola 2015 
13 mm. Dufault-Hunter 2012 
14 kts. esim. Holstein ja Gubrium 2003 
15 kts. esim. Gross 2012 
16 mm. Vuola 2010; kts. Maunder 2008 ja 2019 
17 Jindra 2014, 164 
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2. Tutkimusasetelmaan kytkeytyvää tutkimusta 

Tarjoan katsauksen tutkimusesimerkkeihin, jotka yhdistelevät konversion, katolisuuden, 

identiteetin ja narratiivisuuden ulottuvuuksia hahmottaen täten oman tutkimukseni sijaintia 

tutkimuskentällä. Löytämäni kirjallisuus heijastelee teoriaosiossa todettua huomiota 

konversioteeman moniulotteisuudesta ja tieteiden välisyydestä, joka tulee yhä selvemmin ilmi 

laajennettaessa tutkimuksellista karttaa ulottumaan muihin mainittuihin tutkimusasetelmani 

elementteihin.  

Konversiosta löytyy runsaasti eri puolille maailmaa18, eri historiallisille aikakausille sijoittuvaa 

tutkimusta, joissa esiintyy poliittisia19, sosiologisia20, lingvistisiä21 ja feministisiä22 näkökulmia. 

Konversioilmiön suhde koululaitokseenkin23 nousee esille. Monissa sosiologisesti suuntautuneissa 

tutkimuksissa uskonnollisuus yhdistyy helposti etniseen tai kulttuuriseen identiteettiin, ja sitä 

kautta jäsenmääriin, instituutioiden valtaan tai valtioiden välisiin suhteisiin24. Hämmästyttävän 

harva tutkimus paneutuu konversioilmiöön 2000-luvulla, mutta ne, jotka aihetta käsittelevät, 

huomioivat modernisaation merkityksen viitaten muun muassa sekularisaatioteoriaan. Oli 

aikakausi mikä hyvänsä, konversioilmiön kietoutuneisuus yhteiskunnallisiin virtauksiin, oli kyse 

sitten konflikteista, kirkollisista konsiileista, lähetysinnosta, ideologisista aatteista, kuten 

esimerkiksi feminismistä, tunnustetaan 25. Pidän mielessä uskonnon kontekstuaalisuuden, vaikka 

pystynkin tarjoamaan vain kapean näkymän ihmisten kääntymisprosesseihin.  

Konversiotutkimusta on tehty verrattain runsaasti psykologian puolella 26. Esimerkiksi Ullman27 

huomioi menneisyyden traumat, kiinnostuksen hengellisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin ja 

suhteet uskonnollisiin ryhmiin tarkastellessaan psykoanalyyttisesta, fenomenologisesta 

näkökulmasta äkillisiä ja voimakkaita kääntymyskokemuksia, jotka ovat johtaneet merkittävään 

elämän- (ja identiteetin) muutokseen, pyrkien nostamaan esille biografisissa kertomuksissa 

toistuvia teemoja. Ullman kysyy, mitkä seikat tekevät henkilön alttiimmaksi konversiolle vertaillen 

kolmenkymmenen lapsuuden uskonsa säilyttäneen ja neljänkymmenen eri taustoista tulevan, eri 

uskontoihin kääntyneen henkilön haastattelukertomuksia. Menetelmällistä 

ennakkoluulottomuutta korostaa yritys operationalisoida aineiston informaatiota määrälliseen 

 
18 Aasia, Amerikat, Eurooppa, Pohjoismaat, Afrikka 
19 mm. Alberts 2014 
20 mm. Giordan 2009 
21 mm. Wasserman-Soler 2020 
22 Derks 2012 
23 mm. Carmody 2013 
24 mm. Werner 2010; Moravitskii 2009 
25 Giordan 2009; Mullen 2017; Juster 1989, 45 
26 kts. esim. Ullman 1989; Stromberg 1993 
27 1989, xv-xvi, 6, 10; kts. myös Rambo & Bauman 2011, 883 
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muotoon unohtamatta kuitenkaan muodostettujen mittarien tulkinnanvaraisuutta ja laadullisen 

analyysin oleellisuutta.  

Psykologian piirissä muotoiltuja lukuisia konversiomalleja ja vaiheteorioita voidaan hyödyntää 

joustavasti eri aloilla, kuten vaikkapa Leonen28 semioottinen konversioon ja identiteettiin 

kytkeytyvä analyysi tai Yamanen29 kristilliseen initiaatioriittiin paneutuva tutkimus osoittavat.  

Yamane on tehnyt vuosien ajan osallistuvaa havainnointia 2000-luvun Amerikassa ja haastatellut 

kyseiseen riittiin osallistuneita aikuisia tarjoten syvällisen katsauksen Yhdysvaltalaiseen katoliseksi 

tulemisen tai katolisuuteen kääntymisen nelivaiheiseen prosessiin selvittäen samalla 

motivaatiotekijöitä sen takana. Aihe on tärkeä, sillä katolilaiset muodostavat Yhdysvaltojen 

viidenneksi suurimman uskonnollisen yhteisön, johon liittyy vuosittain 150 000 uutta jäsentä. 

Konversiotutkimukset kiinnittyvät yleensä yhteen tiettyyn uskontoperinteeseen, kuten myös 

narratiivisuudesta ja sosiaalisesta konstruktionismista ponnistavien Stormbergin30 ja Beckfordin31 

tapauksessa. Stromberg32 tarkastelee symbolien ja ajatusmallien ilmenemistä 

kokemuskerronnassa ja pyrkii ymmärtämään uskonnollista kieltä emotionaalisten haasteiden 

käsittelyn ja sosiaalisen sitoutumisen apuna. Tämä asettuu myös oman tarkasteluni kohteeksi 

kiinnittäessäni huomiota merkityksellistämisen ja identiteetin ilmaisemisen mekanismeihin. 

Strombergin33 tutkimuksen lähtökohtana on, että vaikeasti hahmotettavat subjektiiviset 

kokemukset kantavat tiedostamattomia toiveita, pyrkimyksiä ja ihanteita, jotka ovat löydettävissä 

enemmän tai vähemmän hienovaraisista puhe-eleistä. Elämän hämmentävät ristiriidat ja haasteet 

voivat olla helpommin selitettävissä ja ilmaistavissa uskonnollisesti ja uskonnollisessa 

kontekstissa. Hengellistä matkaa kuvailevat puheenvuorot voivat olla psyykkisesti vaikuttavampia 

kuin terapiaistunnot – hyvässä ja pahassa. Narratiivin puitteissa subjektiivinen kokemuspiiri 

voidaan törmäyttää yleisesti määriteltyihin käsityksiin maailmasta, asioiden tilasta ja luonteesta, 

samalla kun omia kokemuksia tuetaan ja selitetään metaforien, uskontoperinteen vaalimien 

merkityksillä ladattujen symbolien ja vakiintuneiden tulkintamallien avulla.  

Beckford34 on haastattelemisen sijaan keskittynyt havainnoimaan Jehovan todistajien spontaaneja 

todistuspuheenvuoroja. Nämä ryhmään kuulumista, arvojen ja käsitysten sisäistämistä ilmaisevat, 

uskonnollisesta ideologiasta kumpuavia sääntöjä ilmentävät performanssit osoittautuvat 

huomattavan yhdenmukaisiksi, mikä saattaa olla seurausta yhteisöllisyyden korostumisesta ja 

 
28 Leone 2004 
29 Yamane 2014 
30 Stromberg 1993 
31 Beckford 1978 
32 Stromberg 1993, 2, 6 
33 Stromberg 1993, 29-30 
34 Beckford 1978, 249-251 
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liikkeen torjuvasta asenteesta ulkoisia vaikutteita kohtaan. Itse yritän samaten kartoittaa, miten 

haastateltavien kerronta mahdollisesti heijastelee katolista opetusta, sekä katolisen konversion 

ydinpiirteinä näyttäytyviä seikkoja. Ajatus konversion narratiivisesta luonteesta näkyy useimmissa 

sitä koskevissa tutkimuksissa tavalla tai toisella. Yleisenä lähtökohtana on, että diskursiiviset 

kaavat rajaavat sitä, millaisena konversio näyttäytyy.  

Justerin ja naisnäkökulmaa vaalivan Breretonin tutkimukset antavat minulle vinkkejä sukupuolen 

huomioimiseen tarkastellessaan sen suhdetta uskonnollisuuteen. Molemmat lähestyvät aihetta 

narratiivisesti, mutta hyödyntäen haastattelujen sijaan historiallisia tekstiaineistoja, kuten 

vanhemmissa tutkimuksissa on yleistä. Kirjoitetut, julkaistut narratiivit heijastavat vielä puhuttuja 

tarinoitakin löyhemmin reaalitodellisuutta ilmaistessaan, luodessaan ja vahvistaessaan 

pikemminkin normatiivisia käsityksiä. Brereton35 havaitsee, että uskomisen retoriikassa korostuu 

naisten kohdalla oma toimijuus ja päätös vastaanottaa Kristus, mikä tosin saattaa kummuta 

protestanttisuuden yksityistä hengellisyyttä ja uskon valintaa painottavasta aatemaailmasta eikä 

välttämättä nouse esille esimerkiksi katolisessa diskurssissa. Sekä Breretonin36 että Justerin37 

aineistoissa korostuu naisten kokema intiimi Kristuksen läheisyys, kun taas miesten suhde 

Jumalaan näyttäytyy pikemminkin sopimuksena. Naisten narratiivit kertovat oletuksista koskien 

naiseutta, sopivaa käytöstä, naisen roolia perheessä ja yhteiskunnassa, ja koskettelevat sitä kautta 

myös miehille asetettuja odotuksia. Ihannenainen on alistuva, palvelualtis, passiivinen ja 

tunteellinen, kun taas miehen kuuluu olla järkevä, käytännöllinen ja määrätietoinen. Konversio on 

saattanut olla eräs keino neuvotella paikastaan keskellä yhteiskunnan asettamien roolikuvien 

painetta. Läheinen kristussuhde on voinut vapauttaa naisen maallisten mieshahmojen ylivallasta 

ja rakentaa itsenäistä identiteettiä. Kristinuskon omaksuminen on rohkaissut miehiä luopumaan 

miehisiksi mielletyistä piirteistä, harrastuksista, asenteista ja arvoista saaden heidät 

huolestumaan miehekkyytensä säilymisestä ja vahvistamaan sitä retoriikallaan. Narratiivit 

vihjaavat, että uskoon tulo olisi tehnyt miehistä empaattisempia ja huomaavaisempia ja naisista 

vahvempia, rohkeampia ja ilmaisuvoimaisempia. 38  

Jindra39 esittää, että sukupuolella olisi enemmän merkitystä naisten kuin miesten 

kääntymiskertomuksia tarkasteltaessa. Naisia saattaa houkuttaa mahdollisuus itsenäisempään 

elämään, mutta toisaalta miehet saattavat kaivata irtautumista jäykistä maskuliinisuuden 

stereotypioista. Geels & Wickstromin 40 mukaan on selvää, että uskonnollisten 

 
35 Brereton 1991, 55 
36 Brereton 1991, 57 
37 Juster 1989, 43 
38 Brereton 1991, 90-94, 99; Juster 1989, 36, 57 
39 Jindra 2014, 161, 164, 186 
40 Geels & Wickstrom 2009, 66, 81 
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tulkintajärjestelmien valaisemat naisten ja miesten ihanneroolit poikkeavat toisistaan. ”Yksilö on 

tietyssä suhteessa sosiaalisiin, historiallisiin ja kulttuurisiin normeihin sekä sukupuoleen liitettyihin 

arvoihin: hän noudattaa sääntöjä, rikkoo niitä ja kehittää niitä edelleen. Jokaisella ihmisellä on 

oma sukupuolikäsityksensä, käsitys mitä merkitsee olla mies/nainen ja millaiset suhteet 

sukupuolten välillä vallitsevat.”  

Gallon41 katolisten maallikkojen, erityisesti perheellisten miesten liittymistä katoliseen 

neokatekumenaaliseen liikkeeseen käsittelevä tutkimusartikkeli paneutuu uskonnollisten ryhmien 

vaalimien miesihanteiden merkitykseen. Kansainvälisen liikkeen painottamat arvot eivät asetu 

luontevasti perinteiseen katolilaiseen miehenmalliin, joten hengelliseen päämäärään 

sitoutumisen lisäksi yhteisöön liittymisessä on kyse myös henkilökohtaisen identiteetin 

muutoksesta.  

Australialaista katolista identiteettiä ovat hahmotelleet McEwan & McPhillips42 ja McKinley & 

Webber43, mutta osin eri näkökulmista. Heidän kohteenaan ovat katolisiksi kastetut henkilöt, 

joten tutkimukset irtaantuvat konversioilmiöstä. Samaten Nurmolan tutkielma44 tulee lähelle 

omaani katolisuuden, identiteetin käsitteen, narratiivisuuden ja haastattelumenetelmän puolesta, 

vaikkei käsittelekään kääntymystä. Katolisen identiteetin suhdetta Marian kunnioittamiseen ovat 

tarkastelleet muun muassa Krebs45 lopunaikojen ideologian ja etnisyyden näkökulmasta, Clarke46 

taidehistoriallisesta näkökulmasta ja Warner47 henkilökohtaisen lähestymistavan omaksuen. 

Monissa pyhimystutkimuksissa, jotka pureutuvat ihmisten pyhimyksille antamiin merkityksiin ja 

noiden merkitysten ilmaisemiseen (erotuksena hagiografisista tutkielmista) pyhimysperinnettä 

tarkastellaan suhteessa kansalliseen identiteettiin, jolloin ne rajautuvat tietylle maantieteelliselle 

alueelle usein tiettyyn yhteisöön ja yhteen pyhimykseen saaden näin historiallis-

yhteiskuntatieteellisiä sävyjä 48.  

Konferenssijulkaisu Practicing Catholic: Ritual, Body, and Contestation in Catholic Faith49 kertoo 

nimensä mukaisesti tarkemmin muun muassa antropologisen ja liturgisen näkemyksen, mistä 

juuri katolisuuden harjoittamisessa rituaalisena, kehollisesti omaksuttuna, uskoa vahvistavana ja 

siitä todistavana toimintana on kyse. Robert Orsin50 tutkimus Pyhän Taddeuksen 

 
41 Gallo 2020, 8,14 
42 McEwan & McPhillips 2018 
43 McKinley & Webber 2012 
44 Nurmola 2013 
45 Krebs 2016 
46 Clarke 2013 
47 Warner 2013 
48 kts. mm. Petersen 2018 
49 Morrill ym. 2006 
50 Orsi 1996 



11 

 

kunnioittamisesta on yksi kuvaava esimerkki arjen uskonnollisesta lähestymistavasta aiheeseen. 

Tutkimusryhmä koostuu naisista, sillä naisia pidetäänkin aktiivisempia arkisen uskonnon 

harjoittajina kuin taas miehet nähdään ennemmin julkisen tilan toimijoina 51. Nyenyemben52 

tutkimus on maininnan arvoinen, sen tarkastellessa naisten sijaan miesten identiteetin 

rakentumista. Tutkimusryhmänä on maallikoiden sijaan afrikkalaiset katoliset papit, minkä 

johdosta se luontevasti koskettelee myös kulttuurisia ulottuvuuksia ja rooliodotuksiin liittyviä 

seikkoja. 

3. Teorioita, määritelmiä ja sovelluksia 

Tutkimukseni käsittelee kääntymistä eli konversiota, joten on syytä esitellä sen ympärille kiertyvää 

teoreettista ja tutkimuksellista kenttää. Pohdin miten konversiota tulisi tutkia, miten sitä on 

tutkittu ja miten itse voin sitä mielekkäästi tutkimuskysymykseni puitteissa tarkastella. Pyrin 

keskittymään etenkin narratiivisuutta ja elämäkerrallisuutta sivuaviin ulottuvuuksiin. Nostan esille 

merkityssysteeminäkökulman ja verkostoteorian sopivana pohjustuksena tuleville tutkielman 

osille. Konversiokäsityksen pääpilarit näyttävät ponnistavan psykologian tutkimusalalta, joten 

hahmotan, miten ilmiöön on sen piirissä suhtauduttu, millaisia seikkoja konversion taustalta on 

löydetty ja mitä seurauksia siihen on liitetty. Tutustutan lukijan vaihemalleihin kiinnittäen 

huomiota erityisesti kriisien ja vuorovaikutuksen merkitykseen konversioprosessissa. Analyysi ei 

rakennu minkään tietyn teorian pohjalta, vaan pyrin taustoittamaan aiheita siten kuin koen 

relevantiksi suhteessa omaan aineistooni.  

3.1  Miten lähestyä moninaista konversiota moninaisessa maailmassa? 

Tutkijat kannustavat mahdollisimman monipuolisten ja kokonaisvaltaisten lähestymistapojen 

suosimiseen tutkittaessa uskonnollista kokemusta, jonka yhdeksi alalajiksi konversio voidaan 

mieltää. Esimerkiksi Geels & Wickströmin53 mukaan uskonnollista kokemusta tutkittaessa on 

tarkasteltava ihmistä suhteessa ympäristöönsä ja huomioitava neljä toisiinsa kietoutuvaa 

ulottuvuutta. Niistä ensimmäinen, sosiokulttuurinen taso valaisee yhteiskunnan 

monosentrisyyden tai pluralistisuuden merkitystä suhteessa yksilön kokemistapaan. 

Monosentrisissä yhteiskunnissa ilmapiiriä hallitsee jokin tietty normijärjestelmä, kun taas 

pluralistisissa yhteiskunnissa, esimerkiksi Suomessa, erilaisten toimijoiden ajamat erilaiset 

arvojärjestelmät ja elämänkatsomukset elävät rinnakkain tai kilpailevat keskenään asemasta 

ihmisten ajattelussa. Toinen, sosiaalipsykologinen ryhmätaso liittyy ryhmien kykyyn levittää ja 

kierrättää erilaisia näkökulmia piirissään toimivien henkilöiden kesken ja parissa, mikä taas 

 
51 Jindra 2014, 161; Gallo 2020, 4 
52 Nyenyembe 2010 
53 Geels & Wickström 2009 
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koskettelee mekanismeja, joiden kautta yksilö sisäistää kulttuurin. Kolmas, psykologinen tai 

intrapsyykkinen taso liittyy siihen, miten henkilö käsittelee tietoa. Neljäs, eli viimeinen taso on 

somaattinen eli kehollinen. Ihmisyys tai elämä eivät redusoidu aivojen kehittelemiksi 

ajatusrakennelmiksi tai ulkopuolelta omaksuttaviksi kognitiivisiksi kategorioiksi, vaan olemisen 

tapamme on perimmäiseltä luonteeltaan kehollista. Kokemuksemme ponnistavat 

aistihavainnoista, joten on oleellista huomioida myös rituaalisten toimintojen suhde 

uskonnolliseen kokemukseen. 54  

Edellä hahmotellut uskonnollisen kokemuksen tasot rinnastuvat vaivatta teologi Lewis Rambon55 

listaamiin sosiaaliseen, kulttuuriseen, yksilölliseen ja teologisuskonnolliseen ulottuvuuteen 

konversiotutkimuksen tärkeinä kohteina. Rambo painottaa eri tieteenalojen keinojen 

hyödyntämistä pyrittäessä kattavampaan konversioprosessin selittämiseen. Antropologinen, 

sosiologinen, psykologinen ja uskontotieteellinen tieto, sekä mahdollisuuksien mukaan 

taloudelliset, poliittiset ja biologiset seikat tulisi huomioida. Tutkimus ei saisi kiinnittyä tietyn 

uskontoperinteen teologiseen näkökulmaan, vaan sen tulisi tarkastella ilmiötä avoimesti 

huomioiden yksilöiden kokemukset ja niiden ilmaisutavat ja niiden kytkökset ympäröivään 

maailmaan. Monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys tulisi muistaa erityisesti 

konversiotutkimuksen koskiessa yhtä uskonnollista ryhmää, kuten monesti on laita; esimerkiksi 

1900-luvulla suosittu kohde olivat länsimaalaiset protestanttiset kristityt. 56  

Tutkimuksessa aiemmin sivuutetut seikat saattavat osoittautua ensiarvoisen merkitykselliseksi 

globalisoitumisen lisätessä yhteiskuntien pluralistista kaoottisuutta ja samalla voimistaessa tai 

vastaavasti heikentäessä joskus yllättäviäkin toimijoiden välisiä kytköksiä. Jindra57  esittää erilaisiin 

uskonnollisiin ryhmiin kääntyneitä koskevan tutkimuksen tukevan näkemystä, että sekularisaatio 

ja muut modernisaation lieveilmiöt, kuten kollektiivisten merkitysten hajoaminen ja elämän 

suunnan hukkuminen sekä heikentynyt turvallisuuden tunne ja vähittäinen yleisten 

käytöskonventioiden, totuuslauselmien ja uskomusten hylkääminen edesauttaisivat 

konversioprosessien käynnistymistä.   

Rambo58 on samoilla linjoilla kuvatessaan sekularisaation prosessina, jossa uskonnolliset 

instituutiot, uskomukset ja auktoriteetit menettävät vakuuttavuuttaan ja valtaansa. Hän esittää 

modernin maailman pluralismin johtaneen runsauden pulaan tarjolla olevien 

 
54 Geels & Wickström 2009, 56-58, 75 
55 Rambo 1993, 7 
56 Rambo 1993, 6-8; Rambo & Bauman 2011, 880; Dufault-Hunter 2012, 140; Jindra 2014, 2; Paloutzian 
2014, 224 
57 Jindra 2014, 13, 84 
58 Rambo 1993, 28 



13 

 

uskomusjärjestelmien, rituaalisten tapojen ja auktoriteettien suhteen. Ihmisten ajatellaan olevan 

edelleen uskonnollisia, mutta ilmaisevan sitä yksityisemmin ja suhtautuvan siihen 

henkilökohtaisemmin. Osa päätyy seuraamaan selkeää uskonnollista johtohahmoa ja asetettuja 

oppeja, osa hyödyntää uskonnollisia merkityksiä, symboleja ja tapoja vapaasti omia tarpeitaan 

kuunnellen ja osa sitoutuu valitsemaansa maailmankuvaan ja uskonnolliseen yhteisöön sietäen, 

hyväksyen ja vaalien samalla järjestelmien sisäistä rikkautta. Moderni maailma tuottaa herkästi 

pirstaloituneita maailmankuvia ja identiteettejä, ja eheyden kaipuu saattaa olla yksi konversion 

kimmoke. Sen koommin yhteiskunnallinen tai yksilöllinenkään muutos ei tapahdu vain yhdellä 

tasolla tai tasaisesti vaan on kontekstuaalista ja tulkinnanvaraista. 59  

Rambo60 luettelee pätevän tutkimuksen aineksina asiaa koskevat havainnot, ilmiön kuvailun, 

empaattisuuden eli pyrkimyksen kunnioittaa tutkittavien näkökulmaa ja ymmärtää sitä, 

tulkitsemisen eli asian tarkastelun tutkimuksellisista lähtökohdista sekä selittämisen eli teorioiden 

muokkaamisen, rakentamisen tai haastamisen tulosten perusteella. Teoreetikot 61 ovat yhtä 

mieltä siitä, että konversiotutkimuksen kenttää tulisi kehittää vertailevampaan, menetelmiltään ja 

näkökulmiltaan moninaisempaan ja poikkitutkimuksellisempaan suuntaan. Tutkijat ovat 

taipuvaisia tukeutumaan oman tieteenalansa parissa hyödynnettyihin teorioihin ja menetelmiin, 

redusoimaan uskonnollisen ilmiön joko sosiaaliseksi, kulttuuriseksi tai psykologiseksi 

tapahtumaksi ja sivuuttamaan näin jonkin neljästä konversioulottuvuudesta. Esimerkiksi 

antropologia alleviivaa ihmisen todellisuuskäsitysten riippuvuutta kielestä, joka kuljettaa 

kulttuurisia merkityksiä ja arvoja, kun taas sosiologiassa keskitytään ryhmien ja instituutioiden 

ominaispiirteisiin ja kytköksiin. Psykologiassa arvostetaan yksilön näkökulmaa rajoittumatta 

kuitenkaan yksin siihen, vaan tunnustaen myös ympäristön vaikutus henkilökohtaiseen 

kokemukseen. Narratiivisen psykologian kohteena ovat tästä vuorovaikutuksesta kumpuavat 

kielelliset ilmaisut 62. Teologiset, symboliset ja rituaaliset seikat käsittävä viimeinen ulottuvuus on 

vähintään yhtä tärkeä kuin edelliset, sillä käännynnäiselle itselleen konversion merkitys ja 

päämäärä ovat hengellisiä. 63 

Katoliseksi tunnustautuva, hermeneuttisfenomenologista katsantokantaa edustava Dufault-

Hunter64 esittää redusoitumistaipumuksen johtuvan osin uskonnollisia aiheita tutkivien 

henkilöiden uskonnonvastaisuudesta ja tarjoaa lääkkeeksi narratiivisuuden periaatteiden 

 
59 Rambo 1993, 20-22, 29-32; Rambo & Bauman 2011, 882 
60 Rambo 1993, 18-19 
61 Geels & Wickström 2009, 387; Rambo 1993; Rambo & Bauman 2011, 879-881; Jindra 2014; Paloutzian 
2014, 210; Dufault-Hunter 2012 
62 Geels & Wickström 2009, 394 
63 Rambo 1993, 7-11 
64 Dufault-Hunter 2012, 40, 57, 82, 129, 140 
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noudattamista. Konversiota tai mitään muutakaan ihmisyydestä nousevaa ilmiötä ei tulisi 

tarkastella ratkaistavana ongelmana, vaan pikemminkin kunnioittavan kiehtovana mysteerinä. 

Asenne antaa tilaa yllätyksille tähdäten uuden tiedon löytämiseen, mikä on kaiken tutkimuksen 

tavoitteena. Narratiivisuus koskettelee laaja-alaisesti edellä mainittuja ulottuvuuksia ja kannustaa 

useampien konversioteorioiden samanaikaiseen soveltamiseen.  

Käyttäytymistieteiden parissa suosittu sosiaalinen konstruktionismi tarjoaa hyvän alustan 

holistisuudelle ja poikkitieteellisyydelle. Geels & Wickström 65 kuvailevat, että sen ”keskiössä on 

kieli ja sen funktiot, merkitys ajattelullemme ja minäkäsityksellemme, sekä sille miten 

ymmärrämme oman todellisuutemme”. Sosiaalista konstruktionismia leimaa kriittinen asenne 

todellisuutta koskevan tiedon rajoja kohtaan: käsitykset, kuvailut ja vaalitut tiedot maailmasta 

ovat monessa mielessä kontekstuaalisia ja sopimuksenvaraisia, eivätkä suoraan ilmaise 

ontologisia totuuksia. Käytännössä tutkijan mahdollisuudet selvittää, miten konversio 

todellisuudessa on edennyt ovat hyvin rajalliset. On siis ymmärrettävä, että konversiotutkimus 

nojaa subjektiivisille, epätäydellisille, sävyttyneille ja vääristymille alttiille tiedonannoille. 66  

Jindraa67 seuraillen tiivistän sosiaalisen konstruktionismin periaatteet seuraavasti: maailmankuva 

muodostuu sosiaalistumisen kautta; narratiivit ovat omaksutun uskontoperinteen ja elämän 

historian muovaamia, emootioihin ja kognitioon pohjaavia, kielellisiä rekonstruktioita, eivätkä 

siten voi antaa tietoa todellisista motiiveista ja syistä. Joidenkin sosiologien mielestä on turha 

edes yrittää selvittää ihmisten toiminnan takana olevia motivaatioita, sillä kerronta subjektiivisine 

muistikuvineen voidaan mieltää jälkikäteen rakennettuina selityksinä ja hahmotelmina. 

Omaksuvatko kääntyneet siis uskonnon mukana myös tavan kertoa konversiostaan? 68 

Konversiota voidaan lähestyä myös sosiaalisten verkostojen merkitystä kartoittavan 

verkostoteorian näkökulmasta. Ohjautuuko henkilö uskonnollisen ryhmän piiriin ihmissuhteidensa 

vetämänä, vai innostaako päinvastoin hengellinen kiinnostus häntä muodostamaan uusia 

suhteita? Ilmiön rakenteellisia, yhteiskunnallisia edellytyksiä ja olosuhteisiin liittyviä tekijöitä 

voidaan tarkastella henkilökohtaisten tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden ohella. Millaisena 

toimijana henkilö näyttäytyy suhteessa ympäristöönsä, millaiset refleksiiviset kyvyt ajatusmallien 

kriittiseen arvioimiseen hänellä on? 69 

 
65 Geels & Wickström 2009, 59 
66 Jindra 2014, 8 
67 Jindra 2014 
68 Jindra 2014, 17-18, 91-95, 129; vrt. Beckford 1978 
69 Jindra 2014, 14-15, 89-90 
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Jindra70 argumentoi verkostoteorian pätevän parhaiten, kun on kyse organisoituneista 

uskonnoista (vrt. katolisuus), mutta menettävän merkityksensä tarkasteltaessa avoimempia ja 

modernimpia ryhmiä (vrt.uushenkisyys). Verkostoteorian ja sosiaalisen konstruktivismin 

näkökulmasta tehty tutkimus pureutuu ensisijassa sukupuolen, taustan ja sosiaalisten suhteiden 

vaikutukseen konversioprosessissa ja sitä koskevassa kerronnassa ja korostaa ryhmään liittymisen 

etuina taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä seikkoja. Jindra tavoittelee joustavampaa 

lähestymistapaa ja sijoittaa tutkimuksensa elämäkertasosiologian piiriin, jossa on kyse yksilöllisten 

tilanteiden pitkän aikavälin muutoksen jäljittämisestä, ihmiselämään vaikuttavien tekijöiden 

moninaisuuden hyväksymisestä ja eri tutkimuksellisten ulottuvuuksien mielekkäästä 

yhteensovittamisesta. Käännynnäisten kokemusmaailma ja koko elämänkaari tulisi huomioida. 71 

Myös Rambo72 korostaa menneisyyden kokemusten merkitystä suhteessa yksilön nykyiseen ja 

tulevaan hengellisyyteen: 

”Monista menneisyyden alueista on vaikea päästää irti: rituaalisen rytmin varmuus, 
johtajuuden voima, verkostot useiden ihmisten kesken ja tradition symbolinen 
rikkaus.” – ” Menneisyydessä on voimaa, koska sen maailmassa olemme eläneet 
vuosia, ja se elää edelleen mielissämme ja sydämissämme. Menneisyyttä ei ole 
helppo paeta, siirtyminen tulevaisuuteen ei ole helppoa. Konversio on tuskallinen 
monille, koska se repäisee käännynnäiset irti menneisyydestä ja heittää heidät 
uuteen tulevaisuuteen. Vaikka uusi mahdollisuus olisi kuinka innostava, 
käännynnäinen ei välttämättä halua luopua entisistä ihmissuhteistaan ja 
elämäntavastaan, jotka ovat yhä monella tavoin osa hänen perustavaa 
identiteettiään. ” 

Minun ja monen muun 73 konversioita tutkineen tavalla, Jindra rakentaa analyysinsa sosiaaliseen 

konstruktionismiin kytkeytyvän narratiivisuuden näkökulmasta. Narratiivisen otteen kautta 

päästään pureutumaan tehokkaasti haastateltavien omien kokemuksiin ja heidän niille antamiinsa 

tulkintoihin. Narratiivien voidaan todeta olevan – enemmän tai vähemmän – sosiaalisesti 

omaksutun aineksen kyllästämiä. Kiinnostavaa on, miten imetyt vaikutteet muovaavat 

käännynnäisten puheillaan ilmaisemaa elämänkaarta. Jindra alleviivaa konversioprosessin 

kiinnittyvän käännynnäisten tapoihin hyödyntää uskonnollista sisältöä, metaforia, oppeja, 

symboleja ja rituaaleja oman ajattelun ja elämän (uudelleen) järjestämisessä mielekkääksi 

kokonaisuudeksi 74. Uusi uskonnollisuus voi toimia myös vakiintuneita käsityksiä ja 

henkilökohtaisia arvoja tukevasti. Kulttuuriset risteymät ja päällekkäisyydet tulisi huomioida 

 
70 Jindra 2014, 15 
71 Jindra 2014, 5-6, 19-20, 61 
72 Rambo 1993, 54, (käännös oma) 
73 mm. Dufault-Hunter 2012; kts. De Fina & Georgakopoulou 2015 
74 vrt. Beckford 1978 
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paneuduttaessa siihen, miten diskursseja ja mielikuvia käytetään identiteettien ja roolien, 

sosiaalisten rakenteiden sekä kokemusten jäsentämisessä. 75  

Paloutzian76 esittää uskonnon tarkastelun merkitysjärjestelmänä olevan yksi keino tutkimusalat 

ylittävän ymmärryksen etsimiseen sen mahdollistaessa menetelmällisten työkalujen yhdistelyn. Se 

antaa eväät eri uskontoperinteiden, kulttuurien, etnisten ryhmien, maantieteellisten alueiden eri 

aikoina ilmenneiden uskonnollisten ilmiöiden tutkimiseen ja vertailuun. Merkityssysteemien 

tarkastelun ei pitäisi johtaa uskonnollisten ilmiöiden redusoitumiseen, sillä löydetyt selitykset 

eivät poissulje mahdollisia muita piileviä tekijöitä. Paloutzian77 määrittelee merkityssysteemin 

kognitiiviseksi ajatusjärjestelmäksi, joka sisältää asenteet, uskomukset, arvot, tavoitteet, 

minuuskäsityksen ja perimmäiset huolenaiheet, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Geels & 

Wikström78 taas puhuvat symboliuniversumista, institutionaalisen järjestelmän kannattelemasta 

teoreettisesta traditiosta symboleineen, joka voi tarjoutua esimerkiksi uskonnon kautta. Se auttaa 

selittämään sekä anomalioita ja rajatilanteita että arkisia ilmiöitä ylläpitäen näin 

todellisuuskäsitystä. Todellisuuskäsityksen (kuten identiteetinkin) määritelmä pohjaa niin 

kutsuttuun attribuutioteoriaan, jonka mukaan ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve muovata 

maailmansa käsitettävään ja siten paremmin hallittavaan muotoon. Hallinnan puute tai sen 

menetys (vrt. kriisi) voi toimia uskonnollisten selitysmallien aktivoijana. Niin ulkoiset tilannetekijät 

kuin sisäiset asenteet ja yksilölliset edellytyksetkin toimivat mentaalisten ja konkreettisesti 

ilmenevien prosessien vauhdittajina. 79 

Symboliuniversumi voidaan mieltää myös legitimoivana käsite- tai mielekkyysjärjestelmänä, jonka 

saatavuus on tärkein edellytys konversioon sisältyvälle muutokselle. Se milloin, miten ja missä 

määrin asia tulkitaan uskonnollisessa viitekehyksessä, riippuu opitusta uskonnollisesta kielestä, 

henkilön persoonasta, asiasta/tapahtumasta ja kontekstista. Yhteinen tulkintahorisontti helpottaa 

ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. Mieroop80 puhuu orientaatiokehyksestä, joka 

muotoutuu sen mukaan, millaisena henkilön asema suhteessa ympäristöön näyttäytyy, mikä taas 

riippuu siitä mihin sosiaaliseen kategoriaan hän kiinnittyy. Tulkintakehys (tai mitä termiä 

halutaankaan käyttää) voidaan mieltää tarpeelliseksi ”kiintopisteeksi”, mikä assosioituu 

uskontopsykologi William Jamesin ajatukseen konversiosta siirtymänä tai vaihdoksena koskien 

elämän keskipistettä, jonka ”energiasta” käsin ihminen suuntautuu maailmaan. 81  

 
75 Jindra 2014, 23-26, 190 
76 Paloutzian 2014, 218, 224, 227 
77 Paloutzian 2014, 221 
78 Geels &Wikström 2009, 63 
79 Geels &Wikström 2009, 119-121 
80 Mieroop 2015, 408 
81 Geels & Wikström 2009, 67-68, 100, 374; Rambo 1993, 31; Dufault-Hunter 2012, 36 
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Pluralistisessa yhteiskunnassa symboli- ja merkitysjärjestelmät arvopohjineen kyseenalaistuvat 

yksilön näkökulmasta, eivätkä näyttäydy enää kollektiivisesti relevantteina. ”Sirpaloituneessa” 

maailmassa joutuu näkemään enemmän vaivaa säilyttääkseen eheyden, mielekkyyden ja 

jatkuvuuden mielikuvan. Kun kilpailevia symbolijärjestelmiä on useita, niiden tarjoaman 

informaation työstäminen voi osoittautua kuormittavaksi, mutta toisaalta nostaa esille oivaltavia 

ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. 82  

3.2 Konversion psykologiaa  

Konversiota, johon yleensä liitettiin jokin äkillinen ratkaiseva tapahtuma, on tutkittu psykologian 

tieteenalan alkuajoista asti. Kenttä voidaan jakaa psykoanalyyttiseen ja behavioristiseen, sekä 

humanistiseen suuntaukseen, joka tutkii konversiota William Jamesin hengessä henkisen 

täyttymyksen tuojana ja porttina itsensä toteuttamiseen. James83 perehtyi uskonnollisiin 

huippukokemuksiin fenomenologisesta näkökulmasta, ja esitti äkillisten muutosten olevan jotain 

negatiivista, epänormaalia ja epätoivottua, kun taas hitaampi muutos olisi psykologisesti 

”terveempää”. 84 Hän piti aikuistapauksia ”puhtaimpina” konversioesimerkkeinä, vaikka 

psykologinen tutkimus ponnistaa tyypillisemmin ajatuksesta, että konversio olisi eräs merkki 

nuoruuden ikäkehityksestä. Esimerkiksi Ullmanin85 tutkittavien keskimääräinen (uuteen) uskoon 

tulon ikä oli 21-vuotta. Voidaan ajatella, että aikuiseen ihmiseen, jolle on muodostunut vakaa 

identiteetti, ei ole helppo vaikuttaa ideologisesti, vaan hänen täytyy itse haluta, kaivata ja olla 

valmis hengelliselle muutokselle. Konversion suhdetta psykologiseen kehitykseen on tutkittu 

melko ahkerasti. 86 Niinpä en ole asettanut sitä koskevia kysymyksiä oman tutkimukseni keskiöön, 

vaikkakin erilaiset vaiheet tulevat esille elämäkerrallisen pohdinnan kautta, minkä lisäksi 

muutoksen kartoittaminen edellyttää käännekohtiin pureutumista. 

Psykologian alalla on selvitetty erityisesti konversiokokemuksen luonnetta, sen suhdetta 

omaksuttuihin uskomuksiin, sekä motivaatioita ja muutosalttiuden syitä 87. Epsteinin88 

kognitiiviskokemuksellisen minuusteorian pohjalla on käsitys ihmisiä ohjaavista motivaattoreista, 

joiksi luetaan: nautinnonhalu, tuskan välttäminen, mielekkään käsitejärjestelmän, itsearvostuksen 

ja merkityksellisten ihmissuhteiden ylläpito ja rakentaminen. Kyseiset ulottuvuudet voivat toimia 

yhdessä eri tavoin, eri aikoina mahdollisesti saaden henkilön muuttamaan uskoaan. Varsinaisia 

konversioon johtavia polkuja voidaan jaotella seuraavasti: älyllisesti suuntautuva etsii tietoa ja 

 
82 Geels & Wikström 2009, 61, 82, 393-394 
83 James 1902, The Varieties of Religious Experience 
84 Rambo & Bauman 2011, 879-881; Paloutzian 2014, 212-213 
85 Ullman 1989, 109-110, 194 
86 kts. Ullman 1989, 94, 125; Allison 1969, 23-24, 37; Rambo & Bauman 2011, 884, 890 
87 Paloutzianin 2014, 224-225 
88 Epstein 1985, 284 
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punnitsee vaihtoehtoja analyyttisesti; mystisesti suuntautuva on yliluonnollisen 

huippukokemuksen kiihottama; kokeileva henkilö suhtautuu uskontoon välineellisesti suosien 

parhaiten omaan tilanteeseen sopivaa; affektiivisesti suuntautunut kurkottaa kohti hänelle 

osoitettua välittämistä ja hyväksyntää; revitalistisen uskoon tulon katsotaan tapahtuneen 

kollektiivisesti vaikuttavien keinojen kannustamana kun taas pakotetussa muutoksessa ihmistä 

katsotaan manipuloidun aivopesun, henkisen ja fyysisen väkivallan tai painostuksen avulla. 89 

Rationaalisen vaihtoehdon teorioiden näkökulmasta uskonnollisuus on käytännöllisesti ja 

mentaalisesti katsottuna järkevää suodessaan turvaa, vahvistaessaan sosiaalisia siteitä, 

antaessaan työkaluja minuuden ja maailman hahmottamiseen ja elämän ongelmien sietämiseen 

ja ratkomiseen. Rationaalinen harkinta ei kuitenkaan toimi irrallaan muusta ihmisyydestä, vaan 

ammentaa emootioista, jotka yhtä lailla ohjaavat käytöstä ja tulkintoja. 90 Ullman91 kysyy: Onko 

konversiossa siis kyse henkisestä totuuden etsimisestä vai psykologisen vakauden tarpeesta? 

Onko se ajatusmallien uudelleen rakentamista vai merkityksellisyyden kaipuuta? Onko se 

sosiaalisen paineen sanelema ilmiö, ja jos on, niin missä mielessä ja missä määrin? Uskonto voi 

toimia ”pakopaikkana” kriisien keskellä, sekä tarjota merkityksiä, lohtua, sosiaalista yhteyttä ja 

pyhyyden kokemuksia 92. 

3.3 Vaiheita ja malleja 

Konversiota koskevia vaihemalleja on löydettävissä useita, vaikka nykyisin ymmärretäänkin, 

etteivät vaiheet välttämättä seuraa toisiaan lineaarisesti vaan lomittuvat ja sekoittuvat iloisesti. 

Rambo huomauttaakin kriittisesti, että ”mallinnokset ovat aina jossain määrin yleistäviä”. Lisäksi 

niin yksilöt, ryhmät kuin niiden väliset suhteetkin ovat erilaisia. Potentiaalisen käännynnäisen 

sosiaaliset suhteet, osallistuminen rituaaleihin, altistuminen tietynlaiselle retoriikalle ja 

tulkinnoille, roolien omaksuminen ja hahmottaminen vaikuttavat konversioprosessin 

kehittymiseen. Rambon heuristinen malli sisältää seitsemän askelta: konteksti, kriisi, etsintä, 

kohtaaminen, vuorovaikutus, sitoutuminen ja seuraukset. Pohjan hengelliselle muutokselle suo 

konteksti, joka sisältää muun muassa (ei siis yksinomaan) ulkoisesti tarjoutuvat toimijuuden ja 

ajattelun mahdollisuudet ja yksilölliset kognitiiviset kyvyt. 93 

Kriisin, jota voidaan mainiosti tarkastella myös psykologisten coping-menetelmien näkökulmasta 
94, voi mieltää konversion sytykkeeksi. Koska koemme asiat yksilöllisesti, tämän seikan tai 

 
89 Rambo & Bauman 2011, 885; Rambo 1993, 14-17; Lofland & Skonovd 1981 
90 Dufault-Hunter 2012, 47, 68 
91 Ullman 1989, 169, 193-194 
92 Geels & Wikström 2009, 364 
93 Rambo 1993, 108, 170-171; myös Rambo & Bauman 2011, 881-882 
94 lisää: Geels & Wikström 2009, 365-370 
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kokemuksen ei edes tarvitse olla luonteeltaan, objektiivisessa mielessä erityisen vakava, vaan 

pienikin sattumus tai jännite tai selittämätön transsendenssin kaipuu saattaa riittää muutoksen 

perusteeksi. Coping-strategioita on aktiivisia, passiivisia ja vuorovaikutteisia, sekä 

emotionaalisesti, kognitiivisesti ja sosiaalisesti painottuneita. Ne eivät välttämättä ole, mutta 

saattavat olla uskonnollisia, jolloin niiden uskonnolliset funktiot vaihtelevat elämän tarkoituksen 

ja hallinnan tavoittelusta lohduttautumiseen ja jumalsuhteen ja sosiaalisten yhteyksien 

vankistumiseen. Osa mekanismeista perustuu säilyttämiselle ja osa muutokselle. Konservatiiviset 

uskonnollisuuden muodot (vrt.katolisuus) mielletään yleensä luonteeltaan säilyttäviksi niiden 

korostaessa perinteitä ja kannustaessa polarisointeihin ja mustavalkoisiin rajanvetoihin 

esimerkiksi uhkaavan ja turvallisen välillä. Uskomusjärjestelmän johdonmukaisuutta suojellaan 

rakentamalla henkinen muuri sisäpiirin ja ulkomaailman välille. Tämä niin sanottu 

kapseloimistaktiikka ruokkii affektiivista, revitalistista ja pakotettua konversiotyyppiä ja voi ilmetä 

niin sosiaalisella, ideologisella kuin fyysisellä tasolla. 95 Käännynnäiset vaikuttavat olevan sitä 

jyrkempiä uskossaan, ja siihen sopimattomia aineksia kohtaan torjuvampia, mitä vaikeampia 

emotionaalisia haasteita ovat menneisyydessään kokeneet 96. 

Auktoriteettien, esikuvallisten hahmojen ja tavallisten viiteryhmän edustajien samaistuttavuus, 

tukee uskonnollisten rakenteiden pysyvyyttä. Rekonstruoivia coping-mekanismeja ovat ryhmän 

vaihtaminen, toivotun asiantilan palauttaminen rituaalein ja uskomusjärjestelmää uhkaavan asian 

tai tapahtuman uudelleen tulkinta. Kääntymyksen kynnyksellä, merkittävän kokemuksen jälkeen 

ihminen voi olla pakotettu luopumaan entisistä päämääristään ja ajatustavoistaan 

maailmankuvan ja käsitysten osoittautuessa riittämättömiksi kriisin käsittelyyn. Prosessissa 

rakentuvan uuden orientaatiokehyksen läpi tarkasteltuna todellisuus hahmottuu jälleen 

mielekkäänä. Voidaan puhua kokonaisvaltaisesta ”etsimisestä”, joka voi olla avoimempaa ja 

dynaamisempaa tai selkeitä vastauksia hakevaa ja niissä pitäytyvää. 97 

Seuraavia Rambon98 vaihemallin askeleita ovat kohtaaminen, eli uskonnon piiriin hakeutuminen 

tai ajautuminen; erilaisten kohtaamisten kumuloituminen vuorovaikutuksessa sekä muodollinen 

ja epämuodollinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen sitoutuminen. Lopuksi voidaan kartoittaa 

uskoa koskevien elämänvalintojen seurauksia. Psykologisissa konversiotutkimuksissa on havaittu 

myönteisen identiteetin lujittumista, turvallisuuden tunteen lisääntymistä, sekä mielen ja 

 
95 Paloutzian 2014, 211; Rambo & Bauman 2011, 879; Geels & Wickstrom 2009, 375-385; Rambo 1993, 46, 
104-106 
96 Ullman 1989, 23 
97 Geels & Wikström 2009, 380-381, 395; Rambo & Bauman 2011, 883 
98 Rambo 1993 
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ihmissuhteiden vakautta. Uskonnollisista piireistä voidaan hakea hyväksyntää ja rakkautta tai 

välineitä itseilmaisuun tai maailman ymmärtämiseen. 99  

Konversion johtaessa menneisyyden uudelleen tulkintoihin elämänhistorian haasteet saattavat 

hyvinkin olla myöhemmin rakennettuja mielikuvia, joiden funktio on toimina peilinä ja korostaa 

nykyistä uskossa olemisen ihanuutta 100. Konversioprosessin myötä koittaneeseen uuteen 

elämään kytkettävillä myönteisillä mielikuvilla perustellaan ”entisen” elämän taakse jättämistä. 

Rajanveto hyveellisen ja paheellisen elämän ja minuuden välillä laajenee koskemaan myös 

ympäröivää yhteiskuntaa, jonka kielteisiksi arvotetuista puolista erottaudutaan. Käsitysten 

objektiivista oikeellisuutta ei ole tarpeen arvioida, vaan ne voidaan ymmärtää narratiivisten 

mekanismien kautta välitettyinä viesteinä, jotka ovat osa luopumisen ja pahan ulkoistamisen 

projektia, johon liittyy samanaikainen omaan uskon yhteisöön ja sen pyhiin hahmoihin 

kiinnittyminen. Selkeät moraaliarviot ja esikuvalliset esimerkit helpottavat oikeamielisen elämän 

toteuttamista ja tulevaisuuteen suuntautumista. 101 

Uskonnollinen kieli, kuvat, käsitykset, emootiot ja tarinat, joille henkilö altistuu, toimivat 

konversioprosessin ja -narratiivin rakennusaineina. Ateistikin voi alkaa näkemään uskonnossa 

jotain järkeä, jos olosuhteet sen omaksumiselle ovat otolliset. Toisaalta konversio ei voi tapahtua, 

elleivät uskon omaksumisen sosiaaliset, henkilökohtaiset, emotionaaliset ja tiedolliset 

edellytykset täyty tai ellei uskomusjärjestelmää ja sitä tukevaa organisaatiota ole saatavilla. 

Yhteisöllinen toiminta voi muokata psyykkisen maaperän uskon omaksumiselle sopivaksi, 

nostamalla esiin aiemmin tunnistamattomia kysymyksiä ja ongelmia, jotka alkavat kaivata 

huomiota ja ratkaisuja. Konversioprosessin voi katsoa etenevän tietoisesta eksistentiaalisten, 

moraalisten, välittömän subjektiivisuuden ulkopuolelle ulottuvien vastausten etsimisestä uuden 

maailmankuvan valitsemiseen. Uskonnollinen kokemus ei välttämättä ole suoraan riippuvainen 

sosiaalisesta ympäristöstä, vaan ”totuuden” tavoittelu, kognitiiviset merkitykset ja emotionaaliset 

seikat voivat toimia rinnakkain yksilöä kannustavasti. 102  

48 prosentissa Ullmanin tutkimista konversiotapauksista henkilö kiinnittyi uuteen uskoon 

henkilön tai ryhmän vaikutuksen innostamana tai halusta seurata esimerkkiä. Samoin lähes 

kaikkien Rambon haastattelemien käännynnäisten kohdalla tärkeällä ystävyys- tai 

sukulaisuussuhteella oli suuri merkitys konversioprosessissa. Konversio näyttäisi kytkeytyvän 

(todelliseen tai kuviteltuun) hahmoon, ja olevan erottamaton häneen solmitusta suhteesta, joka 

avaa mahdollisuuden tarpeiden täyttymiseen, ongelmien (psykologiseen) ratkaisuun ja uuteen 

 
99 Jindra 2014, 19-20 
100 Rambo & Bauman 2011, 888; kts. esim. Smilde 2005, 762 
101 Dufault-Hunter 2012, 95, 107 
102 Rambo 1993, 172-173; Ullman 1989, 173-174 
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alkuun. Opettaja-oppilasasetelman kiistämätön yleisyys konversiotapauksissa panee pohtimaan 

konversion osaa tunne-elämän haasteiden lääkitsemisessä. Luottamus ja kiintymys henkilöön 

innostaa tutkimaan hänen elämäänsä koskettavia asioita. Läheinen saattaa näyttäytyä 

seuraamisen arvoisena esikuvana; potentiaalinen käännynnäinen saattaa toivoa samankaltaista 

muutosta, jonka on nähnyt toteutuvan läheisensä elämässä. Vastaavasti uskontojen kierrättämät 

elämäkerralliset tarinat (esim. hagiografiat, mutta myös maallikoiden arkiset kertomukset) 

koskettavat ja saattavat kannustaa hengelliseen muutokseen. 103  

Konversion muotoon vaikuttaa, millaisen stressin alla henkilö on, kuinka aktiivinen etsijä henkilö 

on, yritetäänkö häntä käännyttää ja millaiset sidosryhmäverkostot hänellä ennestään on 104. 

Etsimisen kautta henkilö rakentaa merkityksiä ja kutoo elämälleen punaista lankaa. Sekä 

käännynnäisten, että käännyttäjien toimijuus on syytä tunnustaa ja tunnistaa entistä paremmin ja 

hylätä käsitykset ihmisistä passiivisina, hengellisen aineksen sellaisenaan vastaanottavina 

säiliöinä, tai tuota ainesta kaatavina koneina. Kohtaamisissa aktivoituvat yksilölliset tavoitteet ja 

oletukset ohjaavat vuorovaikutusta. 105 

Amerikkalaisiin kultteihin liittymistä tutkineet Lofland & Stark 106 esittävät, että potentiaalisen 

käännynnäisen on asetuttava uskonnollisen ryhmän vaikutuspiiriin muutosalttiissa 

elämänvaiheessa ja muodostettava sosiaalisesti merkityksellisiä suhteita sen sisällä, jotta 

konversio voisi tapahtua. Sitoutuminen kulttiin on sitä vahvempi, mitä enemmän henkilö 

osallistuu ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen, ja mitä heikommiksi sen ulkopuoliset sosiaaliset 

siteet käyvät. Rambo107 kehottaa kiinnittämään sosiaaliseen dynamiikkaan entistä 

systemaattisempaa huomiota, sillä hyväksyvä ilmapiiri kieltämättä tukee ja kannustaa uuden 

näkökulman, uskomusten, arvojen ja niitä toteuttavan elämäntavan omaksumiseen, vaikkei tämä 

välttämättä osoittautuisi konversion edellytykseksi.  

Vuorovaikutuksen kautta potentiaaliset käännynnäiset tutustuvat uskonnollisiin opetuksiin, 

elämäntapaan, odotuksiin, mahdollisuuksiin ja verkostoihin (vrt. RCIA-kurssit). 

Vuorovaikutusvaiheen kesto vaihtelee laidasta laitaan uskonnollisesta ryhmästä riippuen. Joskus 

käännynnäiseltä edellytetään nopeaa ja selkeää uskonvalintaan, välillä ei. 108 Vuorovaikutuksen 

yhteydessä on olennaista puhua myös rituaaleista (vrt. narratiivien performatiivisuus), joihin 

antautuminen edellyttää tietyn roolin ottamista, edistää kognitiivisen tiedon 

 
103 Ullman 1989, xvi, 78; Rambo 1993, 52, 109-111, 122, 159; myös Rambo & Bauman 2011, 886 ja Gallo 
2020, 14 
104 Ullman 1989, 10 
105 Rambo 1993, 56-58; Rambo & Bauman 2011, 885 
106 Lofland & Stark 1965, 862-863 
107 Rambo 1993, 108-110 
108 Rambo 1993, 102 
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kokonaisvaltaisempaa omaksumista ja toisteisuudellaan vahvistaa opittua ja yhteisöllisyyden 

tunnetta. Joskus eräänlainen initiaatioriitti (vrt. Katolisen kirkon täyteen yhteyteen 

ottamisseremonia), toimii menneisyydestä erottavana, tulevaisuuteen, ja samalla uuteen 

uskomusjärjestelmään, sitovana kynnyksenä. 1900-luvulla tehdyssä tutkimuksessa konversioilmiö 

on yhdistetty monesti joko identiteettikriiseihin ja initiaatioriitteihin109. Riittien ja rituaalien 

voimakkuus ja vaatimukset vaihtelevat huomattavasti uskonnollisesta ryhmästä toiseen. 

Paradoksaalisesti rituaalien mahdollistama oman epätäydellisyyden ja heikkouden tunnustaminen 

ja suuremmalle ja viisaammalle uskon auktoriteetille antautuminen, voi johtaa jännitteiden 

laukeamiseen, vanhasta vapautumiseen ja siten voimaantumiseen, henkisen hyvinvoinnin 

kohentumiseen. Yksityiset ja yhteisölliset rituaalit, tavat ja muut keholliset kokemukset voivat olla 

tärkeitä hengelliseen muutokseen työntäviä vuorovaikutuksellisia tekijöinä.110  

3.4  Mikä konversio? 

Seuraavassa osiossa kuvailen tarkemmin, miten konversiota on määritelty ja mitä kriteerejä 

konversioprosessille on esitetty, mistä pääsemme sulavasti keskustelemaan sosiologian ja 

psykologian alalla vaalituista identiteettikäsityksistä.  

Uskonto koskettaa ihmistä emotionaalisesti, älyllisesti, kehollisesti (rituaalit) ja toteutuu 

(sosiaalisessa) vuorovaikutuksessa 111. Konversio on dynaaminen useiden tekijöiden (instituutiot, 

tapahtumat, käsitykset, odotukset, toiveet) ristipaineessa tapahtuva interaktiivinen ja 

kumuloituva, uskonnollisen muutoksen prosessi, jonka nopeus, kesto, konteksti, tavoitteet ja 

suunta vaihtelevat, ja jonka syyt ja lopputulemat ovat moninaiset 112.  

”Konversio on paradoksinen. Se on häilyvä. Se on sisäänsä sulkeva. Se tuhoaa ja 
pelastaa. Se on äkillinen ja vähittäinen. Se on kokonaan Jumalan luomistyötä ja 
kokonaan ihmisten luomistyötä. Konversio on henkilökohtainen ja yhteisöllinen, 
yksityinen ja julkinen. Se on passiivinen ja aktiivinen. Se on maailmasta pois 
vetäytymistä. Se on konfliktin ratkaisu ja voimaantumista mennä maailmaan, ei 
synnyttämään vaan kohtaamaan konflikti. Konversio on tapahtuma ja prosessi. Se 
on alku ja loppu. Se on lopullista ja päättymätöntä. Konversio jättää meidät 
pöyristyneiksi – ja muuttuneiksi.”113 

Rambo 114 määrittelee niin sanotut kontekstuaaliset konversiotyypit seuraavasti: perinteen 

vaihtaminen (lähetystyö), institutionaalinen siirtymä (vaihdos tutun uskomusjärjestelmän sisällä), 

kiinnittyminen (taustalla ei ole aiempaa vakaumusta), intensiteetin kasvu (uskonelämän 

 
109 Juster 1989, 36 
110 Rambo 1993, 114-116, 124, 129, 132, 135; myös Rambo & Bauman 2011, 887, 889 
111 Geels & Wikström 2009, 367 
112 Paloutzian 2014, 210; Rambo 1993, 5 
113 Rambo 1993, 176 
114 Rambo 1993, 6, 39; myös Paloutzian 2014, 217,224 
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muuttaminen ja vahvistaminen käytännössä), uskon hylkääminen (uskonto muuttuu 

tarpeettomaksi, kun sen mielekkyys maailman selittäjänä vaarantuu). Teorioihin tutustujan on 

kuitenkin huomattava, että jäykkä konversiotyyppien kategorisointi voi vääristää todellisuutta, 

joka ei tunne ihanteellista, puhdasta kääntymyskokemusta vaan on aina jollain lailla 

ainutkertaisten piirteiden sävyttämä.  

Muutos on konversion avainsana:  

”Konversio voi tarkoittaa yksinkertaista muutosta, joka ilmenee uskonnottoman 
ajattelutavan hylkäämisenä ja uskonnollisen ajatusjärjestelmän omaksumisena ja 
siihen sitoutumisena, yhden uskonnollisen järjestelmän vaihtamisena toiseen, tai 
tietyn uskonnon sisällä tapahtuvana uskonnollisen suuntautumisen muuttamisena. 
Se voi tarkoittaa muutosta henkilökohtaisessa tavassa, jolla yksilö suhtautuu 
elämään.” 115 

Paloutzian116 puhuu uskonnollisen idea- ja arvokokonaisuuden vaihtumisesta mentaalisesti ja 

käytännössä. Samoin Jindran117 teoreettisessa mallissa konversio johtaa uudenlaiseen 

maailmankuvaan ja käsitykseen itsestä ja omasta historiasta. Geels & Wikström118 ehdottavat 

todellisuuskäsityksen muuttuvan, elämää koskevien uudelleen tulkintojen syntyvän, kun ristiriita 

epätoivotun entisen ja ihannoidun tulevaisuuden välillä kasvaa tarpeeksi suureksi. Konversiossa 

on kyse myös identiteetin muutoksesta, sillä minäkäsitys on sidoksissa ihmisen 

maailmasuhteeseen, jonka järkkyminen voi johtaa pyhyyden kosketukseen ja uuden suunnan 

löytymiseen. Konversiota voi ajatella yhtenä monista keinoista etsiä elämän tarkoitusta 119.  

Paloutzianin120 mukaan seuraavien seikkojen on täytyttävä, jotta voitaisiin puhua 

konversioprosessista:  

1. Ihmisellä on oltava jokin täyttymätön toive. 
2. Ihmisen on epäiltävä, että vaikea, ristiriitoja herättävä asia voisi ratketa nykyisissä 
olosuhteissa. 
3. Kääntymisen on oltava kontekstuaalisesti mahdollinen, eli ihmisen on altistuttava 
tavalla tai toisella uudelle merkitysjärjestelmälle ja oltava muutokselle avoin. 
4. Tilaisuuteen on tartuttava. 
5. Kääntymisen (sosiaaliset) esteet on raivattava. 
6. Muutos on ilmaistava ja vahvistettava käytännössä.  
 

Uskonnolliset aatteet eivät välttämättä saa konkreettista ilmaisuaan uskonnollisen piirin 

ulkopuolella. Uskonnollisuuden toteutuminen on kokonaisvaltaista tapahtuessaan sekä 

 
115 Rambo 1993, 2 
116 Paloutzian 2014, 211 
117 Jindran 2014, 10 
118 Geels & Wikström 2009, 68, 383; kts. myös Rambo 1993, 2 
119 Rambo 1993, 2 
120 2014, 222-223 
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uskomusten ja tapojen että ihmissuhteiden tasolla. Jotta henkilökohtaisesti merkittävä muutos 

voisi tapahtua uskonnon tulee tarjota sosiaaliset verkostot ja niiden piirissä vaalittu, päteväksi 

koettu maailmankuva. Yksi oppi voi toisaalta saada lukemattomia tulkintoja, ja tulkinnat edelleen 

lukemattomia ilmaisuja, minkä ansiosta yksilölliset arvot ja uskomukset voidaan valjastaa 

palvelemaan samaa lopputulemaa. 121 

Rambo122 hahmottelee konversion edellyttävän riittävää rakenteellista, emotionaalista, älyllistä ja 

uskonnollista alttiutta, mutta myöntää toisaalta, että konversioon kuuluva siirtymä saattaa 

tapahtua (aluksi) vain jollain kokemuksen tai elämänalueella: emotionaalisella, älyllisellä, 

uskonnollisella tai sosiopoliittisella. Samaa mieltä on Paloutzian123, jolle konversioprosessit 

näyttäytyvät hyvin eri laatuisina ja vahvuisina. Konversioprosessin kokonaisvaltaisuuden voisi 

mieltää korreloivan muutoksen radikaaliuden ja pysyvyyden kanssa. On esitetty 124, että jopa 50 

prosenttia revitalistisen konversion, eli kollektiivisesti vaikuttavan tapahtuman myötä uskoon 

tulleista luopuivat uskostaan vuoden sisällä, kun vain 15 prosenttia säilytti uskonsa pysyvästi. 

Uskovan on vaikea välttää epäilyksen aikoja; omaksuttu symbolijärjestelmä ja siihen sitoutuva 

usko vaativat vahvistusta. Helposti unohtuu, kuinka paljon useilla elämän osa-alueilla tapahtuvaa, 

tiedostamatonta ja tietoista työtä todellinen uskoontulo edellyttää. Uusi usko ei välttämättä kestä 

ikuisesti, mutta toisaalta konversio voi tapahtua monta kertaa. 125 Vähittäinen muutos voi johtaa 

kestävämpään lopputulemaan kuin äkillinen; tosiasiassa vain murto-osa kääntymyskokemuksista 

on selkeärajaisia, ja niissäkin taustalla voi olla menneisyyteen kurottavia tekijöitä. 126   

Uskonnon kyky säilyttää autenttisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tuntu tulee testattua 

vaihtoehtojen runsaudesta pullistelevassa pluralistisessa maailmassa 127. Siispä kuten uskonnon 

myös konversion autenttisuutta voi arvioida eri kulmista. Kokemus määritellään monesti 

uskonnolliseksi emic-näkökulmaan tukeutuen. Toisin sanoen konversio on karkeasti ottaen 

tapahtunut, jos ihminen itse uskoo muutokseen, jonka pohjalta konversioprosessia voi lähteä 

kartoittamaan. Henkilön omat kääntymystään koskevat käsitykset ja tulkinnat ovat 

huomionarvoisia tosiasiallisesti toteutuneen konversioprosessin ohella. 128 

 
121 Dufault-Hunter 2012, 123-124, 139 
122 Rambo 1993, 60-63, 147 
123 Paloutzian 2014, 217, 224 
124 Ullman 1989, 92 
125 Rambo & Bauman 2011, 889; Dufault-Hunter 2012, 24-27; Geels & Wikstrom 2009, 65; Rambo 1993, 
136; Jindra 2014, 27 
126 Rambo 1993, 1; Paloutzian 2014, 211 
127 Dufault-Hunter 2012, 71 
128 Rambo 1993, 7, 119, 160; Jindra 2014, 8 
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Riippuu merkittäviltä osin määrittelijästä ja uskontoperinteen sisäisistä normeista, mikä katsotaan 

oikeaksi oikean uskon omaksumiseksi. Esimerkiksi juutalaisuus vaatii merkittäviä 

elämänmuutoksia käännynnäiseltä, toiset taas eivät käytännössä mitään. Kristillinen usko 

edellyttää kastetta, syntien tunnustamista (vrt. katolinen rippi), Jeesuksen tehtävän ja 

tarkoituksen ymmärtämistä sekä antautumista Hänen ohjattavakseen. Juutalais-kristillisessä 

perinteessä konversioon sisältyy ajatus uskon voimalla tapahtuvasta pahuuden hylkäämisestä, ja 

se mielletään yleensä radikaalimmaksi, ratkaisevammaksi muutokseksi kuin muissa 

uskomusjärjestelmissä. Ajatus uhraamisesta ja uhrautumisesta, luopumisesta ja kärsimyksestä on 

monesti läsnä kääntymysnarratiiveissa. Ne viestivät usein syventyneestä jumalsuhteesta, synnin 

taakasta vapautumisesta, elämän suunnan löytymisestä, kuulumisen kokemuksesta ja rauhan 

saavuttamisesta ja siitä kuinka, ihminen kokee olevansa osa jotain suurempaa tarkoitusta ja 

järjestystä. 129 

3.5  Mikä identiteetti? 

Sosiologit yhdistävät identiteetin luontevasti narratiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Wearing130 

selittää narratiivien jäsentävän olemassaolon kokemusta, kun taas Jenkinsin131 mukaan 

identiteetti on ihmisen kielenkäytöstä ponnistava kyky tunnistaa ”kuka on kuka”. Tähän sisältyy 

käsitys muiden positioista ja omasta roolista suhteessa muihin, sekä käsitys toisten oletuksista 

koskien omaa itseä ja muita.  

Jindra132 listaa identiteetin mikro-, meta- ja makrotasot seuraavasti:  

1. kokemus itsestä, kehosta, tunteista, ajatuksista  
 2. kokemusten järjestyminen narratiiveissa ilmeneviksi johdonmukaisiksi 
kokonaisuuksiksi.  
 3. oman pohdinnan kautta rakennettu kuva (filosofiat, teoriat) maailmasta, itsestä ja 
asioiden yhteyksistä.  

Identiteetin voi ymmärtää, kollektiivisella ja yksilöllisellä tasolla, psykologisesti, sosiaalisesti, ja 

yhteiskunnallisesti ilmenevänä olemisen tai joksikin tulemisen prosessiksi, joka edellyttää jatkuvaa 

vertailua, samankaltaisuuksien ja erojen havaitsemista ja arvioimista. Luokitteluun ja 

samaistumiseen pohjautuvaa identifikaatiota eli identiteetin tunnistamista ohjaavat merkitykset 

paljastuvat kanssakäymisessä, kun identiteettiä koskevia mielikuvia yritetään hallita tiedostetuin 

ja tiedostamattomin elein ja puhein. 133 

 
129 Rambo 1993, 5-6, 130, 145, 160-162 
130 2011, vii 
131 2008, 5 
132 2014, 94 
133 Jenkins 2008, 17, 21-22, 38; Wearing 2011, viii; Stets & Burke 2000, 226 
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Identifikaatio tapahtuu neuvottelun tuloksena maailmaa järjestävien ulottuvuuksien törmätessä. 

Se sulkee dynaamisuudessaan piiriinsä useita toimijoita, mikä tekee identiteettikategorioista 

helposti ristiriitaisia, epäjohdonmukaisia, tulkinnanvaraisia, päällekkäisiä ja kontekstuaalisia. 

Identifikaatio (kuten uskon säilyminenkin) kaipaa tuekseen symboleja (vrt. pyhimykset) ja 

rituaaleja ja on luultavasti yhteydessä tavoitteisiin, toimintaan ja tunteisiin, mutta aina ei ole 

selvää miten. Ihmisolennon monimutkaisuus tekee henkilön ja ryhmän identiteettien 

hahmottamisesta, toimijoiden vaihtuvien päämäärien erittelystä, kuin myös näiden välisten 

kytkösten selvittämisestä haastavaa. 134 

Henkilökohtaisen identiteetin teoria tai persoonallisuusteoria tarkastelee ihmistä ainutlaatuisena 

yksilönä, kontekstuaalisena toimijana, joka joutuu sovittamaan olemustaan vaihtuvien tilanteiden 

mukaan. Riippuu yksilön ominaisuuksista ja olosuhteista, mitkä identiteetit aktivoituvat milloinkin. 

Toisaalta henkilö saattaa ottaa tietyn roolin muokatakseen tilannetta. Esimerkiksi Wearing135 

puhuu vastustavista (= resistant, myös project) identiteeteistä, joilla yritetään vaikuttaa 

yhteiskunnan sortaviin rakenteisiin. Subjektiiviset ja objektiiviset yhteisöllisten normien 

muokkaamat käsitykset identiteeteistä ovat keskinäisriippuvaisia sekä haastaessaan että 

myötäillessään toisiaan. 136  

Sosiaalisen konstruktionismin valossa minuus rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 

sosiaalistumisen eli roolien omaksumisen kautta 137. Identiteetti muodostetaan reaktiona muiden 

itseä koskeviin mielikuviin yhdistelemällä tarjoutuvia viestejä. Identiteetit, kuten myös 

uskonnolliset symboliuniversumit, voidaan ajatella ihmisten itselleen rakentamiksi, aikaan ja 

paikkaan soveltuviksi tarkastelu- ja arviointikehikoiksi. Kaikki identiteetit eivät ole pysyviä, mutta 

jatkuvuuden kokemusta rakentavina konstruktioina ne ovat edellytys mielikuvalle itsenäisestä 

minuudesta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja suuntautumisen kohti tulevaisuutta. 138  

Jenkins139 käsittää joukkoon kuulumisen tunteen todelliseksi huolimatta ryhmän objektiivisten 

rajojen häilyvyydestä. Identiteettiteorioissa ei oteta kantaa toimijoiden todellisiin ominaisuuksiin 

(yhtäläisyyksiin tai eroihin), vaan tutkimuksen keskiössä ovat toimijoiden toisiinsa liittämät 

käsitykset. Ryhmät ovat sosiaalisia muodostelmia, jotka tulevat todeksi ihmisten uskoessa niihin ja 

käyttäytyessä tuon uskon mukaisesti, ja joiden vaikuttavuusvoima ylittää yksilön kyvyt. Yhteisöt 

pysyvät elinvoimaisina niiden sisällä sikiävästä tosiasiallisesta pluralismista huolimatta symbolien 

 
134 Jenkins 2008, 5-9, 48; Wearing 2011, viii, xiii 
135 Wearing 2011, xiv 
136 Stets & Burke 2000, 228-231, Jenkins 2008, 46-47, 71 
137 Geels & Wikström 2009, 64 
138 Jenkins 2008, 9, 41, 48, 95, 144; Stets & Burke 2000, 228, 232 
139 Jenkins 2008, 9, 12, 23, 134, 136, 142 
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luomien kollektiivisten ja suhteellisten merkitysverkkojen vahvistaman yhdenmukaisuuden 

illuusion ansiosta. 

Ikävä kyllä käsityksiin ryhmistä ja niiden välisestä solidaarisuudesta tai pahantahtoisuudesta voi 

kehittyä voimakkaita aseita etenkin, jos niihin tarttuu poliittisia vivahteita. Alentava 

suhtautuminen ulkoryhmiin rakentaa pohjaa myönteiselle sosiaaliselle identiteetille, mutta on 

samalla sopiva kasvualusta vahingollisille vastakkainasetteluille 140. Identifikaatio ja ihmisten 

kategorioiminen (stereotypisointi) ovat käytännössä väistämättömiä prosesseja, mutta alttiita 

virheille ja epäeettiselle manipuloinnille. On hyvä muistaa, että materiaalisista, biologisista ja 

sosiaalisista seikoista ja niiden luomasta epätasa-arvosta johtuen ihmisillä on erilaiset 

mahdollisuudet ja edellytykset erilaisten identiteettien toteuttamiseen ja ulkopuolelta asetettujen 

leimojen vastustamiseen. Sosiologisen identiteettiteorioita hyödyntävän tutkimuksen tulisi aina 

pohjautua kaikkia koskevan tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteille. 
141  

Stets ja Burke142 pohtivat artikkelissaan, miten voisimme yhdistää identiteettiteorioiden edellä 

hahmotellut makro-, mikro- ja metatasot muodostamaan koherentin käsityksen minuudesta. He 

rinnastavat keskenään sosiaalisesta identiteettiteoriasta ja identiteettiteoriasta johdetut 

käsitykset kategoriasta/ryhmästä ja roolista, depersonalisaatiosta (kiinnittyminen ryhmään) ja 

itsetunnistamisesta (roolin mukainen käytös), sekä itsearvostuksesta ja itsetehokkuudesta 

(hyödyllisyys). Edellisten voi mieltää kumpuavan mielekkyyden ja kyvykkyyden kokemuksista, sekä 

onnistumisen ja hallinnan tunteista 143. 

Sosiaalisen identiteettiteorian mukaan käsitys itsestä muodostuu ryhmään kategorisoitumisen, 

samaistumisen kautta. Identiteetti on osin moraalinen ilmiö edellyttäessään yhteiseen 

näkökulmaan, arvoihin ja normeihin sitoutumista, jota usein vahvistaa ulkoryhmistä 

erottautuminen. Näkökulma maalailee ryhmien välisiä rajapintoja, kun taas identiteettiteoriassa 

huomio kiinnittyy ennen kaikkea rooleihin korostaen yksilöiden keskinäisiä suhteita. 

Ryhmäidentiteetti viittaa siihen, kuka ihminen on; rooli-identiteetti ohjaa ihmisen käytöstä 

perustuessaan sitä koskeville odotuksille. Mitä useampaan ryhmän jäseneen ihminen on 

kytköksissä roolinsa kautta, sitä sitoutuneempi hän siihen on, ja sitä vankempi myös hänen 

ryhmäidentiteettinsä on. 144 Psykologiassa konversion nähdään heijastelevan 

(emotionaalissävytteistä) oman toimijuuden ja itsearvostuksen muotoutumista suhteessa toisiin 

 
140 Mieroop 2015, 409, 414 
141 Jenkins 2008, 23, 25, 27, 72, 99, 102; Stets ja Burke 2000, 225; Wearing 2011, xv 
142 Stets ja Burke 2000, 224 
143 Geels & Wikström 2009, 120 
144 Stets ja Burke 2000, 224, 226-227, 230, 234; Geels &Wikström 2009, 76, 395 
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145. Identiteettiteorioita myötäillen käännynnäinen omaksuu uskon mukana myös uskovien 

ryhmässä vaalitun uskonnollisen kielen, retoriikan ja tulkintatavat. On siis perusteltua kysyä, missä 

määrin kääntymyksessä on kyse (pelkästä) roolin taidokkaasta oppimisesta. 146 

4. Kerronta, identiteetti, konversio 

Narratiivinen analyysi tutkii, mitä narratiiveilla tavoitellaan, mitä niillä halutaan viestiä ja miten se 

tehdään. Samalla se tarkastelee, miten henkilö hyödyntää narratiiveja asemoidessaan itseään 

suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä; mitä arvoja ja tapoja ihminen ilmaisee (tai ei ilmaise) 

jakavansa eri viiteryhmiensä kanssa, ja minkä lausumien avulla hän erottautuu omaksi 

ainutlaatuiseksi yksilöksi. Narratiiveilla sidotaan mennyt (merkittävät kokemukset), nykyinen ja 

tuleva, sekä yhteisöllinen ja yksilöllinen itseymmärrystä vahvistavaksi kokonaisuudeksi. 

Narratiivisuus on ”perustavanlaatuinen inhimillinen taipumus sitoa tapahtumat 
yhteen ajassa toistuviksi kaavoiksi, merkitysrakenteiksi ja sijoittaa nämä 
merkitysrakenteet osaksi suurempia kokonaisuuksia – esimerkiksi myyttejä, 
historiallisia tarinoita tai muita vastaavia – joiden tarkoitus on pohjimmiltaan 
järjestää ja järkeistää ajallista kokemusta”. 147 

Narratiivit ovat vaikuttavia sosiokulttuurisesti rakentuneita kuvailemisen, tekemisen ja 

ymmärtämisen välineitä. Ne voivat sekä rakentaa että haastaa konventionaalisia arvoja, 

uskomuksia ja tapoja ja muuttaa ihmisten välisiä suhteita. Narratiivisuuden voi käsittää 

kontekstuaalisena taipumuksena muodostaa merkitysjärjestelmiä ja syy-seuraussuhdejatkumoja, 

joista identiteetit ponnistavat. Selkeyden ja koheesion hakeminen on yksi keino torjua 

merkityksettömyyden tunnetta, joka näyttää olevan post-modernissa länsimaisessa ympäristössä 

yhä suurempi uhka. Vakaa identiteetti on hyvinvoinnin perusta auttaessaan henkilöä selviytymään 

vaikeista ja yllättävistä tilanteista.148 

Freeman149 esittää, narratiivisuuden olevan sekä ihmisen arkista toimintaa helpottava ja 

edesauttava käytäntö että teoria koskien identiteettiä ja kognitiota. Narratiivisuus voidaan nähdä 

oppien omaksumisen ja ilmaisemisen edellytyksenä. Kaoottisen havaintomassan järjestämistä 

kokonaisuuksiksi voidaan pitää kognitiivisen hahmottamisen eli ymmärryksen ja siten myös 

muistamisen edellytyksenä. Tarinoiden emotionaalinen luonne vahvistaa tehokkaasti edellisiä 

funktioita, joihin voi lisätä vielä samaistumisen synnyttämän empatian ja ykseyden kokemuksen. 

 
145 Ullman 1989, 106, 194 
146 Rambo 1993, 119-122 
147 Freeman 2015, 34 (suom. oma) 
148 De Fina & Georgakopoulou 2015, 2-3; Gabriel 2015, 279; De Fina 2015, 352 
149 Freeman 2015, 23 
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Näin ollen ne ovat samaan aikaan sekä yksilöllisten että kollektiivisten identiteettien merkittäviä 

lähteitä.150  

Psykologinen näkökulma katsoo identiteetin versovan ajatteluprosesseista, jolloin huomio 

keskittyy kerronnan elämäkerralliseen sisältöön, kun taas sosiologinen näkökulma korostaa 

enemmän identiteetin vuorovaikutuksellista muotoutumista, ja kiinnittyy siksi enemmän puheen 

hetkellisiin muotoihin suhteessa kontekstiin. Suuntautumistavat eivät kuitenkaan poissulje 

toisiaan, ja itse pyrinkin analysoimaan sekä muotoa että sisältöä, sitä mitä sanotaan ja mitä 

sivuutetaan. Haastatteluissani olen yrittänyt luottaa siihen, että henkilöille tuossa hetkessä 

tärkeät seikat nousevat esille luontaisesti, mutta toisaalta rivien väleistä pilkottavat vihjeet siitä, 

mitä yritetään peitellä tarjoavat yhtä lailla oleellista tietoa. 151 

Narratiivit ovat jo lähtökohtaisesti vääristyneitä tiedonantoja ja alttiita myöhemmille 

virhetulkinnoille muun muassa retrospektiivisen luonteensa vuoksi, joka tiivistyy hienosti 

haastateltavan repliikissä.  

H5: Se on sitä, että katsoo taaksepäin, että okei, nämä ja nämä asiat on tapahtunut, 
ja se oli läsnä täällä ja tuolla, niin kyllä se on tässäkin. 

Tästä huolimatta tai juuri tämän vuoksi narratiivit ovat joustavuudessaan ensiarvoisen tärkeitä 

merkitysten välittäjiä. Sosiaalisen konstruktionismin teoriaa seuraillen merkitykset ovat 

sosiaalisesti rakentuneita ja useista samanaikaisesti mahdollisista todellisuuskäsityksistä 

kumpuavia. Narratiivisuus on menetelmä, jonka kautta tutkia eri merkitystodellisuuksia, mutta 

sisältää omat heikkoutensa ja riskinsä muodostuessaan helposti liiankin sovellettavaksi ja 

kaikenkattavaksi. 152 Narratiivit mielletään todellisuutta uudelleen luovina performansseina, jotka 

aktivoivat eri rooleja. Narratiivisen epäjohdonmukaisuuden ja epälineaarisuuksien voi nähdä 

johtuvan identiteettien häilyvyydestä, ja vuorovaikutusosapuolten jännitteisistä odotuksista, 

oletuksista ja päämääristä. Narratiivien mieltäminen eräänlaisiksi diskursiivisiksi ”tehtäviksi” 

painottaa puhujien asemaa tavoitteellisina toimijoina, eikä niinkään pysyviin piirteisiin 

perustuvien identiteettien toteuttajina. 153  

Narratiiveihin pureuduttaessa on huomioitava kulttuuri, jonka piirissä tarinat ovat muodostuneet. 

Yksilöiden narratiivit kytkeytyvät tavalla tai toisella makrotason narratiiveihin, joilla perustellaan 

ryhmän toimintaa ja luodaan sisäistä yhtenäisyyttä ylläpitämällä mielikuvia ja ajatusmalleja. Näin 

ollen narratiivien avulla voidaan jäljittää sosialisoitumisprosessia arvioimalla tilanteisiin ja 

 
150 Dufault-Hunter 2012, 79; Gabriel 2015, 277-279, 287; De Fina 2015, 351 
151 kts. De Fina 2015, 352; De Fina & Georgakopoulou 2015, 9; Slembrouck 2015, 249 
152 Freeman 2015, 23, 27-29; Dufault-Hunter 2012, 43 
153 Slembrouck 2015, 252; Georgakopoulou 2015, 258, 264; De Fina 2015, 359-361 
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ympäristöihin sovitettujen diskurssien oppimista.154 Henkilö hyväksytään ryhmän jäseneksi vasta 

hänen hallitessaan riittävän hyvin sen piirissä vaalitun uskonnollisen kielen. Yhteisöllisen ja 

yksilöllisen identiteetin suhde toisiinsa voi vaihdella, mikä johtaa eroihin siinä, missä määrin 

narratiivi asettuu ryhmäodotusten mukaiseen kaavaan tai vastaavasti ilmaisee puhujan 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. Parhaimmillaan henkilökohtainen/elämäkerrallinen ja uskonnon 

välittämä narratiivi kääntyvät tukemaan toisiaan. Konversioprosessin kuvailu uskonyhteisön 

edellyttämine vaiheineen vahvistaa yhteisöön kytkeytyvää uskonnollista identiteettiä ja auttaa 

tulkitsemaan omakohtaisia kokemuksia sen kautta. 155  

Konversio ilmiönä kattaa luontaisesti kysymykset koskien identiteettiä ja maailmankuvaa, joiden 

rakennusaineiksi kertomuskaavat/juonenkulut, esikuvalliset hahmot ja rituaalit ovat luettavissa. 

Uskonnollista konversiota narratiivisesti tutkinut Dufault-Hunter156 rakentaa teoriansa 

haastatteluihin, jotka on tehnyt amerikkalaisen yhteiskunnan marginaaleista lähtöisin olevien, 

”syvällisen” uskon omaksuneiden henkilöiden parissa. Syvällisyydellä hän viittaa uskonnollisten 

narratiivien sisäistämiseen niin älyllisellä, emotionaalisella, yhteisöllisellä kuin yksilölliselläkin 

tasolla. Tutkimusmenetelmä tai -tulokset eivät välttämättä automaattisesti sovellu yhtä hyvin 

käsillä olevan tutkielman tutkimushenkilöihin, joiden lähtökohdat ovat olleet vakaammat, ja joille 

uskoontulo ei näin ollen ole muodostunut yhtä kokonaisvaltaiseksi käännekohdaksi. Samaten 

amerikkalainen konteksti ohjaa hypoteeseja ja johtopäätöksiä, jotka näin ollen saattavat 

menettää mielekkyyttään tarkasteltaessa suomalaiseen kulttuuripiiriin kasvaneita. 

Konversioprosessi voi suoda henkilölle tilaisuuden, ellei vaihtaa niin arvioida uudelleen itseä ja 

maailmaa koskevia vahingollisia narratiiveja (vrt. tulkintakehys) ja luoda perustan kirkastuneelle 

tulevaisuudelle. Yhteisöllisiä narratiiveja, vaikka ne olisivat dualistisia ja konservatiivisia, ei tulisi 

nähdä automaattisesti kahlitsevina, vaan tunnistaa käännynnäisten luovuus itsenäisinä toimijoina. 

Yksilöillä on kyky ilmaista subjektiivisia kokemuksiaan yhteisön vaalimista diskursiivisista 

säännöistä huolimatta tai jopa niiden ansiosta. Narratiivien muokkaaminen ja uudelleen 

oppiminen voi johtaa parhaassa tapauksessa voimaantumiseen ja henkiseen eheytymiseen, 

samalla kun uskonnollisuus ylipäänsä voi auttaa ottamaan vastuun omasta elämästä, hillitä 

uhriutumista, toivottomuutta ja itsesääliä, ja lisätä itsetuntoa. Narratiivinen terapia tähtää 

prosessiin, jonka myötä ihminen saa elämäntarinansa haltuun; ajatuksena on, että kerronta 

muuttaa kertojaa. Kerronnan kautta ihminen oppii ymmärtämään paremmin kokemuksiaan ja 

 
154 De Fina & Georgakopoulou 2015, 1, 6-7, 13-14; Dufault-Hunter 2012, 104; vrt. Beckford 1978  
155 Deppermann 2015, 382; Mieroop 2015, 212; Dufault-Hunter 2012, 80, 104 
156 2012, 20, 73 



31 

 

itseään, hänelle syntyy oivalluksia, ikkunoita uusiin ajatuksiin ja tunteisiin. Samaten kuullut 

kertomukset vaikuttavat kuulijaan. 157 

5. Haastattelujen tausta, aineiston narratiivinen luonne ja 

käsittely 

Haastateltavat olivat eri ikäisiä miehiä; H5 oli nuorehko kun taas H3 ja H4 olivat eläkeiässä. Osalla 

kirkkoon liittymisestä oli kulunut pidempi aika (esim. H1) kun taas esimerkiksi H4:n jäsenyys oli 

ollut voimassa vasta muutamia kuukausia. Olin tavoittanut haastateltavat muutaman eri 

kontaktihenkilön avun ansiosta, H2:n ja H4:n tunsin ennestään kasvoilta. Olin lähettänyt 

henkilöille etukäteen tiedon tutkimustehtävästä, -teemoista ja kysymyksestä, jotka tosin 

noudattelivat varhaista suunnitelmaani, eivätkä siten täysin vastaa toteutunutta tutkielmaani. 

Haastateltavien vastaanottama viesti korosti pyhimyksiä koskevaa näkökulmaa, minkä vuoksi 

pelkäsin haastateltavien takertuvan liikaa pyhimysteemaan, mutta onneksi näin ei lopulta käynyt.  

Haastattelumiljööt vaihtelivat työpaikan neuvotteluhuoneesta ja taloyhtiön työtilasta opus dei-

keskuksen seurustelunurkkaukseen muovaten osaltaan vuorovaikutustilanteita 158. Tutkija ei pysty 

tarkastelemaan alkuperäistä kääntymyskokemusta 159, jolloin yhtenä vaihtoehtona on keskittyä 

muodostamaan johtopäätökset ainutkertaisessa haastattelutilanteessa tehtyjen havaintojen 

pohjalta. Tutkijan tulee pyrkiä paljastamaan mahdollisimman pontevasti kerrontaan vaikuttavia 

tekijöitä, jolloin myös haastattelijan positio on huomioitava suhteessa tutkimusryhmään, -

kohteeseen ja -aineistoon 160. Ymmärrän onnistuneen puolistrukturoidun tai narratiivisen 

teemahaastattelun jaettuna hetkenä, jonka hedelmät ovat kahdenvälisen vuorovaikutuksen 

tulosta. Avoin haastattelumuoto soi haastateltavilleni paljon valtaa tilanteen ohjaamisen suhteen, 

mutta koska he olivat sisäistäneet haastattelun päämäärän, haettu suunta vastasi tutkimuksen 

tavoitteita. Kuvittelen haastateltavien uskaltaneen avautua paremmin, kun heidän ei tarvinnut 

kokea minua uhaksi vaan he saattoivat pitää kiinni hallinnan tunteestaan. Haastatteluissa (H3 ja 

H4), joissa koin itse ottavani enemmän valtaa olen saattanut turhaan johdatella liikaakin 

haastateltaviani. 

Olin ajatellut, että olisi parempi olla korostamatta omaa kristillisyyttäni, mutta etsiessäni yhteistä 

pohjaa keskusteluille osoitin kuitenkin vaistomaisesti kommenteillani hallitsevani uskonnollisen 

kielen käytön. Haastateltavien oli toki mahdollista tulkita tämän johtuvan opinnoista, sen sijaan 

 
157 Dufault-Hunter 2012, 16, 76-78, 95; Georgakopoulou 2015, 259 
158 kts. Georgakopoulou 2015, 258 
159 kts. esim. Rambo 1993, 170-171 
160 Riessman 2015; 227, 234; lisää asemoimisesta Deppermann 2015 
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että se olisi kertonut henkilökohtaisesta vakaumuksestani. Olin hieman yllättynyt, etteivät 

haastateltavat olleet kiinnostuneempia hengellisyyteni laadusta. En ole varma, kuinka paljon 

kontaktihenkilöni olivat kertoneet minusta tai tutkimuksesta kysyessään puolestani 

potentiaalisten haastateltavien halukkuutta osallistua tutkimukseen. Oli selvää, etteivät 

haastateltavat kokeneet minkäänlaista tarvetta todistaa uskostaan tai taivuttaa minua 

oikeauskoiseksi/oikeauskoisemmaksi kuten joidenkin protestanttisten haarojen ja esimerkiksi 

Jehovan todistajien161 piirissä on tapana. Syynä voi olla sukupuolirooliin omaksumiseen yhdistyvä 

itsevarmuus. Samaan aikaan haastateltavien käsitys siitä, kuulunko ”sisä-” vai ”ulkoryhmään”, on 

saattanut ohjata vuorovaikutustilannetta. Se, kategorisoiko haastateltava minut tai itsensä 

katoliseksi vai kristityksi vai joksikin muuksi, voi vaihdella kerronnan aikana. H5 kurkotti kohti 

jaettua tulkintahorisonttia tunnustelevin sanoin ”en tiedä tunnet sä” tai ”en tiedä mimmonen 

tausta sulla on” ja H4 pehmensi kärjekkäitä argumenttejaan sovittelevasti välttäen jännitteiden 

syntymistä välillemme.  

Tähdensin haastateltaville olevani kiinnostunut asioista, jotka he kokivat henkilökohtaisesti 

merkityksellisimmiksi. Kannustin henkilöitä avoimeen, rentoon keskusteluun pyrkien siihen, että 

he olisivat voineet kertoa vapaasti kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Uskon tämän toteutuneen 

hyvin, enkä joutunut juurikaan tukeutumaan laatimaani kattavaan kysymyspatteristoon 

tarkentavine alakohtineen. H1 varmisti muutaman kerran, että subjektiivinen, omakohtaisuuteen 

perustuva näkökulma on juuri se mitä haetaan.  

H1: Mun mielikuvaa, mielipidettähän sä kysyt, ei tätä voi nyt niinku mitenkään… 

A: Aivan juurikin siis sun… 

H1: Oma käsitykseni, että… 

Hän ei sen koommin epäröinyt purkaa elämän vaiheitaan ja näkemyksiään tai tunnustaa 

heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Stromberg162 toteaakin käännynnäisten kertovan yleensä 

mielellään konversiokokemuksestaan, sillä näin he pääsevät lujittamaan tavoittelemaansa 

minäkuvaa, uskoaan ja uutta elämäntapaa. Keskityin kuuntelemaan ja tarttumaan siihen, mikä 

kussakin hetkessä nousi esille. Esittämäni kysymykset vaihtelivat, joten keskustelut poikkesivat 

paljonkin toisistaan muun muassa pituudeltaan. H4:n haastattelu kesti alle puoli tuntia, kun taas 

H2:n ja H5:n kanssa juttua riitti yli tunniksi kertomisen jatkuessa vielä nauhoituksen katkaisemisen 

jälkeenkin. Haastattelemani henkilöt olivat luonnollisesti omansalaisia persoonia, joten myös 

heidän tavoissaan kertoa elämästään, kokemuksistaan, ajatuksistaan ja uskostaan oli eroja.  

 
161 Beckford 1978, 257 
162 Stromberg 1993, 2-3 
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H5: mul on vähän semmonen, et mun ulosanti on sellanen, et mulla saattaa tulla 
mieleen jotakin ja sit menee ehkä vähän sivupolulle. 

H1 hahmotti asioita selkeän kronologisesti, kun taas H3:n vastaukset olivat polveilevampia. H2 

taas esiintyi tottuneena tarinankertojana rytmittäen puhettaan toisiin henkilöihin tiiviisti 

kytkeytyvillä jaksoilla. Ajattelen esiteltäväksi valittujen ihmiskohtaloiden kertoneen paljon myös 

kertojasta itsestään. Jotkin seikat saatettiin kysyttäessä mainita vain pintapuolisesti, mutta 

myöhemmin nostaa oma-aloitteisesti puheeksi, jolloin merkitykset syventyivät odottamatta 

minun puuttumatta tilanteeseen. Kertomukset eivät siis suinkaan aina rakennu lineaarisesti 163. 

Freeman164 haastaa näkemyksen, että tarinallistaminen olisi edellytys asioiden ymmärtämiselle tai 

omaksumiselle. Hänen mukaansa kaikilla ei ole välttämättä edes taipumusta narratiiviseen 

hahmottamiseen. Tarve hallita maailmasta ja itsestä kerrottua kertomusta voivat jopa kahlita 

ihmisen ajattelua estäen syvällisemmän ja totuudellisemman itsetuntemuksen ja antautumisen 

nykyhetkelle. Voi kysyä, kuinka paljon mikäkin oli maskuliinisten tai henkilökohtaisten piirteiden 

ohjaamaa ja mikä ympäristöstä opittua. Mitkä seikat vaikuttavat henkilön kerronnan muotoon? 

Olisivatko haastateltavat hahmotelleet hengellistä kehitystään suhteessa elämänkaareensa, 

elleivät kysymykseni ja välikommenttini olisi kannustaneet heitä tämän tapaiseen ilmaisuun? 

Missä määrin kollektiivisia uskontoon kytkeytyviä narratiiveja käytetään oman elämän 

jäsentämisessä? Dufault-Hunter165 esittää hartauden harjoituksen sitoutuvan kollektiivisesti 

ylläpidettyyn uskonnolliseen narratiiviin, joka tekee siitä uskottavan ja tarjoaa uskovalle 

(hengellisen) tavoitteen, jopa elämän tarkoituksen. Voi olla, että uskonnollisen aineksen 

hyödyntäminen tulisi ehkä paremmin esille syväluotaavammassa haastattelussa, jossa aikaa 

luottamuksen rakentamiseen olisi enemmän. Voi olla, että haastateltavat jättivät useita olennaisia 

seikkoja kertomatta kokiessaan ne turhan henkilökohtaisiksi, intiimeiksi tai kipeiksi. 

Kerronta tapahtuu ketjuissa 166.  

H5: Aina hankala ku tähän liittyy niin hirveesti asioita, ettei aina muistakaan 
kaikkea, tulee myöhemmin mieleen jotain, mut joo. 

H5: Ja myös niinku oon mä puhunut tästä samasta aiheesta ja kertonut tätä tarinaa, 
mutta aina unohtaa jotakin ja muistaa. Sillon kerto jotaki ja nyt kertoo jotaki. 
Tottakai se on pääpiirteittän sama. 

En voi tietää, millaisiksi henkilöiden aiemmat narratiivit ovat muotoutuneet. Olisi kiinnostavaa 

vertailla eri kerrontatapahtumia ja erojen kautta seurata ajassa ja paikassa rakentuvien 

identiteettien muovautumista. Kaiken kaikkiaan koin kunkin haastattelun kosketelleen toivomiani 

 
163 kts. Georgakopolou 2015, 258 
164 Freeman 2015, 22, 24, 25, 27 
165 Dufault-Hunter 2012, 70 
166 De Fina & Georgakopoulou 2015, 10, 15 
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teemoja, ja toin tyytyväisyyteni myös haastateltaville tiettäväksi. Esille tuli runsaasti asioita, joihin 

pääsin mielekkäästi pureutumaan tutkimuskysymykseni puitteissa, läpikäymieni teorioiden 

pohjalta ja valitsemani analyysimenetelmän avulla.  

Katolisen tutkijan Dufault-Hunterin167 tavoin arvioin aineistoa väistämättä sekä akateemisia että 

osin intuitiivisia uskonnollisia käsityksiäni vasten. Analyysissa tuon satunnaisesti esille 

uskonnollisia väitteitä ja lausumia, mutta tarkoitukseni ei ole arvioida niiden sisältöä tai vakuuttaa 

lukijaa niistä, vaan suoda näkymä teologiseen retoriikkaan, johon katson haastateltavien 

puheiden kiinnittyvän. Hahmotan olennaisimmat aihepiirit seuraavasti: uskonnollisuuden 

ilmeneminen henkilön eri elämänvaiheissa; uskonnolliset tai maailmankatsomukselliset vaikutteet 

ja arvot; uskonnon älylliset, sosiaaliset ja arjen toimintaan kytkeytyvät merkitykset; 

pyhimyssuhde. Pohdin henkilöiden tapaa jäsentää uskonnollisuuttaan osana elämänkaartaan ja 

rakentaa identiteettiään kerrontahetkessä. Mietin, miten yksilöiden narratiivit rakentuvat, 

millaisia uskonnollisia tai kulttuurisia (tai kenties sukupuolirooliin kytkeytyviä) ajatusmalleja 

välitetään ja miksi. Tarkastelen kerronnan muodon ja sisällön, tilannekohtaisen kontekstin ja 

henkilön olemuksen välisiä ristiriitoja, ja niiden syitä. Miten maailmankuvan ja identiteetin 

muutosta ilmaistaan vai ilmaistaanko?  

Tutkin narratiiveja muun muassa maskuliinisuuteen yhdistettävien odotusten kautta, mutta 

tarkoitukseni ei ole vahvistaa sukupuolistereotypioita. Jaotellessani sukupuoliin kytkeytyviä 

ominaisuuksia ja piirteitä en puhu ontologisista totuuksista, vaan mielikuvista ja vaikutelmista, 

jotka ovat subjektiivisia, mutta samalla kytköksissä yhteiskunnallisiin käsityksiin. Kollektiiviset 

odotukset muodostavat pohjan yksittäisille vuorovaikutustilanteille, kuten esimerkiksi 

suoritetuille haastatteluille. Koska ihmisyys ei ole vain naiseutta, mieheyttä (tai 

muunsukupuolisuutta) toivon onnistuvani osoittamaan kerronnasta monenlaisten roolien ja 

identiteettien aktivoitumista ja niiden kesken tapahtuvaa neuvottelua. Haastateltavat ilmaisivat 

puheillaan vahvaa toimijuutta ja autonomisuutta, minkä voi ajatella johtuvan elämän varrella 

omaksutuista rooleista (ja täten myös sukupuolesta). Samalla on hyvä pitää mielessä, että 

sukupuoli saattaa johtaa tietyn roolin omaksumiseen yhtä lailla kuin tietty rooli saattaa kannustaa 

vahvistamaan tiettyjä sukupuoleen assosioituja piirteitä. Voi olla mahdotonta erotella roolien, 

sukupuolen ja henkilön persoonallisuuden piirteiden ulottuvuuksia tai hahmottaa niiden 

dynaamisia suhteita, eikä se välttämättä ole mielekästäkään.  

 
167 Dufault-Hunter 2012 
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5.1 Vaihtuva yhteiskunnallinen konteksti 

Teoriaosiossa esitettyjen huomioiden valossa on lähdettävä siitä, että yhteiskunnallisella 

ilmapiirillä, kollektiivisesti hyväksytyillä, edistetyillä ja vaalituilla ideologioilla ja arvoilla on 

merkitystä yksilöiden elämänpolkujen ja valintojen kannalta. Jindran168 tavoin voimme pohtia, 

miten henkilö sijoittaa itsensä osaksi maailman sosiaalisia ja kulttuurisia rakenteita; mitkä ovat 

henkilökohtaisten ominaisuuksien, olosuhteiden, kulttuuristen ja taustatekijöiden sekä 

kognitiivisten prosessien väliset suhteet ja koetut vaikutukset; ovatko konversioprosessin 

ominaispiirteet riippuvaisia kohteena olevasta uskonnosta; miten ympäristön kyky vastata yksilön 

tarpeisiin vaikuttaa toimintaan ja valintoihin, ja mitkä mekanismit saavat ihmiset sitoutumaan 

uskonnollisiin ideologioihin? Haastatteluaineisto tukee ainakin näkemystä, että modernisaatio 

ruokkisi muiden prosessien ohella myös yksilön hengellistä muutosta.  

Aiemmin mainittuja strategioita169, miten löytää merkityksellisyys tarkoituksettomuutta 

huokuvassa maailmassa olivat: avoimen etsivä TAI staattinen, selkeitä vastauksia hakeva ja niissä 

pitäytyvä asenne. Omat haastateltavani tuntuivat janoavan selkeää ja vakaata 

ajattelujärjestelmää, mutta tunnistivat sen saavuttamisen edellyttävän aktiivista työskentelyä. 

Strategiat tuntuivat pikemminkin tukevan kuin poissulkevan toisensa ja olivat kumpikin 

löydettävissä narratiiveista.  

H2: Se tietonen etsiminen oli sitä, että menin niinku joka sunnuntai eri kirkon 
messuun tavallaan kuuntelemaan, enkä vaan kerran vaan useamman kerran, että 
missä, … vaan niitä kokenut omakseni. 

Repliikistä näkyy, ettei henkilö ole ajautunut katolisuuden piiriin yksittäisen sattuman tai yhden 

uskon ulottuvuuden kautta, vaan prosessiin oli kuulunut kokonaisvaltainen vaihtoehtojen 

kartoittaminen.  

Haastateltavat olivat viettäneet enemmän tai vähemmän liikkuvaa elämää (kenties lukuun 

ottamatta H4:ää jonka kohdalla asia jäi osin epäselväksi), minkä perusteella voimme ajatella 

heidän altistuneen lukuisille erilaisille kulttuureille ja siten myös moninaisille vaikutteille. 

Esimerkiksi H2 kuulosti hakeneen lapsuuden perheen matkustelusta seuranneelle 

juurettomuuden tunteelle vastapainoa pysyvyyteen ja vakauteen assosioidusta 

uskonnollisuudesta. Mielikuva uskosta luotettavana elämän ankkurina oli vahvistunut siihen 

liitettyjen myönteisten muistojen kautta.  

Sain mielikuvan, että sekavaksi koettu liberaalius olisi synnyttänyt haastateltavissa H2, H3 ja H4 

vastareaktiona turvallisena koetun konservatismin kaipuun. Jindra esittää, että vakaan 

 
168 Jindra 2014, 1, 22-26 
169 kts. edellä s. 19 
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uskomusjärjestelmän omaksuvat saattavat kääntymyksellään pyrkiä selviytymään modernin 

yhteiskunnan kaoottisuudesta kumpuavista tuhoavista ilmiöistä, kuten esimerkiksi 

yksinäisyydestä170. Organisoidun, institutionaalisen uskonnon jäseneksi saatetaan hakeutua myös 

turhauduttaessa sekulaarin yhteiskuntaelämän merkityksettömyyteen ja moraalittomuuteen. Sen 

sijaan liberaaleihin, joustaviin ja avoimiin suuntauksiin kallistuvat henkilöt vaalivat vapauttaan ja 

nauttivat kerätessään uusia kokemuksia ja tutkiessaan eri vaihtoehtoja. 171 Haastateltavieni 

kohdalla näytti siltä, että vakava institutionaalinen sitoutuminen yhteen uskonhaaraan edellytti 

muiden kokeilua ja kartoittamista. 

Kuten todettu, yksilön valintoihin vaikuttavat lukuisat pakenevat ja häilyvät kimmokkeet. 

Haastateltavillani kuulostaa olleen laajat mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen. Henkilöt 

(etenkin H2, H3 ja H4) ovat hakeutuneet, päässeet ja toimineet vastuullisissa rooleissa, jotka ovat 

suoneet heille valtaa suhteessa ympäristöönsä, sekä omaan ja toisten elämään. Kontrastina tälle 

haastateltavat kertoivat vaatimattomista lapsuuden oloista, mikä saa pohtimaan kytkeytyvätkö 

vaikuttaminen, toimeliaisuus, maantieteelliset ja kulttuuriset irtiotot kenties identiteetin 

rakentamisen ja autonomian saavuttamisen projektiin, jota konversio mm. Jindran172 mukaan 

edistää. Maisemanvaihdos oli haastateltavieni (Helsinkiin muuttanut lestadiolainen H5, 

Amerikassa kesät viettävä H3, Norjaan matkannut H1 ja evankelioimistyötä ulkomailla tekevä H2) 

tapauksessa aina jossain määrin vaikuttanut heidän hengellisyyden harjoittamiseensa ja samalla 

maailmankuvan ja identiteetin muotoutumiseen. 

Esimerkiksi H3:lle pitkien ajanjaksojen viettäminen muun muassa Floridassa ja Japanissa on 

antanut kulttuurista perspektiiviä. Suhteellinen amerikkalaistuminen on saattanut vahvistaa 

individualismin ja autonomian arvostusta. 

H3: Mä olin neljä kolme vuotta Floridassa kirkon [–] puheenjohtajana ja 

kirkkovaltuustossa siellä. [Siellä] mikään auktoriteettihan ei tuu määräämään, mitä 

sä teet. 

5.2 Uskonnollinen tausta 

Haastateltavat kuvailevat taustaansa enemmän tai vähemmän luterilaisuuden sävyttämäksi; H5 

on lestadiolaissyntyinen, mutta hänenkin perheensä kuuluu kaikkien lestadiolaisten tavoin 

Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. H1 vahvistaa kasvuympäristönsä tapaluterilaiseksi; 

hartauden harjoitus rajoittui merkkipäiviin ja -tapahtumiin, mutta yleinen suhtautuminen 

uskonnollisuuteen oli myönteinen. H2:n, H3:n ja H4:n lapsuudessa uskonto tuntui olevan läsnä 

 
170 vrt. otteet H5:n haastattelusta s. 56 ja 60 
171 Jindra 2014, 12-13 
172 Jindra 2014, 186 
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vahvemmin kuin H1:n perheessä. Virsiä laulettiin, pyhäkoulussa käytiin, pyhä päivä pyhitettiin ja 

ruokarukoukset rukoiltiin. Pappissuvusta tulevan H4:n pastori-isä saarnasi kotonakin. Samaan 

aikaan narratiiveista ilmenee maaseutumiljöistä imettyjä vaikutteita. H2 mainitsee suvun 

herätysliikekytkökset, H1 taas kosketuksen protestanttiseen lahkomaiseen Navigaattorit-

ryhmään, H3 kuvailee yhteisöllistä ilmapiiriä vanhoillislestadiolaisuuden ja herännäisyyden 

sävyttämäksi, kun taas H4:lle vapaat suunnat olivat lapsuudesta tuttuja. Uuskarismaattisten 

liikkeiden opetuksessa painotettavan lopunaikojen opin kaikuja on kuultavissa seuraavasta H3:n 

lausumasta. 

H3: Ja se, onko tämä nyt se aika vai eikö, ei silläkään oo merkitystä. 

Haastateltavat tuntuvat viime kädessä haluavan korostaa uskonnollisten juurtensa ”tavallisuutta” 

ja tehdä eron marginaalisiin ryhmittymiin. Pohdin, voisiko syynä olla katolisen kirkon mahdollinen 

kielteinen suhtautuminen mainittuihin uskonnollisuuden muotoihin tai niiden ominaispiirteisiin. 

Ristiriitainen suhde esimerkiksi helluntailaisuuteen kuultaa seuraavasta puheenvuorosta: 

H3: Mulle ei oo sillee läheistä tällänen helluntailaistyyppinen, kyl mä arvostan sitä 
suuresti, mut en mä sellases jumalanpalvelukses viihdy. En mä oo mikään sellanen 
”hallelujaa-ihminen”. 

Varhain syntyneet uskon siteet voivat katketa herkästi 173. H1 kertoo ajautumisestaan 

Navigaattorit-liikkeeseen.  

H1: ehkä mä olin altis vaikutteille, 16v…– ehkä täs vois olla jotain elämäs 
enemmän… ei mikään hirveen hihhuli homma, mut luterilaisesta ehkä vähän 
voimakkaampi… Siel oli kaikki sillai, et joko sä oot tai sit sä et oo.  

H1: Sit mä jostain otin nokkiini ja vaan lähdin pois siitä. 

Irtiotot näyttäisivät kuuluvan nuoruuteen osana itsen etsimistä. 

H2: sitte mä tein oman pakomatkani sillon, öö, 18-vuotiaana, mä niinku päätin 
kääntää kaikelle selkäni, kunnes sitte alettiin odottaa meidän ensimmäistä lasta ja 
minä olin 27, ja mä päätin, et ei hei, kyl mä haluan oikeesti niinku lapselle antaa 
niinku sen kaiken mitä itse on lapsuudessa saanu ja siihen kuuluu se kristillinen 
kasvatus ja sillä tavalla mä sitte palasin karkumatkaltani takasin. 

Henkilön uskonnollisen sitoutumisen ja hengellisen kehityksen kaarta on vaikeaa ennustaa 

taustan tai kasvatuksen perusteella. 

H1: He [haastateltavan lapset] kävi kyllä kaikki maholliset ja mahottomat kirkon 
leirit ja seurat ja kaikki, että totaa nuorena. Et kyl he on altistuneet tosi paljon 
kirkon toimintaan, et jos he sitte, et mä en sitte. En osaa sanoo… 

 
173 kts. esim. Ullman 1989, 92, 109 
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Runsas altistuminen ei automaattisesti johda vahvaan uskonnollisuuteen – ei vaikka kummatkin 

vanhemmat olisivat aktiivisia uskovia! Päinvastoin liian jyrkkä ja kahlitseva uskonnollisuus voi 

synnyttää nuoressa vastareaktion, jollainen on jäljitettävissä muun muassa lestadiolaistaustaisen 

H5:n narratiivista. Hengellisyyden voi kuitenkin löytää uudelleen.  

 

5.3 Vaikutteita ja vaihtoehtoja 

Haastateltavat tuntuivat tiedostavan vaikutteiden merkityksen suhteessa nykyiseen 

ajattelutapaansa. 

H3: No yks tausta oli sitte ehkä, kun me jenkeissä asuttiin. Sillon, missä oli jonkin 
verran positiivista vaikutusta ajatteluun. – hyvin erilainen maailma ku täällä. 

H5: myös mä jollain tavalla sellaista antikatolisuutta omaksuin siitä ja mun suhde 
katoliseen kirkkoon oli sen vuoksi vaikee pitkään. 

Toisaalta kaikkia vaikutteita tai syitä ja seurauksia ei ole mahdollista, mielekästä tai tarpeellista 

erottaa toisistaan. Seuraava havainnollistaa hyvin yksilön ominaisuuksien ja yhteisön häilyvää 

suhdetta näkemyksiin. 

H1: Nii opus dei on saattanu vaikuttaa mun ajatteluun myöski, että joo, mut mä en 
oo ihan varma, mun täytyy vähä hahmottaa, ku ei aina tiedä. 

H1: Katoliset on perhekeskeisii, mäki oon aika perhekeskeinen, mut saattaa olla, et 
mä oon perhekeskeinen muutenkin, et mä en oo ajatellu sillee perhekeskeisesti, 
ehk se on ollu viehättävä ajatus. 

A: Sitä voi olla vaikee sillai erotella niinku et mikä ajatus tai mielikuva nyt tulee 
mistäki.  

H1: Niin et onks tää mun temperamentti, joka viehätty siihen katolisuuteen vai 
oonks mä muuttunut katoliseks, en mä tiedä. 

Ekumeenisuus hengellisen polun suuntaajana korostuu. 

H2: Se viitekehys missä mä sitte 90-luvulla, 80 ja 90-luvulla toimin niin se oli 
kauheen tuota ekumeeninen – Kasvanut sellaseen hyvin ekumeeniseen yhteisöön. 

Ekumeenisuus on saattanut toimia sillanrakentajana eri elämänvaiheiden ja haalittujen 

vaikutteiden välillä ja tarjonnut mainion ponnistuslaudan hengellisten vaihtoehtojen 

kartoittamiseen. Se edistää vuoropuhelua, jonka kannattajina erityisesti H4 ja H2 esiintyivät. 

Useimmat haastatteluista erotettavat fraasit, ilmaisut, uskomukset, arvot ja teemat voidaan 

määritellä yleiskristillisiksi, jolloin ne eivät kytkeydy ainoastaan tai automaattisesti katolisuuteen. 

H2 vahvistaa uskoaan yleiskristillisiin peruspilareihin seuraavasti.  

H2: tämän tyyppisiä asioita [yllättäviä /merkityksellisiä/ ihmeellisiä kohtaamisia ja 
sattumia] mun elämäs tapahtuu ihan hirvittävä määrä ja siks on niinku, en mä vois 



39 

 

olla uskomatta, mulle se on itestäänselvää, että Jumala ja Jumalan valtakunta on ja 
et Jeesus on kuollu mun puolesta ja et Pyhä Henki vaikuttaa meissä koko ajan, kun 
me vaan pysähdytään sen asian ympärille ja kuunnellaan. 

Lisäksi H2 käytti ortodoksiteologiasta tuttua jatkuvan rukouksen kielikuvaa ja puhui vuolaasti 

ihmeistä. Tämä assosioituu ortodoksisuudessa vaalittuun mystiikan perinteeseen, ajatukseen 

inhimillisen ymmärryksen kapeudesta ja kaiken käsityskyvyn ylittävästä Kaikkivaltiaasta Jumalasta 

sallien samalla kristinuskon haarojen rajat ylittävän näkökulman. H2:n ja H5:n kanssa pohdin, 

kuinka moninaisia muotoja usko voi ottaa, ja kuinka yllättävissä tilanteissa ja erilaisilla tavoilla 

Jumalan voi kohdata – Hän on läsnä niin messussa kuin arkisissa puuhissakin. H3 taas erottautui 

melko voimakkaasti ortodoksisuudesta ja hänen käsityksensä uskosta ja hengellisyydestä 

kuulostivat rajatummilta, mutta toisaalta seuraava ote kertoo avoimuudesta suhteessa elämän 

ilmiöihin ja alttiudesta tulkita niitä uskonnollisesti. 

H3: Sitä ei vaan huomaa aina, yllättävän monta kertaa huomaaki, mitä kaikkii 
sellasii ihmeellisii asioita tapahtuu, millä ei oo mitään selitystä muuta. 

Ortodoksisuuden korostuminen merkittävänä uskonnollisten vaikutteiden lähteenä on 

luonnollista huomioiden sen näkyvyyden osana suomalaista kulttuurista ja uskonnollista kenttää, 

mikä osin juontuu sen asemasta toisena valtionuskontona. Kaikkien haastateltavien lähipiiriin 

kuului ortodokseja, sen teologiaan ja kirkkohistoriaan oli tutustuttu, H5 oli käynyt jopa 

katolisuuden johdantokurssia vastaavalla, Suomen ortodoksisen kirkon järjestämällä 

opetusjaksolla ennen kääntymispäätöstään. Hän oli kuitenkin kokenut kyvyttömyyttä luottaa 

ortodoksiseen kirkkoon käsittäessään sen historialliset kirkollispoliittiset päätökset osin 

virheellisiksi ja muotoillut opit epäjohdonmukaisiksi. Spirituaalisuus kiehtoi, mutta vahvempaa 

konsensusta kaivattiin. Ykseyden arvostamisen voi mieltää kielivän ekumeenisesta 

mielenlaadusta. 

H5: Et se on tavallaan hajanainen eikä oo oikein semmosta niinku selkeyttä. 

Katolisen kirkon organisaatiorakenne koettiin keskusjohtoisuudessaan toimivammaksi. 

H3 vaikuttaa kallistuneen katolisuuden puoleen osin sen rationaalisuuden vuoksi, ja koska tahtoo 

samaistua sen kannattajiin.  

H3: Eli sitte teoriassa ortodoksinen olis voinu olla vaihtoehto, mut se ei ollu oikeesti 
vaihtoehto, koska mä en oo sellanen mystiikkaihminen, mä en, eli se ero tässä 
katolisen ja ortodoksisen kirkon välissä oli ehkä se isoin. 

H3: … tää on yks ero, mikä mun mielestä on kanssa, et jostain syystä katoliseen 
kirkkoon liittyy paljon tämmösiä Suomen älyllisen puolen osaajia niinku 
papistostakin. 
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H3 tuntuu liittävän ortodoksiseen mystiikkaan uuskarismaattistyyppisen tunnevoimaisuuden ja 

kokee sen ehkä itselleen sopimattomaksi painottaessaan puheissaan järkevyyttä 

henkilökohtaisesti merkityksellisinä arvoina.  

Myös H2 oli harkinnut aiemmin vakavasti ortodoksisuutta. 

H2: se ortodoksisuus olis ollu mua lähellä, mut mä en koskaan niinku oikeesti, siis 
historiallisesti, mut mä en koskaan tuota kokenut sitä, semmost laulavaa messua, 
niinku omakseni kuitenkaan. 

Ryhmän jäsenyys tulee arvioiduksi ja lujitetuksi ryhmien vertailemisen kautta 174. Haarukoimisen 

ja arvioimisen myötä osa vaihtoehdoista on ollut toisia helpompi sulkea pois. 

H4: Oon ollu mukana kans vapaiden suuntien tilaisuuksissa, mut ei oo sit kauheesti 
kuitenkaan viehättänyt mua. Sit oon tutustunut joihinki ei-kristillisiin uskontoihinki, 
kuten zen-buddhalaisuuteen. Mut se meni vähä överiksi. 

Katolista kirkkoa tai sen ajamaa uskoa ei nähdä täydellisenä vaan parhaimpana mahdollisena, 

sopivimpana itselle. 

H2: Ja katolinen kirkko on tehny virheitä, eikä sellast seurakuntaa ookaan, joka ei 
oo tehny virheitä, kaikki on tehny virheitä historian saatossa. 

H5: Sen parin vuoden jälkeen tulin siihen lopputulokseen, että katolinen kirkko on 
se mihin en halua liittyä, mutta se vaikuttaa ainoalta varteen otettavalta 
vaihtoehdolta. 

Kaikki haastateltavat paitsi H5, joka mainitsi välttävänsä uskonnollista kielen käyttöä, puhuvat 

kotiin tulemisesta kuvaillen katolista kirkkoa hengelliseksi kodikseen. Yhdistän kotiin liittyvän 

puheen uskonnolliseen sitoutuneisuuteen ja säilyttävien arvojen tärkeyteen.  

5.4 Protestanttisuudesta kohti katolisuutta 

Henkilöt tunnustavat luterilaisuuden määrittäneen vahvasti maailmankuvaansa ja ajatteluaan, 

joten heille on luonnollista reflektoida katolisuutta sitä vasten. 

H1: mul varmaa jäi se protestanttisuus taustalle, kolmekymppiseks asti kuitenki ollu 
protestanttinen, ja protestanttisessa tiukemmas liikkees [kansainvälisessä 
Navigaattorit-järjestössä] mukana, enkä mä haluu päästäkää irti siit 
protestanttisuudest, must siin on paljon hyvää. 

H4: Niinku sanottu mulla on ollu hirveesti tuttavia ja ystäviä luterilaisella puolella, 
enkä mä varmaan siit koskaan eroon pääse, eikä oo tarkotuskaan yrittää päästä. 

Toisaalta siihen nimenomaan pyritään tekemään eroa. 

H4: oon nyt pikkuhiljaa kasvanut niistä [luterilaisuudesta] erilleen tai oikeestaan 
kirkko on kasvanut musta erilleen. 

 
174 Mieroop 2015, 408 
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Vastaavasti H5 esittää toiveekseen irtautua yhä selvemmin lestadiolaisjuuristaan, samalla kun 

tekee katolisuutta ja valintojaan ymmärrettäväksi siihen suuntautuvien rinnastusten kautta. 

H5: Että kuten katolisessa kirkossa on apostolinen suksessio niin 
lestadiolaisuudessa on vanhimpien jatkumo. 

H5: Lestadiolaisuudessa mä oon oppinut, että kukaan muu ei voi pelastua kuin ne. 
Ja sitte koska mä oon kokenut kuitenkin, että mä oon pelastunut sen ulkopuolella 
niin sit mun kysymys oli tietenki, että minne mun kannattaa sitte mennä. Koska 
lestadiolaisuudessa mä en voi olla, koska se ei ole mahdollista. 

Erityisesti H2:n, H3:n ja H4:n luterilaisuutta koskevaa puhetta sävyttää syvä pettymys 

Evankelisluterilaisen kirkon kirkollispoliittista linjaa kohtaan. H3 on mennyt jopa niin pitkälle, että 

on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan ja tuomaan näkemyksiään esille kirjallisia taitojaan 

hyödyntäen. Pettymyksen syiksi osoitetaan epämieluisat virkanimitykset ja Suomessa tapahtunut 

”täydellinen romahdus”, jolla ymmärrän tarkoitettavan yhteiskunnan tilaa sekä yleisessä että 

hengellisessä mielessä. H3:n tavoin H2 ja H4 osoittavat olevansa tietoisia ja tyytymättömiä 

luterilaisessa kirkkoinstituution toimintatapoihin ja ilmapiiriin, mikä kertoo hengellisten 

prosessien osin sosiopoliittisesta luonteesta. 

H2: oon aika pitkään niinku tyytymätön tapaan, millä lut.kirkko suhtautuu asioihin 
ja mä tavallaan etsin sitten, oon etsinyt ehkä 10-15 vuotta sitä, mikä vois olla mun 
hengellinen koti. 

H2: ja olin heidän [piispatuttavan ja tämän vaimon] kanssaan niinku keskustellu ja 
kertonu et mä nään asiat näin. Et miks, kirkkoki näki ennen, minkä takia kirkko ei 
enää nää asioita näin. Puhun luterilaisesta kirkosta. Ja, en saanu useista 
keskusteluista vastakaikua vaan sanottiin, että sul on lupa ajatella näin, mutta ei 
kannattais kovin kovaan ääneen huudella, tyyppist niinku vastausta.  

H2: Minusta on ikävää, että kansanäänestyksellä päätetään, mitä Raamatus 
sanotaan. Eihän se voi niin mennä. 

H4: Olin hirveen väsynyt niihin oppiriitoihin ja kaikkeen mahdolliseen siellä. 
Katolises kirkos on helppoa kun siellä tää oppi tulee niinkun ylhäältä päin ja ei 
keskustella. Luterilainen kirkko on niin demokraattinen, et siel keskustellaan ja 
kiistellään vaan. 

Vaikuttaa siltä, että luterilaisen kirkon liberaaliuden aiheuttama sekavuus rinnastetaan katolisen 

kirkon edustamaan konservatiivisuudesta ja tradition vaalimisesta seuraavaan vakauteen. 

Nykyinen luterilainen kirkko ja luterilaisuus on todettu liian hahmottomaksi ja selkärangattomaksi 

tarjoamaan sitoutumisen arvoisen pohjan elämälle, ajattelulle ja moraalille. Samalla katolisuuden 

voi nähdä jatkumona aiemmin opitulle ja vahvistetulle tiukemmalle luterilaiselle 

protestanttisuudelle.  

H3: Siinä mä tutustuin sitten aika pitkälti hänen ajatusmaailmaansa, - ja huomasin 
et se oli hyvin lähellä omaa. 
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Henkilön ajatusmaailma, johon H3 edellä viittaa, edustaa konservatiivista luterilaisuutta, joka 

narratiivin kokonaisuuden valossa tuntuu H3:n mielestä lähenevän perinteeseen tukeutuvaa 

katolisuutta. Uuden uskomusjärjestelmän, kuten minkä tahansa tiedon omaksuminen on 

helpompaa, jos siitä on löydettävissä jotain tuttua, jonka päälle rakentaa. Säilyttämiseen 

perustuva konservatiivinen dogmaattisuus näyttäytyy etenkin H3:n uskonnollisen luottamuksen 

kivijalkana. H3:n mielipiteiden voi käsittää kytkeytyvän edellä hahmoteltuihin varhaisiin 

uskonnollisiin vaikutteisiin. Lapsuuden ympäristöön rinnastettava aikuisiän kotiseudun 

uskonnollinen ilmapiiri oli varsin ”perinteinen”, kunnes uusi naispuolinen kirkkoherra modernisoi 

toimintaa. H3:n suhtautuminen tähänkin muutokseen oli selkeän kielteinen. 

H3: Se oli vuoteen 2012 saakka tällasta perinteisempää kristillisyyttä, kunnes sinne 
tuli uusi kirkkoherra, rouva joka halusi muutta sitte asiat moderniksi. – En mä voinu 
kuvitellakaan. Mähän erosin jo kirkosta – oliks se 2016 kun erosin. 

H3 vähättelee luterilaisen ja katolisen messun eroja pyrkien näin rakentamaan jatkuvuuden 

kokemusta.  

H3: aika hyvin siinä pysyy juonessa mukana. 

A: Samat ne on ne osat. 

H3: Joo, jotkut sanamuodot on erilaisia ja joku sisältö voi olla ero, käytännössä, 
ehtoollisessa. 

Ehtoollisoppien eroista johtuen katolisen ja luterilaisen kirkon välillä ei ole ehtoollisyhteyttä 

(toisin kuin katolisen ja ortodoksisen kirkon välillä), eli osallistuminen luterilaisiin toimituksiin ei 

korvaa katolisen kirkon piirissä tapahtuvaa uskonnon harjoittamista. Katolinen opetus korostaa 

liturgian tärkeyttä olennaisen osana kristillistä elämäntapaa, joten messujen rinnastaminen 

toisiinsa sallii H3:n nähdä entisen itsensä vakaumuksellisena ja kunnollisena uskovaisena siitä 

huolimatta, että hän on vasta vastikään alkanut käydä luterilaisten jumalanpalvelusten sijaan 

katolisessa messussa. Tämä on varsin ymmärrettävää otettaessa huomioon vasta hiljattain 

tapahtunut H3:n katoliseen kirkkoon liittyminen ja samanaikainen muutto Helsinkiin.  

5.5 Raamattu ja traditio 

Raamatun arvostus nousee esiin selkeänä kiintopisteenä arvioitaessa erilaisia kristinuskon haaroja 

ja siten tuttuna uskon perustana, josta ei katolisuuden nimissä tarvitse luopua. Painotuksia on 

lukuisia, mutta silti Raamatun voi mieltää kaikkea kristillisyyttä yhdistäväksi auktoriteetiksi. Se 

auttoi H5:ttä ottamaan ensimmäisen askeleen poispäin lestadiolaisuudesta; toisin sanoen 

Raamatulle pohjautuva ja edelleen kumuloituva ja laajeneva usko lisäsi henkilön toimijuuden 

kokemusta. H5 nojaa tässä Raamatun ympärille kiertyvään uskonnolliseen diskurssiin tai 

narratiiviin valintojensa perusteena.  
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H5: Joo kylhän se Raamattuun uskominen tuli sielt lestadiolaisuudesta. Se oli 
tavallaan mun argumentti, mua vähä huvittaa, mut se oli tavallaan se mun 
argumentti sille myös, et minkä takia mä uskalsin kuunnella niitä muitten saarnoja 
myös. Koska ne oli Raamatun mukasia. – En tiedä millanen tausta sulla on, mut jos 
tulee tollasesta taustasta niin ilman jotain hyvää argumenttia siihen ei pysty. 

H5: Ni mä mietin, kun kuuntelin niitä saarnoja – et tää ei voi olla valhetta, jos tää on 
raamatullista ja jos mä uskon siihen, että Raamattu on totta. 

H5: Mä luin Raamattua tosi paljon sillon ja mulla oli semmonen visio ja ajatus, että 
minkälaiset opit on ok ja näin. – protestanttinen ajatus ”yksin Raamattu” aika 
nopeesti putos pois. Tietyssä mielessä ”yksin Raamattu”, se johtaa siihen, että 
kaikki tulkitsee sitä miten haluaa.   

Katolisen kirkon traditio nähdään Raamatun tulkintaa lujittavana, mielivaltaisiin tulkintoihin 

perustuvia kirkon sisäisiä ja uskovien välisiä opillisia ja muita ristiriitoja vähentävänä, ellei 

ratkaisevana huojentavana uskon ulottuvuutena. Samaa haastateltavat olivat varovaisen valmiita 

ajattelemaan paaviuden instituutiosta.  

H5: No katolisessa kirkossa on paavi, se on vähän ikävä juttu mun mielestä ku se on 
vähä epäuskottava ja tämmönen. Mut tietyssä mielessä sille pragmaattisesti ni 
”makes sense”. Tietyl tapaa se [paavi] on Raamatun tulkinnan auktoriteetti. 

H3: Niin traditio, tradition myötä, traditio huolehtii sen, et yksityisajattelija ei voi 
mennä muuttamaan sitä. Traditio säilyttää sen. Ja se on kuitenkin aika paljon 
lähellä tai hyvin lähellä sitä mitä on ollu apostolisten isien aikana, ja se tekee siinä 
sen ison, ison eron. 

H1: Ni mä arvostan sitä pitkää traditiota missä se teologia on syntynyt. Myöskin ne 
teologian huonot tulkinnat, ne on toivon mukaan karsiutunut pois. - niinku, et se ei 
oo yhtäkkii joku valaistus, joku kirjoittaa uuden teologian. 

Tradition arvostus luonnollisesti yhdistyy kirkkohistorialliseen tietämykseen, johon turvaudutaan 

hengellisen suunnan selkeyttäjänä. 

H5: Kuka voi sanoa, että meidän tulkinta, kenellä voi olla se, kenellä on eniten 
uskottavuutta sille väitteelle, että meidän Raamatun tulkinta on oikea? – Mä 
halusin koska tottakai ei voi olla täysin objektiivinen, mut mahdollisimman 
objektiivisesti niinku kirkkohistorian perusteella. 

Huomaa johdatteluni seuraavassa H1:n haastattelusta poimitusta otteessa: 

A: Se varmasti tuo sellast vakautta ja luottamust siihen, et niin… luottamusta. 

H1: Ne kysymykset on punnittu siel jonkun verran joo. – Täs mul on helpompaa. Mä 
meen katon vaan jostain katolisest oppaasta, mitä täs sanotaan jostain 
eutanasiasta tai jostain. Tsekkaan et okei täs on tollanen… 

A: Siel on monet muut ihmiset, itseä fiksummat pähkäilly samoja asioita satoja 
vuosia, jopa tuhansia. 

H1: Nii, mä voin luottaa siihen. 
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Tradition ja apostolisen jatkumon merkityksen puolustamisessa saattaa olla kyse pikemminkin 

tavasta ja koetusta velvollisuudesta kuin yksilöllisestä mielipiteestä, sillä niin voimakkaasti teemaa 

painotetaan Katolisen kirkon opetuksessa. Voi olla, että retoriikalla pyritään vahvistamaan 

kiinnittymistä katolilaisten muodostamaan uskonnolliseen sisäryhmään. 

H4: Musta se [katolilaisuus] on lähempänä tätä meidän yhteisen apostolisen kirkon 
opetusta kuin mitä tää meidän luterilainen kirkko nykyään opettaa. Mä oon tietysti 
ollu kiinnostunut siitä monessakin suhteessa. Siinä on niin rikas ja pitkä traditio. 

Kaikki haastateltavat kuulostavat rinnastavan ortodoksisuuden katolisuuteen muun muassa juuri 

pitkän historian ja perinteiden vaalimisen ansiosta. 

H2: jos mä taas aattelen niinku teologisesti niin ortodoksisuutta ja katolisuutta, niin 
nehän on äärettömän lähel toisiaan. – Ne on kumpikin säilyttäneet tradition. 

H2: en mä sano ettei katolinen kirkko ollenkaan oo kehittynyt tai muuttunut, on 
kehittynyt ja muuttunut, mutta siis että traditiosta pidetään kiinni.  

Säilyttävän asenteen tärkeydestä kielii myös seuraava kommentti: 

H5: Okei, ei pidä olla naiivi, tottakai on paljon erilaisia opettajia, pappeja ja piispoja, 
mutta se kirkon opetus ei muutu huolimatta siitä, mitä mieltä se pappi on. 

Katolisuus koettiin helppona ja selkeänä vaihtoehtona. 

H3: luterilaisen puolen linja on vähän hämärämpi, et katolisuudessa kaikki on niin 
selkeää. 

Jindra175 mainitseekin epäjärjestyksen ja järjestyksen väliset kokemukselliset ristiriidat konversion 

kimmokkeina.  

5.6 Järjen ja tunteen aallokossa 

Haastateltavat kuulostivat lähestyvän uskon kysymyksiä kovin älyllisesti. Syynä voi olla 

sukupuoliroolin, yhteiskunnallisen aatemaailman tai kristinuskon arvojen omaksuminen tai kaikki 

yhdessä. Samoin yhteisöllinen tai sosiaalinen asema (esimerkiksi H2 ja H3 olivat/olivat olleet 

vastuutehtävissä myös työelämän ulkopuolella) tai työ (esimerkiksi H5 ja H2 olivat kumpikin it-

ammattilaisia) saattoivat vaikuttaa ulosantiin.  

Haastateltavat olivat ilmiselvästi perehtyneet syvällisesti teologisiin ja kirkkohistoriallisiin 

aihepiireihin ja tottuneet keskustelemaan niistä. Haastateltavat olivat opiskelleet uskon asioita 

itsenäisesti sekä ryhmissä katolisen kirkon ja yliopiston piirissä; H5 ja H2 olivat harkinneet 

luterilaisen papin uraa ja H1 oli käynyt apologeettisella kurssilla, jossa vertaillaan eri 

uskontokuntia ja kirkkoja. Katolisuuden ja protestanttisuuden opillisten ristiriitojen selvittäminen 

kuulostaa olleen edellytys uuden uskon omaksumiselle. H4:lle oli ollut ratkaisevaa myös itselleen 

 
175 Jindra 2014, 59, 69 
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tärkeiden luonnontieteen periaatteiden ja katolisen opin välisestä sopusoinnusta vakuuttuminen. 

Puheissa tulivat esille kristillisiä kirkkokuntia jakavat kysymykset muun muassa Mariasta ja 

paaviudesta, kenties koska kyseisiä teemoja voidaan pitää katolisuuden peruspilareina, samalla 

kun niitä on varsin vaikea sovittaa protestanttiseen ajatusmaailmaan. 

H1: Mä en taas kerran siit protestanttisest taustast johtuen oo kauheen 
marianistinenkaan. 

H4: Mä allekirjotan kaikki, minkä katolinen kirkko esittää hänestä. Ja hän on ainakin 
niinkun esimerkki koko katoliselle kirkolle. Paavin erehtymättömyydestä voidaan 
keskustella, mut kyl mä siihenkin jossain mitassa uskon. 

Tulee huomata, että käännynnäisten tulee vannoa kirkkoon ottoseremoniassa ”uskovansa kaiken 

kuten Katolinen kirkko opettaa”. Lopullinen sitoutuminen katoliseen oppiin koettiin pikemminkin 

vapauttavana kuin rajoittavana. Näin kenties ainakin osin siksi, että se oli pitkällisen harkinnan 

tuloksena, kenenkään pakottamatta tehty itsenäinen päätös. Haastateltavieni kohdalla ei totisesti 

ollut kyse revitalistisesta tai pakotetusta uskoontulosta 176 vaan enemmänkin älyllisestä 

valinnasta, muttei ainoastaan siitä. 

Erimielisyydet joidenkin lähipiirin henkilöiden kanssa eivät muodostu ongelmaksi H1:lle ja H4:lle, 

sillä he eivät koe (enää) mielekkääksi antautua opillisiin keskusteluihin. Johtuisiko asenne kenties 

protestanttisuuden ja nykyisen yhteiskunnallisen ilmapiirin kautta omaksutusta ajatuksesta uskon 

asioiden yksityisyydestä tai toisaalta kollektiivisen yhteyden kaipuusta? Sovinnon ja rauhan 

säilyttäminen on olennaisempaa kuin uskonnollisuuden jatkuva ilmaiseminen. 

H4: Ja sit mä oon muihin pitäny vähän etäisyyttä, etten oo halunnu pitää 
katolilaisuutta esillä. - Yrittäny välttää siellä kaikkia ristiriitoja.  

H1: Tai mä en oo ehkä hakeutunu semmosiin [opillisiin väittelyihin]. Johtuen siit 
mun teologisesta pintapuolisuudesta… 

H1: enkä mä oo ollu kovin teologinen ihminen. Sil taval niinku. Tottakai mua 
kiinnostaa teologinen keskustelu ja oon siit kiinnostunut, mut sit mä huomasin, et 
ei nää oikeen johda mihinkään, ne keskustelee protestantit vastaan katoliset ja sit 
ne keskustelee ja kaikki luulee olevansa oikeassa, ni mä olin et no joo että.  

H1: Mulle tää on ihan puhtaasti niinku emotionaalinen juttu, mul ei oo mitään 
järkilogiikkaa, ehkä siin ei tarvii olla. 

On hyvä muistaa, että H1:n 25 vuoden kokemus katolilaisena olemisesta ja H4:n kypsä ikä 

tarjoavat heille perspektiiviä uskon asioihin ja ylipäänsä elämään. H1:lle emotionaalisuuden 

korostaminen voi olla yksi keino vältellä tai sivuuttaa sosiaalisissa konteksteissa tai omassa 

ajattelussa eteen tulevia konflikteja. Muodon, sisällön, kontekstin ja kertojan olemuksen väliset 

 
176 kts. Rambo 1993, 14-17; Lofland & Skonovd 1981 
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jännitteet vihjaavat emotionaalisuuden ja älyllisyyden osin ristiriitaisesta suhteesta henkilöiden 

ajattelussa, ilmaisussa ja itseymmärryksessä.  

H1 korostaa useita kertoja uskonnollisuutensa emotionaalisuutta ja kuvailee H5:n tavoin älyllisen 

kiinnostuksen heränneen vasta intuitiivisen kokemuksen seurauksena. H1 vähättelee omaa 

teologista tietämystään verraten sitä muiden perehtyneisyyteen. Samalla hän kuitenkin sanoo 

paradoksaalisesti teologisen keskustelun tottakai kiinnostavan, ja että syntyjään katolisen 

vietnamilaisen vaimon kanssa teologisia keskusteluja on luonnollisesti paljon. H1 viittaa 

kritiikittömyyden vaaroihin, mutta samalla toteaa voivansa luottaa ja turvautua katolisen kirkon 

lauselmiin elämän tärkeissä kysymyksissä.  

H1: Jos ei olis sitä kristillist teologiaa tai sitä filosofiaa siinä, ni sit mä olisin voinu 
hypätä johonki asioihin aivan …. paljon niinku kritiikittömästi. 

Dogmaattisuuskin on suhteellista. Esimerkiksi H5:lle katolinen oppi kävi paremmin järkeen ja oli 

helpompi hyväksyä kuin lestadiolaisuudesta imetyt kollektiiviset, kyseenalaistamattomat 

oletukset. 

H5: Se suhde, vanhoillis-lestadiolaisuus on niin, se kulttuuri ja se semmonen 
muunlainen ku hengellinen side on niin suuri, se tunneside on suuri siihen, niin. – 
Koska just mun lähipiirissä usko oli asia, josta ei hirveesti puhuttu. Se oli niin 
jotenki… Se tulee lestadiolaisuudessa niin sen kulttuurin kautta ja minkälainen sä 
oot. Ainakin mun lähipiirissä siitä puhuttiin tosi vähän loppujen lopuks. 

Erityisesti H1 ja H4 pyrkivät välttämään hedelmättömiksi todettuja opillisia vastakkainasetteluja. 

Toisaalta H3:a haastatellessani havaitsin, että vaatimattoman, rauhallisen, miellyttävän lempeän 

pinnan alla piili temperamenttia ja vahvoja mielipiteitä, joita herättelemälle keskustelusta olisi 

kehkeytynyt helposti teologinen tai kirkkohistoriallinen väittely.  

H3: Siinä vaiheessa ehkä myös vähän enemmän tutustuin katolisuuteen, koska tota 
siinä nyt käsiteltiin vähän laajemmin kuin pelkästään luterilaista kirkkoa… – Siinä 
tuli tavallaan ajatus siitä, että jossain vaiheessa minä vaihdan varmasti 
kirkkokuntaa. 

H3 mainitsee kirjalliset tutkimuksensa, jotka käsitän varsin älyllisenä ja akateemisena 

perehtymisenä, ensimmäisenä kimmokkeena kohti katolisuutta. H3 on kirjoittanut vastapainona 

myös rukouksia, mitä voi pitää tunnepohjaisempana hartaudellisuuden ilmaisuna. Empaattisuus 

nousee esille erityisesti kerronnan kääntyessä terveysongelmista kärsivään vaimoon, jolle H3 oli 

laatinut varta vasten kärsimyksessä lohduttavia rukouksia. Seuraava repliikki kuulostaa siltä, kuin 

hän haluaisi varmistaa, etten päättelisi häneltä puuttuvan lempeyttä ja huomaavaisuutta.  

H3: Jotkuthan sanoo, et Augustinus on ollu naisvihamielinen, mutta niin lämpimiä 
kirjeitä, mitä hän kirjoitti näille sisarille, ja kun niitä luin niin. 
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Järkeen ja tunteisiin liittyvät ihanteet paljastuivat muun muassa esikuvallisia hahmoja koskevassa 

kerronnassa.  

H1: joita mä katon niinku ylöspäin, et vitsi, jotenki miten noi on noin energisii ja 
fiksuja ja hyvii kommunikoimaan ja kaikkee. Semmoset ihmiset ei oo välttämättä 
kaikkein empaattisimpii, mut mä en tarvii sitä empatiaa. Mul pitää nimenomaan 
joku sanoo, et nyt hei… 

Naiselle voisi kenties olla suurempi kynnys vähätellä empaattisuuden merkitystä varsinkin 

suhteessa autenttiseen kristillisyyteen. H5:n kerronta taas korostaa nöyryyttä. 

H5: Se [oma suojeluspyhimys Pyhä Patrick] aattelee itestään, ettei se oo mikään 
suuri oppinut. Mun oli helppo samaistua myös siihen, että okei on mulla 
korkeakoulututkinto, mut jotenki mä en oo kovin akateemikko mielestäni ja sillee 
tota. Nojoo. On vaikea mieltää itteään semmoseen eliittiin. 

H3: Augustinus on mun mielestäni maailmanhistorian, no sanotaas nyt ehkä 
maailmanhistorianki, mut ainakin viimesen 2000:nen vuoden ajalta varmaan viisain 
ajattelija. 

Augustinuksessa ja muissa uskonnollisissa esikuvissa H3:een tuntuu eniten vetoavan näiden 

tuottelias ahkeruus, älykkyys, viisaus, sanallinen kyvykkyys, mutta myös myötätunto ja 

palvelunhalu, joita voidaan kaikkia pitää – nöyryyden ohella – kristillisinä hyveinä.  

H2 korostaa vastaavasti erään ystävänsä älyllisyyttä ja lempeyttä. Ystävä oli kääntynyt avoimesta 

ateismista kristinuskoon löytäen lopulta naisystävänsä johdattamana tiensä ortodoksisuuden 

pariin. Kyseisen muutoksen edesauttajaksi osoitetaan miesten keskenään käymät syvälliset 

keskustelut, joiden puitteissa he ovat päässeet haastamaan toistensa maailmankuvia ja 

näkemyksiä.  

H2: hän myös tiedon ja älyn tasal ratkasee asioita - huikeita keskusteluja saadaan 
aikaseksi. 

Tulee huomata, että argumentointi-into on myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen suhteutuva 

persoonallisuuskysymys, eikä välttämättä liity älyllisyyden arvostamiseen. Uskonnollinen tieto 

nähdään myös välineenä, jolla voidaan auttaa muita. H2 on mukana ekumeenisessa 

evankelioimistyössä, joten on luonnollista, että hän käsittää uskon versovan tehokkaimmin Sanaa 

levittämällä, minkä katson edellyttävän retorisia taitoja. Raamatun syvällinen omakohtainen 

ymmärrys nähdään uskon perustana, mikä on oikeastaan varsin protestanttinen lähtökohta.  

H2: kyl mä oon aika monta kertaa Raamattuni lukenut läpi . 

H2: Raamattu sanoo, että ainoastaan uskomalla Jeesukseen voi pelastua piste. 

Haastateltavien puheissa tulevat vuorotellen esille uskonnollisuus suhteessa sekä subjektiiviseen 

kokemukseen, toimintaan että älylliseen pohdintaan.  
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H5: No ehkä siin kääntymykses, joka tapahtu katolisuudesta tai lestadiolaisuudesta 
riippumatta. – Mun tavallaan tää hengellinen kokemus ja se että mä oon löytänyt 
Jumalan oli hyvin ei-dogmaattinen. – se dogmaattisuus on tullut sen jälkeen tai sen 
takia. –Ihminen ei automaattisesti ymmärrä kaikkea dogmatiikkaa, kun se tulee 
uskoon. – Se ei ole ensisijaisesti dogmaattinen kysymys. 

Akateemisuudestaan, kirkollispoliittisesta vaikuttamishalustaan ja kirjallisesta 

tuotteliaisuudestaan huolimatta H3 selittää haastattelun lopuksi: 

H3: Sanoisin, et mul on tällanen lapsen usko vieläkin. Ja mä oon pyytänyt sitä, että 
sitä ei otettaisi multa pois. 

Lähetystyötä tehnyt teologi Kimmo Malinen177 kuvailee lapsen tavoin uskovalle olevan luontaista 

avoimuus Jumalan Sanalle. Lapsi ei kykene samanlaiseen käsitteelliseen tiedostamiseen, vaan 

hänen ajattelunsa on konkreettista, mutta usko sitäkin täysvaltaisempaa. Malista tulkiten tosi 

usko on luottamista pikemmin kuin ymmärtämistä, Jumalan läsnäoloa, pelastuksesta, armosta ja 

rakkaudesta vakuuttumista.  

5.7 Sosiaaliset suhteet ja identiteetti: kiinnittyminen ja irtautuminen 

Konversioprosessi tuo usein näkyväksi irtautumisen aiemmin merkittävistä sosiaalisista 

rakenteista, käytänteistä ja uskomuksista ja kiinnittymisen uuteen enemmän tai vähemmin 

aiemmasta poikkeavaan maailmankuvaan. Menneet ja nykyiset, vaihtuvat sosiaaliset puitteet 

muovaavat ihmisen ajatuksia, tunteita ja käytöstä ja sitä kautta identiteettiä. Identiteetti 

muotoutuu ja uskomuksia arvioidaan suhteessa toisiin pyrittäessä täyttämään vertaisryhmän 

odotukset normatiivisella roolin ilmentämisellä. 178 Täten haastateltavani suuntautuvat 

luonnollisesti yhä vahvemmin kohti nykyhetkessä arvostamiaan asioita, kuten katolista uskoa, 

kirkkoa ja muita uskovia. Vanhasta erottaudutaan paitsi puheen ja sosiaalisten suhteiden tasolla 

myös vaihtamalla maisemaa konkreettisesti muuttamalla paikkakunnalta toiselle tai 

matkustelemalla. Samanmielisyyden ja ykseyden etsiminen nousi esille jo ekumeenisuuden 

korostamisen yhteydessä, mutta seuraavassa se kytkeytyy lisäksi kansainvälisyyteen ja sosiaalisiin 

suhteisiin.  

H1: Katolisuudes mua viehättää, jo sen sanan merkityski sinänsä et se on tällänen 
universaali. Must se on hieno, et se on universaali uskonto, riippumatta mistään, et 
se ei oo etnisyyteen tai etniseen taustaan sidottu, sitähän on joka maassa, toki. 

H2: Ja tavallaan niin katolisuudes, ihmiset mun ympärillä ajattelee asioista samalla 
tavalla, kun minä. Se oli aika siis. Yli puolet maailman kristityistä ajatteleeki samal 
taval ku minä, että tavallaan, joo. 

 
177 Malinen (päiväämätön), Lapsen usko, kasvatus ja evankeliointi 
178 Ullman 1989, 78-80 
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Henkilön ja ympäristön tulee sopia yhteen. Tarpeitaan täyttäessään ja arvojaan sovittaessaan 

henkilö saattaa hakeutua yhteisöön, joka tukeekin jo ennestään muodostunutta arvomaailmaa179  

H4: Hiljanen luottamus siihen, että ollaan samalla matkalla jonnekin. Mitä mul ei oo 
oikeestaan ollu luterilaisesta kirkosta pitkään aikaan. 

H4 tuntui saavuttaneen katolisen kirkon piirissä kuulumisen kokemuksen, jota ei ollut kyennyt 

enää tavoittamaan luterilaisuuden parista. Samaan tapaan H3 puhuu hengellisestä matkan teosta 

”yrityksenä taivaltaa samaa polkua”. Universaali kirkko muodostaa universaalin Kristuksen 

ruumiin, joka yhdistää uskovat toisiinsa ja auttaa löytämään paikkansa osana maailmaa ja Jumalan 

suunnitelmaa 180. 

Konservatiivisuuteen yhdistyvä dualistisuuden diskurssi tulee ilmi esimerkiksi H2:n ja H3:n 

viitatessa eri ”puoliin”; ikään kuin ihmiset olisivat jaettavissa uskoviin ja uskonnottomiin, katolisiin 

ja kristittyihin tai maailma hyvään ja pahaan 181. Konversion pohjalla kyti pettymys, joka ponnisti 

osin luterilaisissa piireissä koetusta ulkopuolisuuden ja mitätöidyksi tulemisen tunteesta. 

Luterilaisuuteen oli tehty selvä pesäero, vaikka sosiaaliset yhteydet tai yhteiskunnallinen 

kiinnostus sitä kohtaan eivät olleetkaan katkenneet. 

H4: Kun nyt katsoo Helsingin seurakuntayhtymän toimintaa, niin mä en allekirjoita 
välttämättä läheskään kaikkea, mitä siellä tapahtuu. 

H4:n kohdalla merkitykselliset ihmissuhteet osoittautuivat ratkaisevaksi kääntymykseen 

innostavaksi asiaksi. 

H4: Loppujen lopuksi se viimeinen asia, joka sai mut liittymään katoliseen kirkkoon 
oli kaks mun työkaveria. Ne oli mulle niinku henkilöinä hyvin esimerkillisiä, erittäin 
ystävällisiä, avoimia, reiluja, jopa enemmässä mitassa kuin vois ajatella mun 
suomalaisista työkavereistani. - Ne on ensimmäiset merkittävimmät sosiaaliset 
kontaktit. 

Katolisuuden johdantokurssi lisäsi entisestään H4:n katolisten tuttavien määrää.  

H1:n kohdalla ensimmäinen merkittävä uskonnollinen kiinnittyminen tapahtui ystävän 

johdattamana ikään kuin sattumalta. Tämä täyttää Rambon182 vaihemallin kohtaamisvaiheen 

kriteerit. Olosuhteet olivat sen verran otolliset, että aiemmin mainitun Navigaattorit-seuran 

raamattupiireissä ja muissa tilaisuuksissa käyminen jatkui useita vuosia. Liturgiset toimitukset 

eivät seuran toimintaan sisältyneet, joten se poikkesi radikaalisti katolisen ja muiden kristillisten 

kirkkojen parissa tapahtuvasta uskonnon harjoittamisesta. Osallistumisintoa saattoi lisätä 

nuoruuden ikäkausi, jonka ajatellaan olevan itsensä etsimisen, kokeilemisen, uskonnollisen 

 
179 Jindra 2014, 183-184, 191 
180 kts. McKinley & Webber 2012, 331 
181 mm. Rambo 1993, 104-106 
182 Rambo 1993 
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heräämisen ja yksilöllisen maailmankuvan rakentamisen aikaa. Ullmanin183 mukaan konversio voi 

tapahtua missä tahansa iässä, mutta suurin alttius on nuoruudessa. H1:n vanhemmat olivat 

tuohon aikaan vastikään eronneet, minkä voi kategorisoida tyypilliseksi kriisiksi, jota konversion 

monesti katsotaan edellyttävän 184. Voi olla, että järjestön konservatiivinen näkökulma ja 

esimerkiksi raamatuntulkinnan kirjaimellisuus vetosivat nuoreen, joka pyrki hahmottamaan 

paikkaansa maailmassa.  

Toinen uskonnollinen kokemus koettiin vähän samantapaisesti vuokraisännän johdattamana. 

Katolisen messun seremonia teki vaikutuksen, mutta se jäi kuitenkin tuolloin jostain syystä 

kertaluontoiseksi tilaisuudeksi. Kenties luterilaisuudesta poikkeava latinankielinen liturgia oli 

tuntunut liian oudolta, eikä kirkkokahveilla koettu sosiaalisuus ollut koskettanut riittävällä tavalla. 

Ehkei ympäristö tukenut tarpeeksi hengellisyyden harjoittamista – Norjan yhteiskunnallista 

ilmapiiriä tuskin voi kuvailla yleisellä tasolla kovin uskonnolliseksi. Ehkeivät Rambon ja muiden 

kuvaamat konversion edellytykset täyttyneet tai ehkä henkilökohtaiset tai kontekstuaaliset 

merkityksellisemmiksi koetut seikat olivat vieneet huomion hengellisyydeltä. Kenties 

vastoinkäymisiltä ja kriiseiltä vältyttiin, niin ettei akuuttia tarvetta elämän suurten kysymysten 

pohtimiseen ilmennyt tai yhteisöllisyyden tarve tyydyttyi muissa ympyröissä. Voi pohtia, mihin tie 

olisi kulkenut, jos vuokraisäntä olisi ottanut tavaksi kutsua nuorta miestä messuun. Mitä olisi 

käynyt, jos häntä olisi alettu aktiivisemmin ”käännyttämään” ja sosiaalistamaan osaksi paikallista 

katolista yhteisöä 185? 

Juster186 esittää kärjistäen hengellisen kilpailunhalun ajavan miehiä konversioon, kun taas naiset 

pyrkivät uskon avulla lievittämään menetyksen suruaan. Miehet kuulemma tulevat uskoon 

monesti vaimojensa tai muiden tärkeiden henkilöiden johdattamina ja kannustamina. H1:n 

haastattelussa ilmenee rakastumisen vietnamilaiseen naiseen osoittaneen H1:lle lopullisen tien 

kohti katolisuutta.  

H1: mä olin ihan myyty mies, valmis mihin vaan, ja kai tollai niinku, et kaikki peliin. 
Sit vaimo sano, et se on sellanen homma, et mä meen katolisen kaa naimisiin. Niin 
mä kävin siel. Sit mä kävin sen jälkeen sen katolisen kurssin. 

Käytännöllisten tekijöiden ohella myös sosiaaliset seikat näyttävät kannustavan hengelliseen 

muutokseen: vaimon suvun suhtautuessa kielteisesti suomalaisluterilaiseen 

aviomiesehdokkaaseen katolisuuden omaksuminen oli saattanut näyttäytyä keinona muuttaa 

näiden mielipidettä. Jamesin näkemysten valossa voisi tulkita, ettei H1:n elämän keskipiste 

 
183 Ullman 1989, 109 
184 mm. Jindra 2014, 60 
185 kts. Ullman 1989, 10 
186 Juster 1989, 54 
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siirtynyt niinkään protestanttisuuden piiristä katolisuuteen vaan tulevaisuuden toive perheen 

perustamisesta ratkaisi samalla uskon kysymyksen. Elämän tavoitteena ei näyttäytynyt niinkään 

hyveellinen kristillinen elämä kuin onnellinen lähipiirin (ja Jumalan) siunaama avioliitto. Mielessä 

kävi, että mies olisi saattanut olla aivan tyytyväinen vähemmän hartaaseen ja ei-katoliseen 

elämäntapaan, mutta olosuhteet olivat sattuneet sanelemaan toisin.  

H1: Mä näin sen et tää on yks formaatti kristillisyydestä. Tää nyt on aika kiva. 

Hengellisyys sinänsä tuntuu kuitenkin olleen H1:n elämässä läsnä Navigaattorit-seuran ajoista 

saakka (ainakin rukouksen kautta) ja luultavasti tulisi olemaankin perhesuhteista riippumatta. 

Samaten H3:n periluterilaisesta suvusta tuleva, evankelisluterilaisen kirkon luottamustehtävissä 

toimiva vaimo oli juuri kääntymässä katolisuuteen miestään seuraten.  

H3: Ja mun vaimoni varmaan tänä keväänä liittyy. - nyt voidaan siirtyy tälle samalle 
puolelle. - Juu käytiin yhdessä [messussa]. Hyvin samoilla linjoilla oltu koko ajan, et 
ei siinä mitään.  

Aviopari on tiimi, jonka tehokkaalle toiminnalle on eduksi, jos maailmankuva ja arvot vastaavat 

toisiaan, eivätkä yhteiset harrastukset tai mielenkiinnonkohteetkaan ole pahitteeksi. Ajatus 

myötäilee Katolisen kirkon avioliittokäsitystä187. Kenties vaimon tuki sai aikaan sen, ettei kirkkoon 

liittymisen tuoreudesta ja koronarajoituksista johtuva katolisten kontaktien vähäisyys tuntunut 

haittaavan. Hiljattainen muuttokin on osasyynä siihen, etteivät verkostot ole ehtineet vahvistua. 

H3: nyt meil on ollu aika rankka tää muuttoprosessi tässä, ja vaimolla on vähän 
sairauksia ja muuta niin ei me olla tähän sosiaaliseen puoleen täs maallisessa nyt 
hirveen paljoo. 

Muiden (ei-katolilaisten) läheisten kerrotaan kannustaneen pariskuntaa uuden uskon 

omaksumiseen ja yllättävienkin tahojen sanotaan suhtautuneen muutokseen suopeasti. Erityisesti 

pojan sanotaan suhtautuneen asiaan ”erittäin hyvin”. Poika esitellään tunnetun suomalaisen 

katolisen papin opiskeluystävänä korostaen tämän uskonnollista tietoutta, ja hänet pyritään siten 

ikään kuin sijoittamaan ”sisäryhmään” tämän vakaumuksesta riippumatta. 

H3: Olivat kouluis yhdessä [katolinen pappi ja poika] eli tunsivat toisensa. En voi 
sanoo, et hän olis, ei hän oo aktiivinen kristitty sinänsä, mut on kyllä tutustunut 
hyvin asioihin ja tuntee myöskin Augustinuksen ja näin. 

A: Joo. Mut enemmänki sellanen älyllinen suhtautuminen? 

H3: No ehkä [vaihtaa äkkiä puheenaihetta]… 

 
187 mm. KATT 2005, 417:1643 
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Mieroop188 esittää sosiaalisen identiteetin perustuvan henkilön tiettyä sosiaalista ryhmää 

koskevalle tiedolle, ja sille kuinka paljon arvoa ryhmän jäsenyydelle suodaan. 

Seuraavista lausumista tulee ilmi, etteivät kaikki sosiaaliset suhteet (tai elämä muutenkaan) 

automaattisesti vaihdu uutta uskoa tukeviksi. Uskonnollisuutta ei välttämättä tarvitse tuoda 

vuorovaikutustilanteiden keskiöön. 

H3: Joo, mä tota, aika monitahonen kysymys, on niin monenlaisii ihmissuhteita. – Ja 
sit mä oon muihin pitäny vähän etäisyyttä, etten oo halunnu pitää katolilaisuutta 
esillä. Oon käyny edelleenki luterilaisissa tapahtumissa. 

H3: Niinku sanottu mulla on ollu hirveesti tuttavia ja ystäviä luterilaisella puolella, 
enkä mä varmaan siit [luterilaisuudesta] koskaan eroon pääse, eikä oo 
tarkotuskaan yrittää päästä. 

H5: kävin seuroissa aika aktiivisesti [ennen katoliseen kirkkoon liittymistä], niitä 
järjestetään ke, la ja su, kävin melkein kaikkina niinä päivinä, siitä muotoutuu se 
porukka, tietyt tutut, ja sitte ku ei yhtäkkiä käykään, niin kyllä siitä jää pois. Joitaki 
kavereita on, mutta käytännössä piirit on sitte muualla. Ei-lestadiolaisia tai ei-
kristittyjä, katolilaisia tai sitte ex-lestadiolaisia tai niinku, mut on tietenki 
kaikenlaisia tietenki. Mut ei kukaan oo niinku laittanu välejä poikki, sellasta ei oo 
käyny. Varmaan ehkä yleisempää sitte Jehovan todistajissa. Se on ehkä semmonen 
luonnollinen juttu, kun ei käy niin paljoo. Ne suhteet jotka ei oo edes ollu niin 
semmosia syviä, ja no mulla ei oo ollu hirveen paljoo sellasia syviä ihmissuhteita 
niin ei mulla paljoo jääny sieltä sitte. 

Sosiaalisten verkostojen moninaisuus yhdistyy mainiosti ekumeenisuuden ja dialogin suosimiseen. 

Sosiaalisia ristiriitoja siedetään ja niihin on opittu sopeutumaan 189. 

H1: On yks hyvä ystävä, joka kuvaa itseään, et on hyvin hyvin protestanttinen. Pieni 
vastakkainasettelu siinä. 

Katolinen yhteisö ei automaattisesti näyttäydy niin tiiviinä kuin voisi kuvitella, ja sen piirissä on 

helppo pysytellä kasvottomana. Syynä voi olla ryhmän kulttuurinen heterogeenisuus; alle puolet 

Suomen katolilaisista tunnustavat äidinkielekseen suomen tai ruotsin kielen 190. Oma 

henkilökohtainen kokemuksenikin on, että sosiaalisten suhteiden solmiminen katolisen kirkon 

sisällä edellyttää oma-aloitteisuutta. H5 sanoittaa huomionsa seuraavasti: 

H5: Niin, se ei oo tiivis. Niin käytännössä kukaan ei tullut juttelemaan tai mitään. Se 
meni niin, et sä meet sinne yksin ja sä lähet sieltä yksin. Must tuntu, et kaikki 
muutki oli niinku sillee, et kaikki istu kaukana toisistaan ja niinku niin suomalaista. 
Mun oli vaikea sitä ymmärtää myös, koska jos mietin teologisesti asiaa monelta 
kantilta, niin mun mielestä siinä ei näkynyt semmoista ykseyttä. 

 
188 Mieroop 2015, 408 
189 kts. edellä s.45  
190 Katolinen kirkko Suomessa (b) 
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On siis ihmisestä itsestään kiinni, kuinka vahvasti hän kiinnittyy katolisuuteen sosiaalisten 

suhteiden kautta tai millaista tarvetta hänellä sille ylipäänsä on. 

H1: Seurakunta toivotti tervetulleeks, tosin se on niinku sil taval et se oli sillai iso, 
ku et olis ollu joku pieni porukka. Ei sua heti tunneta, eikä sil oo väliikään. - Joo. Ja 
kyl siel on niinku ystävyyssuhteita, riippuu mitä sil tarkotetaan. Syntyy ja voi syntyy. 
Jotku olis ehkä halunnu olla enemmänki tekemisis, mut ei oo tullu sellasii et mä 
olisin kirkon ulkopuolella säännöllisesti yhteyksissä ni ei oo tullu ollenkaan. 

A: Mut ooks sä nyt löytäny sielt sellasii sosiaalisii verkostoi ja koet, et sielt on 
löytyny sellanen hengellinen perhe tai jotain… 

H1: Joo, kyllä ja ei. 

A: … sen toiminnan kautta. 

H1: Mä en ehkä oo välttämättä hirveen sosiaalinen ihminen, et täs seuras, en ehkä 
oo välttämättä niin kiinnostunut täst seurast. – Ei, en mä vaa, ehkä olis ollu 
mahollisuuski, mut mä vaa oon ollu sosiaalisesti laiska ihminen, et en mä jaksa 
pitää sellasii. 

Vaikka H1 esittää itsensä epäsosiaalisena, seuraavien rivien välistä voi lukea tarvetta 

yhteisöllisyydelle, mutta samalla myös yksilölliselle kohtaamiselle.  

H1: Mut sit jos sä et liiku missään niinku raamattupiiris tai jossain, ni sit sä loppujen 
lopuks elät vähä omaa elämääs niinku kuitenkin. 

H1: Mä näkisin et sen pitäis olla niinku vuorovaikutustyyppinen. 

Keskustelun kääntyessä H1:n yhteisölliseen uskonnon harjoittamiseen, muun muassa 

raamattupiireihin ja hengellisen killan toimintaan osallistumiseen mies tähdensi olevansa 

vaikutuksille altis. Lausuma kuulosti ensin olevan ristiriidassa kerronnallisen kokonaisuuden 

valossa, mutta lopulta päädyin toteamaan, että henkilö oli samaan aikaan sekä 

päämäärätietoinen toimija että herkkä reagoimaan ympäristöönsä. Tämä (kuten moni muukin 

aineistohavainto) alleviivaa hienosti uskonnollisuuden hämärää, ristiriitaista ja moniulotteista 

luonnetta.  

Muutkin haastateltavat olivat hakeutuneet mukaan erilaisiin pienryhmiin syventääkseen uskoaan 

ja tietouttaan enemmän keskustellen. Esimerkiksi H5 kuuluu katolisen kirkon alla toimivaan 

”lahkomaiseksi” kuvailemaansa ryhmään, joka muun muassa vietti yhteisen hartaudellisen 

sunnuntain kerran kuussa. Äärimmäisen yhteisöllisestä lestadiolaisuudesta irtaantuneena H5:lle 

oli ollut selvästi ensiarvoisen tärkeää löytää sopiva yhteisö itselleen, johon mennä mukaan 

”vakavasti”.  

H5: Se on ollu hyvä, koska vähän pienemmässä piirissä vietetään niinku messua ja 
tällast sanajumalanpalvelusta ja se on vähän erilainen. – Se on ollu elämässä tosi 
tärkee…. myös suhteessa katoliseen kirkkoon, koska mun oli tosi vaikee hyväksyä 
katolista kirkkoo ja sen. Mä luulen, että ilman sitä olis ollu tosi vaikee, koska pelkkä 
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se messussa käynti, se oli tosi irrallinen. Se jotenki sillee, että ainakaan Pyhän 
Henrikin katedraaliseurakunnan se yhteinen messuyhteisö tai se ei oo kovin 
semmonen, tai no jos tulee lestadiolaisuudesta mikään ei oo kovin semmonen 
hyvä, tai siis tarkotan sosiaalises mielessä. 

H2 neuvoi aikoinaan uskoon tullutta ystäväänsä, entistä ateistia, joka ei ollut vielä löytänyt 

itselleen sopivaa seurakuntaa: 

H2: On pakko löytää yhteys, jossa sä voit harrastaa sitä hengellisyyttä. – pääsee 
ihmisten kans juttelee ja saa olla niitten ihmisten kans tekemisissä ja nehän ne 
tekee sen yhteisön. 

H2: oli menos naimisiin ja soittaa, kysyy multa onks ortodoksikirkko oikee kirkko, 
voinks mä liittyä ortodoksikirkkoon? – Ja mä sanoin et todellakin on. Senkun liityt 
vaan. 

Edellinen ote heijastaa sitä, kuinka houkuttelevaa on liittyä seurakuntaan läheisen henkilön 

jalanjäljissä ja kertoo samalla H2:n avoimesta suhtautumisesta kristillisiin haaroihin. Kaikkein 

tärkein kuulostaisi loppujen lopuksi olevan kristillinen usko sinänsä, josta seuraa luonnostaan 

hengellisyyden valuminen kaikkeen elämään. 

H2 on hyvä esimerkki siitä, kuinka vahvasti identiteetti on sidoksissa sosiaalisiin suhteisiimme. Hän 

asemoi itsensä ja rakentaa oman polkunsa ja ajatusmaailmansa suhteessa kohtaamiensa 

henkilöiden vaiheisiin, aatteisiin, ongelmiin ja kohtaloihin. Reflektoinnin kohteita olivat edellisen 

ystävän ohella muun muassa entinen luterilainen rockmuusikko, joka oli kääntymisen kautta 

päätynyt merkittävään asemaan Venäjän ortodoksikirkossa, sekä työpaikan järjestämän kurssin 

puitteissa kohdattu konsultti, joka kaipasi neuvoa vaikeassa elämän tilanteessa. Konsultilla oli 

avio-ongelmia, jotka muistuttivat H2:n läpikäymiä, ja joiden kautta H2 saattoi täten samaistua 

autettavaansa ja samalla kenties itsekin käsitellä mennyttä elämänvaihettaan.  

H2: mä sain rohkasta häntä siinä ja kertoo armosta. 

Sosiaaliset taidot ovat harjaantuneet tukemaan sitä, mitä henkilö kokee elämässä arvokkaaksi.  

Elämäntehtäväksi muodostuneen lähetystyön myötä H2:lla on mahdollisuus auttaa ihmisiä omien 

kokemustensa ja intuitionsa pohjalta persoonalleen sopivalla tavalla. Auttamisen keinot ovat 

moninaiset, eikä palvelualttius ei ole yksinomaan naisellinen (tai kristillinenkään) piirre.  

5.8 Pyhimyksiä ja esikuvia 

Aiemmin kerrottu luonnollisesti ohjaa myöhemmin pinnalle nousseita aiheita. Pyhimysteema 

otettiin esille vasta haastattelujen loppupuolella, mikä tarjosi haastateltaville mahdollisuuden 

tukea edellä rakennettua mielikuvaa itsestään pyhimysnarratiivin avulla. Jos kerrontajärjestys olisi 

ollut päinvastainen pyhimyskerronta olisi luultavasti vastaavasti antanut suunnan 

elämäkerralliselle pohdinnalle. On siis ymmärrettävää, että pyhimysnarratiivit muotoutuivat 
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myötäilemään puhujan itsestään antamaa vaikutelmaa. Pyhimykseen samaistumista 

havainnollistettiin osoittamalla yhteisiä ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, kokemuksia ja 

hengellisiä vaiheita. Tämän voi rinnastaa tapaan, jolla henkilöt (erityisesti H2) hahmottelivat 

kuvaa elämänsä merkityksellisistä henkilöistä erona se, että kuolevaisista vertaisista puhuttaessa 

myös näiden hengelliset ja muut puutteet muistettiin mainita. Kerronnallisten hahmojen 

diskursiivinen hyödyntäminen mahdollistaa vertailuasetelmien ja assosiaatioiden luomisen, mikä 

auttaa lujittamaan ja selkeyttämään omaa identiteettiä tehden samalla näkyväksi arvoja ja 

ihanteita 191.  

Kaikki mainituiksi tulleet pyhimykset ovat henkilöitä jakamattoman kirkon ajalta 192, eivätkä täten 

haastateltavien näkökulmasta aiheuta jännitteitä eri kristillisyyden haarojen välillä vaan voivat 

päinvastoin toimia erilaisia vaikutteita sitovina ja uskontokunnasta toiseen siirtymistä 

helpottavina tekijöinä.  

H4: Mitä nyt Fransiskus Assisilainen, onhan hän luterilaisessa kirkossakin, saatetaan 
lukea Aurinkolaulu tai. Se oli suojeluspyhimyksenä tuttu. 

H1:lle oma suojeluspyhimyksellä ei ollut merkitystä identiteetin tai uskon harjoittamisen kannalta.  

H1: Joo. Itseasias siin kävi jotenki niin, et mun mielest mulle vaan sanottiin, et toi 
on sun pyhimys, ja mä olin et okei, siistii. Mutta ehkä täs tulee tää protestanttinen 
tausta. Sil ei oo hirveesti merkitystä. Et siis mä en oo sen pyhimyksen kaut elänyt 
mitenkään. Mul on Pyhä Martinus, kyl mä sen wikipedia-tasol tiedän, mut et tää 
keskustelu on aika lyhyt, koska ei oo suhdetta. 

Kenties jos H1 olisi joutunut pohtimaan suojeluspyhimyksen valintaa tarkemmin, tilanne olisi eri. 

Muut haastateltavat luonnehtivat pyhimysvalintaansa ”itsestään selväksi”. 

H2: Jos mä ajattelen niinku, mä tavallaan valitsin Joosefin mun 
suojeluspyhimykseks, koska munki esikoinen ei oo niinku biologisesti minun vaan – 
itseasiassa – sen aikasen vaimoni ensimmäisestä suhteesta oleva lapsi. 

Pyhän Joosefin tarina yhdistyy suoraan H2:n oman menneisyyden ratkaisevaksi käänteeksi 

osoitettuun avioeroon ja sitä seuranneisiin mullistuksiin, joista usko on auttanut selviytymään. 

Suojeluspyhimyksen valinnan voi ajatella vahvistavan loputonta uskoa, toivoa, rakkautta; 

luottamusta Jumalan armoon nyt ja tulevaisuudessa.  

Pyhä Joosef on mielenkiintoinen myös sukupuolisuuden näkökulmasta siinä mielessä, että hänet 

voidaan käsittää ikään kuin Pyhän Marian vastinparina. Esimerkiksi Pyhän Henrikin kirkon alttaria 

reunustavat kummankin veistokset samanarvoisilla paikoilla, kuin edustaen ihanteellisia 

mieheyden ja naiseuden malleja. Lisäksi Joosefin tarina tähdentää rohkeuden ja 

 
191 kts. esikuvista edellä s.49, 51 
192 kts. ekumeenisuudesta edellä s. 38-39 
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nöyryyden/nöyrtymisen merkitystä, uskallusta toimia Jumalan kutsun ja tahdon mukaan, vaikkei 

se aina myötäilisi sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ympäristön syöttämiä konventionaalisia 

käyttäytymissääntöjä. Näin ollen hän sopii saumattomasti evankelioimistyötä tekevän, Jumalan 

kehotuksia kuuntelevan H2:n esikuvaksi. 

Samoin H5 samaistuu suojeluspyhimykseensä juuri elämäntarinan kautta. Hahmotellessaan Pyhän 

Patrickin vaiheita H5 käyttää samanlaisia ilmauksia kuin kertoessaan itsestään. Patrickaan ei 

”hirveesti miettinyt” nuorempana vaan vietti pinnallista, materiaalista elämää, mutta jouduttuaan 

ryöstetyksi ja lammaspaimeneksi Irlantiin ”rupes miettimään enemmän”, koki kääntymyksen ja 

kohtas Jumalan. 

H5: Mun oli helppo samaistua siihen, kun se Pyhä Patrick vietiin orjaksi sinne ja sit 
se kohtas kääntymyksen siellä yksinäisyydessä. Koska se oli pääpiirteittän se mitä 
tapahtu mulle. Mua ei viety orjaks Helsinkiin, mutta mä koin että mä olin tosi 
vahvasti orja niinku monille asioille. Mun työ, mua huvittaa vähän, että mun työ siis 
niinku, se oli mulle vähän semmonen, siksi se tavallaan poltti mut loppuun. Yritin 
saada silt työltä, jotakin mitä en voinu saada. 

Jumala auttoi Patrickin pakoon, mutta tämä palasi takaisin evankelioimaan Irlannin nähtyään 

näyn. H5 kokee sanojensa mukaan vapautuneensa Jumalan avulla orjuudestaan; kenties hän vielä 

kuulee kutsun ja löytää tehtävänsä ja paikkansa Patrickin tavoin. 

H3 taas tuntuu kytkevän itsensä Augustinukseen ensisijaisena toiveenaan pyrkiä samanlaiseen 

viisauteen kuin tämä.  

A: Näkyyks se Augustinus jotenki niinku sun rukouselämäs? 

H3: Ei muuten ku hänen tekstiensä kautta. Sillä tavall, joo. 

H3: Hänen tapansa ja se opetus, se on se mikä siinä tekee. Mä tunnen hyvin monel 
taval samaistuvani siihen. – sitten toisaalta se hänen taustansa sitte, kun hänki oli 
pitkään semmonen pakanapoika. 

H3 on perehtyneisyytensä ansiosta luonnollisesti tietoinen Augustinuksen historiasta ja tämän 

klassisesta kääntymystiestä, jonka Allison193 on jopa poiminut konversiomääritelmänsä pohjaksi. 

Luterilainen kirkkoherra Pesonen194 kertoo 300-400-lukujen vaihteessa eläneen kirkkoisän 

halveksineen äitinsä kristillisyyttä ja viehättyneen nuoruudessaan eri katsomuksista, joita oli 

tuolloin runsaasti esillä. Aika muistutti kirjavaa nykyaikaamme mullistavine ilmiöineen. 

Tutustuttuaan eri ajattelijoihin ja ajatussuuntauksiin, muun muassa skeptisismiin 

nautinnonhakuinen nuorukainen onnistui lopulta löytämään rauhan Jumalasta. 

 
193 1969, 37 
194 2022 
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Haastateltavat tuntuvat haluavan lukea itselleen samoja piirteitä, mistä heille mieleiset 

pyhimykset ovat tunnettuja, kenties tullakseen näin osallisiksi heidän pyhyydestään. Esimerkiksi 

H3195 mainitsee myöhemmin, ettei pelkää sotaa sen koommin Ukrainassa kuin muuallakaan, eikä 

myöskään kuolemaa. Pyhän Hengen kosketuksen ajatellaankin poistavan kuolemanpelon ja sen 

myötä muutkin pelot 196. 

H4:n kohdalla elämäntapa ja aiempi itseymmärrys myötäilevät ihanteellisesti 

suojeluspyhimykseksi valittuun Fransiskus Assisilaiseen liitettyjä arvoja. 

H4: Oon kiinnostunut jostain katolilaisista pyhimyksistä esim. Fransiskus Assisilaisen 
elämästä. Sehän on kunnioitettu pyhimys kaikissa kirkkokunnissa. Myös 
luterilaisessa kirkossa. Ja ne teemat, mitä sil on nää ympäristö luonto, rauha, 
eläinten suojelu, kaikki osuu muhun aika hyvin. 

Kaikki haastateltavat nimeävät kuitenkin useampia esikuvia itselleen. 

H4: Lukasin semmosen kirjan ku Isät katolisist papeista. Ni periaattees kuka tahansa 
niist vois toimii esikuvana ja. 

A: Aina jostain kirjast löytyy jotain mitä voi ammentaa omaan elämään. 

H4: Kyllä. – Mutta luterilaisuuden puolelta, vaikee sanoo mikä siel olis ollu esikuva. 

H5 menee avoimuudessaan vielä pidemmälle, eikä rajaa esikuviaan katolisen kirkon piiriin eikä 

edes ylipäänsä uskoviin. 

H5: Onhan niitä tietenki paljon. Ja paljon niinku ylipäänsä kaikenlaisissa porukoissa, 
sekulaareissa ja kaikissa mihin samaistuu, mutta kirkossa niin… 

On ehkä hieman yllättävää, ettei pyhimysten rooli esirukoilijoina tule esille, vaikka rukous 

kuulostaa olevan olennainen osa henkilöiden uskon harjoittamista. Ehkä rukous koetaan lopulta 

niin henkilökohtaiseksi ja intiimiksi Jumalan ja uskovan keskinäiseksi asiaksi, ettei sitä haluta puida 

syvemmin. Kiinnostavasti H1 kuitenkin avautui teemasta seuraavasti. 

H1: Ja mulle se Pyhän Marian rukous on sellanen, et mun pää on tyhjä ni mä voin 
rukoilla jotain. Eli se on vähä niinku litaniatyyppinen, rukoilet, et keksi mitään, oot 
väsyny tai jotain. Sitte jos mä rukoilen niinku aktiivisen rukouksen, eli mä haluun 
suoraan puhutella jotain ja kysyy jotain, ni sit se on erilainen. Siin saattaa olla yks 
Terve Maria alussa, mut sit se on must protestanttisempi rukous. Siin puhutellaan 
suoraan, niinku kerrotaan, niinku kiitetään jostain asioista. Sit siinä niinku kerrotaan 
(takeltelee)… Eiku lopuks on .. Ensiks kiitetään, jos ei nyt valiteta niin kerrotaan 
murheista, sitte tota, lopuks pyydetään jotain. Kolme osaa periaattees. Mut ei se 
aina näin loogisesti mee, se on enemmänki intuitiivinen se rukousprosessi. – ei siin 
tarvii olla mitään hienoo formaattii. 

 
195 vrt. otteet H5:n haastattelusta s. 65 ja 69 
196 kts. s. 5 
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Marian mainitseminen on odottamatonta siinä mielessä, että olisi oletettavampaa miespuolisen 

valitsevan juttukumppanikseen herkemmin samaa sukupuolta olevan Kristuksen. H1:n epävarma 

tapa kertoa rukouksesta sai minut epäilevälle kannalle. Voi olla, että haastateltavalla oli painetta 

esiintyä rutinoituneena rukoilijana, mutta asian todellinen laita jäi epäselväksi.  

5.9  Terapeuttisuus ja sovitus 

Haastattelutilanteen voi rinnastaa katolisen kirkon piirissä tapahtuviin sielunhoidollisiin 

keskusteluihin ripittäytymisineen, joihin haastateltavat ovat hakeutuneet. Keskusteluihin voi 

suhtautua terapeuttisina tilanteina, jotka vastaavat tarpeisiin, joita erilaisten uskonnollisten 

maallikkoyhteisöjen piirissä tapahtuneet spontaanit kohtaamiset eivät ole pystyneet täyttämään. 

Samalla ne kertovat yksilöllisen ohjauksen arvostuksesta ja luottamuksesta Katolisen kirkon 

auktoriteetteihin. 

H2: Meidän kirkkoherran kans, mis me kerran kuukaudes tavataan ja jutellaan ja 
siin voi sen ripin sitte hoitaa kans et tuota. 

Kuten vaikkapa narratiivisessa terapiassa197, parhaassa tapauksessa henkilökohtainen narratiivi 

muovautuu uskonnollisten uskomusten valossa eheämmäksi ja mielekkäämmäksi. Kipeät 

menneisyyden tapahtumat saavat ratkaisunsa, eivätkä enää estä kokonaisvaltaisen ihmisyyden 

toteuttamista.  

H1: Must sil [uskonnollisuudella] on ollu vaikutusta, niinku psyykkist terapeuttist 
vaikutust. 

H4 mainitsee olonsa olevan ”tasapainoisempi ja rauhallisempi” löydettyään katolisuuden. H2 koki 

saaneensa vapautuksen avioeron aiheuttamasta taakasta Katolisen kirkon suoman tuen ansiosta 

Raamatun sanan osoittauduttua lopulta liian ohueksi, häilyväksi tai tulkinnanvaraiseksi käytännön 

elämän haasteiden edessä.  

H2: Joo siis, mul on tota, katolilaisekshan mul on tota, se mikä mua tavallaan 
ensimmäisellä kerralla esti liittymästä on se, että mun taustalhan on avioero. 

A: Joo. 

H2: Et tavallaan niinku, ja sen mun, on tavallaan niin sanottuja kuolemansyntejä, 
mutta tuota…. Joo sen kirkko otti vallan hyvin, koska mulla ei oikeesti ollu sillon 96, 
mulla ei ollu vaihtoehtoja. Mä valitsin joko, mä valitsin lasten turvallisuuden ja 
avioliiton välillä. 

H2:sta tuli eron myötä yksinhuoltaja viidelle lapselle, joiden hyvinvointi ja joista annettu vastuu 

meni lopulta avioliiton sakramentin198 pyhyyden edelle.  

 
197 kts. edellä s. 25 ja 30 
198 lisää KATT 2005, mm. 415:1638, 417:1643, 1644, 421: 1664 
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A: Oliks sulla tos tilanteessa sitte uskosta apua? Tai… 

H2: Tietenki, et miten mä olisin kestänyt sen muuten! Olishan mun ilman uskoa ollu 
toisaalta helpompi erota, mut missä mun toivo olis ollu, jos ei olis ollu tätä uskoa. – 
Se kirkon suhtautuminen, ilman että tiesivät mun historiaa, avioeroon oli kyl aika 
ehdoton. 

H2: Joo ja sitte rupesin niinku oikeesti juttelemaan pappien kans ja kirkon juristien 
kans siitä ni tavallaan mitkä niinku asiat oli johtanu tähän avioeroon. Et se niinku. 

A: Koit et sait sen selvitettyy itselles? 

H2: Joo, ja myös niinku hyvän siunauksen sille niinku kirkon taholta. 

A: Niin, siunauksen tulevaisuudelle. 

Joku toinen olisi ehkä turvautunut terapiapalveluihin samanlaisen ongelman edessä, mutta H2:n 

kohdalla hengellisyys ohjasi valintoja. Samalla on syytä kysyä, olisiko avioero muodostunut 

huolenaiheeksi, ellei sitä olisi arvioitu katolisen moraaliopin valossa, joka määrittää teon 

kuolemansynniksi199. Puheeseen yhdistyy myös luterilaisuuden vaalima armo-oppi200. 

H2: oli pakko heittäytyä kokonaan armon varaan, enkä mä voinu enää niinku. 
[Vanhan Testamentin] Laissa ei ollu mulle mitään puolustusta, mun oli pakko 
heittäytyä armon varaan. 

Raamattu tunnettiin ja siihen turvauduttiin vaikeuksissa, mutta se ei aina riittänyt vapauttamaan 

henkilöä ahdistuksesta.  

H1:llä kynnys hengellisen avun pyytämiseksi tuntuu olevan korkealla johtuen kenties oman 

heikkouden paljastamisen vaikeudesta, mikä voi korostua etenkin miesten kohdalla.  

H1: ne [opus dein jäsenet] antaa jopa yksilöllistä ohjausta, mitä nyt en oo kyl saanut 
aikoihin johtuen itsestäni. 

H1: Joo, on kyl, voin mennä pyytää neuvoo. Ehkä en oo sitä paljoo hyödyntänyt, 
mut oon jonku verran hyödyntäny, ehkä olis voinu enemmänki, mut ne on sellasii 
et jos ne jotain sanoo, ni sillon sit merkityst mulle, et en voi vaan … Jonkin sortin 
auktoriteettei varmasti. 

Ylemmän uskon auktoriteetin hyväksyminen kuulostaisi olevan samaan aikaan sekä kipeää että 

turvaa tuovaa. Esikuvalliset hahmot ovat suunnannäyttäjiä ja avunantajia, joihin tukeutua tiukan 

paikan tullessa.  

H5:llä ristiriidat ja epäilykset olivat selkeänä sytykkeenä koko elämää ja maailmankuvaa 

järisyttävälle muutokselle. 

H5: oli myöskin ajatus että uskova on onnellinen, ja mä en ollu oikeestaan 
onnellinen. Sitte rupesin, muutenkin tuli siinä sitte kriisiä ja eksistentiaalista 
tällästä, mä väsyin töissä ja lopetin työt ja näin poispäin. Siinä oli monenlaista, mul 

 
199 lisää KATT 2005, 464-466 
200 kts. Suomen evankelisluterilainen kirkko (a) 
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oli siinä vähän uskonnollinen, henkinen ja hengellinen ja kaikki mahdolliset kriisit 
päällä. Jäin kämpälle miettimään elämäntarkoitusta ja mietin mitä järkeä tässä 
kaikessa on ja… 

H5: mutta se ajatus siinä on että sen liikkeen ulkopuolella ei voi pelastua ja niin… 
Jos puhutaan, että jokin asia on syntiä tai väärin, niin mun kokemus tietyssä 
mielessä oli enemmän sellasta sosiaalista häpeää, enemmän ku sellasta, että olisin 
oikeesti vakuuttunu et jokin asia on väärin. Se oli jotenki opittu ja sisäistetty 
semmoseks. Mä oon sanonu joskus, et se oli semmosta, se ei ollu niinku 
synnintuntoa, vaan pahoinvointia. Mä voin huonosti.  

Uskonnollisen kääntymyksen kasvualustana ovat varhaisen sosiaalistumisen myötä 

lestadiolaisuudesta omaksutut aatteet, esimerkiksi pelastuskäsitys. Lestadiolaisuus näyttäytyy 

hyvin kokonaisvaltaisena asiana, ei vain uskontona vaan kulttuurina, joka rakentuu vahvasti 

sosiaalisille siteille ja solidaarisuudelle. H5 puhuu sydämeen pesiytyneestä pelosta, häpeästä ja 

suoranaisesta pahoinvoinnista, jotka virheellisesti kääntyivät synnintunnoksi lestadiolaisuuden 

valossa 201. Verratessaan konversiota terapiaan Ullman202 käsittää sen prosessiksi, jota usein 

ruokkivat juuri vahingolliset pelon tunteet ja kaoottisuuden kokemukset. Korostaen 

näkökulmansa subjektivisuutta ja varoittaen tekemästä lestadiolaisia tai lestadiolaisuutta koskevia 

yleistyksiä puheidensa perusteella H5 selittää kokeneensa omalla kohdallaan kasvuympäristön 

vaikuttaneen hengellisten/psyykkisten ongelmien kärjistymiseen myöhemmin. 

H5: … ettei oo niinku omaa persoonaa. Sun jotenki persoona on niin siihen 
porukkaan kytköksissä niin ei oo semmosta omaatuntoa. 

Identiteetti ei ole päässyt rakentumaan lapsuuden yhteisössä, jota H5 kuvailee 

”maailmankuvaltaan suljetuksi”.  

H5: ja sitte ku mä löysin sen [kalvinististen saarnojen avaaman uuden näkökulman] 
niin sit mä koin, et nyt mä oon onnellinen. 

Hengellinen muutos yhdistyy H5:n kohdalla selkeästi psyykkisen hyvinvoinnin kohentumiseen, 

joka mahdollistaa muun muassa töihin paluun.  

H5: Se vaikutti se kääntymys voimakkaasti niin että toivuin ja piristyin ja sain niinku 
elämänhalun ja semmonen elämän tarkotus tuli takas tosi nopeesti. – Olin sillon 
niin rikki, et jotenki se semmonen niinku jonkinlainen luottamus, jonka sain 
pohjalle, jollain lailla alko eheyttämään henkisesti myös. On vaikuttanut ihan 
valtavasti esimerkiks siihen, että pystyn solmimaan merkityksellisiä ihmissuhteita, 
koska se oli mulle todella vaikeeta sillon. Olin yksin tosi kauan sillon, kun muutin 
Helsinkiin. 

Identiteetin selkeytymisen myötä ihminen pystyy antautumaan mielekkäämpään 

vuorovaikutukseen suhteessa ympäristöönsä 203. Itsekunnioituskin (tai sen puute) perustuu 

 
201 kts. jäljempänä s. 67 
202 Ullman 1989, xvi 
203 Jenkins 2008 
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läheisiltä saatuihin vuorovaikutusreaktioihin 204. H5 mainitsee vielä erään Katolisen kirkon 

alaisuudessa toimivaan ryhmään osallistumisen yhtenä ratkaisevana seikkana, joka on paitsi 

helpottanut, jopa mahdollistanut katolisuuteen kiinnittymisen, myös rikastanut elämää ylipäänsä. 

H5: Se on kristillinen initiaatiojuttu, mutta on mun mielestä vielä paljon enemmän. 
Mutta se on auttanut tosi paljon jotenki. 

Pienempi ryhmä mahdollistaa tiiviimmän vuorovaikutuksen ja myös opillisten itseä vaivaavien 

ongelmakohtien esiin nostamisen turvallisessa hengessä. H5:n hakeutuminen marginaalisempaan 

ryhmään näyttäytyy helposti lestadiolaisen menneisyyden ohjaamana valintana.  

5.10 Aukkoja, käänteitä ja johdatusta 

Käännekohdista puhuttaessa on huomioitava tapahtumien tulevan tulkituksi sen valossa, mihin 

seikkoihin ne yhdistyvät. Haastatteluaineistosta löytyy lukuisia niin sanottuja kerronnallisia 

”aukkoja”. Esimerkiksi H2:n aiemmin siteerattu ote205 harppaa vuosikymmenen nuoruuden 

”pakomatkasta” suoraan lasten saamiseen. Sanomatta jättämisillä voidaan haluta sivuuttaa 

katolisuuden kannalta epätoivottuja seikkoja, vaikka toisaalta pyritään avoimuuteen. H1:n 

puhuessa opus dei-järjestöstä korostuu rehellisyyden merkitys: 

H1: ne meiän omat pikku heikkoudet ja ne mitkä meidän jumalsuhdet häiritsee, 
mielellään lakastaan maton alle. Mut opus deis on sillai et neki tuodaan esiin – 
sellasii asioita, mitä me ei mielellään haluttais käsitellä. 

H1 tunnustaa hartaudelliset notkahdukset, mutta tähdentää uskon olevan nykyisin vahvasti läsnä 

arjessa. Näin vahvistetaan vaikutelmaa hengellisestä kasvusta, muutoksesta parempaan. 

H1: Sit mä oon ollu kirkon muissakin toiminnois mukana, välil oon ollu enemmän, 
nyt oon ollu vähemmän, ehkä ei mitään merkittävää kontribuutioo ollu. 

H1: Mul on tälläsii passiivisii jaksoja, mut ne passiiviset jaksot on niinku, mä käyn 
sunnuntaisin kuitenki kirkossa, sit meil on kotona ruokarukous ja sil tavalla. Et ei nyt 
voi sanoo ihan, ettei oo mitään hengellist elämää, kyl on joka päivä. 

H1: sellasta ehkä tyypillisesti inhimillistä, et jokanen menee omalla tasollaan 
uskossa ni sit tavallaa mulki niit heikompii jaksoi. 

H1: En tainnu käydä missään seurakunnissa paljoo, en ainakaan muista. Jos kävin, 
niin se oli hyvin lyhytaikaista ja vähämerkityksistä, kun en kerta muista. – Sit mä 
törmäsin mun vaimoon uimahallissa, nykyiseen vaimooni. 

Uskonnollisuuden kytkeytyessä tiukasti vaimoon väliin jääneen ajanjakson merkitys mitätöityi. 

Kyseenalaiseksi jää, oliko mies ollut aviossa aiemminkin. Jos näin oli, on varsin ymmärrettävää, 

ettei hän tuonut sitä esille. Katolisen opin mukaan avioliitto on sakramentti ja siten rikkomaton, 

 
204 Epstein 1985, 302 
205 kts. s. 37 
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Jumalan edessä tehty liitto 206, mutta suhtautuminen luterilaiseen naimakauppaan saattaa toki 

olla joustavampi. 

H3:nkin elämässä on ollut kausi, jolloin messussa käynti ja kenties uskonnon harjoittaminen 

muutenkin on ollut harvempaa.  

H3: oon sitte oli minkä messu tahansa, niin messussa käynti on, että, en mä käyny 
messussa montaa kertaa kymmeniin vuosiin, ehkä muutaman kerran, et ei se ollu 
läheinen. 

H3:n kirjallinen tuotteliaisuus ja hengellisyys saivat potkua muun muassa vaimon vakavasta 

sairastumisesta sekä kotimaahan paluun aiheuttamasta kulttuurierojen korostumisen 

aiheuttamasta järkytyksestä. Rankka työrupeama Japanissa erossa vaimosta vaikealla hetkellä 

tarjosi oivan maaperän uskon syttymiselle uuteen roihuun. Sisäiset ja ulkoiset myllerrykset 

herkistävät ihmistä, minkä vuoksi kuuden vuoden ajanjakso on jäänyt vahvasti mieleen ja koettu 

myös hengellisesti vaikuttavaksi. 

H3: No ehkä tossa 2007 kun asuin Tokiossa ja vaimo sairastu sillon vakavasti, hän 
oli täällä Suomessa, ja näin. Kyllä siinä oli semmonen useemman kuukauden jakso, 
joka jo jälkeenpäinki ajatellen, että koin joku kanto minut. Ja hirvee määrä tuli 
energiaa, ja vaikka, se nyt oli tämmönen, se oli tosi vakava sairastuminen sillon. Oli 
hirvee määrä energiaa. En varmaan nukkunu montaa tuntii yössä. Sit työ oli 
sellanen, et tein sanotaan 10-12 tuntisii päiviä siinä samalla. Ja siihen samaan. Sen 
se vaikutti, et luin koko Raamatun sillon läpi, siinä samassa yhteydessä muutamien 
kuukausien aikana ja kirjotin aika paljon sillon rukouksia ja tämmösiä, joita lähetin 
mun vaimolle. 

Hengellisyys näyttäytyy etenkin H3:n kohdalla toimintana, johon kanavoida vaikeita tunteita 

rakentavalla, hyvää tuottavalla tavalla. Lausuma viestii henkilön arvoista, joihin näyttäisi 

lukeutuvan tehokkuus ja resilienssi vaikeista olosuhteista huolimatta, ja joita voi sopivasti verrata 

Augustinuksesta kerrottuun: 

H3: Se mikä on tehny valtavan vaikutuksen on tää hänen valtava työmäärä mitä 
hän on pystynyt tekemään sen aikasissa olosuhteissa. 

H2 hahmottelee käänteitään seuraavasti: 

H2: Se [oman yrityksen konkurssi ja lama-aika] itseasiassa lujitti ja vahvisti mun 
uskoo ja toi mut lähemmäksi Jumalaa ja toi mut lähemmäksi Jeesusta pelastajana. 

H2 kärsi monen muun tavoin talousvaikeuksista, vaikka säästyikin itse onneksi työttömyydeltä it-

alan ammattinsa ansiosta. Yhteiskunnallinen mullistus aiheutti oman elämän kriisin, joka johti 

teologian opintojen harkitsemiseen, muuttoon pääkaupunkiseudulle, aktiiviseen osallistumiseen 

kristilliseen toimintaan ja yksityisen hengellisyyden harjoittamisen ja rukoilun lisääntymiseen.  

 
206 lisää KATT 2005, mm. 415:1638, 417:1643, 1644, 421: 1664 



63 

 

H2: siin tapahtu muitaki asioita sitte elämässä ku mä olin 35 suurin piirtein, mitkä 
vei mut hyvin lähelle, mikä uudisti oikeesti mun uskoo. 

Avioero ja neljän lapsen yksinhuoltajaksi jääminen on jo mainittu merkittävinä käänteinä, jotka 

heijastuvat elämään edelleen. Lisäksi henkilökohtainen yhteys Jumalaan äänien ja näkyjen kautta 

on muodostunut H2:n elämää ohjaavaksi tekijäksi.  

H2: yhtäkkiä mä kuulen Jumalan äänen tai siis äänen sanovan minulle, että sano 
seuraavalle vastaantulijalle, et minä rakastan sinua, siis Jeesus rakastaa sinua. 
Herranjestas enhän mä voi keskel kaupunkii, siis, ja sitä paitsi mul on kiire siihen 
tapaamiseenki, ja siis se, mä näin sen seuraavan vastaantulijan ja oon, pitkään mä 
kaduin sitä. 

Myöhemmin nähty näky esitetään asiana, joka auttoi sovittamaan aiemman Jumalan kutsun 

laiminlyömisen, muuttamaan suuntaa ja asennetta, antoi rohkeutta kuunnella ja tehdä niin kuin 

kokee oikeaksi. 

A: Sanoisiks sä et siit lähtien sun elämänsuunta alko selkeytyy, et se oli sellanen 
henkilökohtanen lähetyskäsky tai, et se on antanu suuntaa sun elämälle? 

H2: Oli se sil taval et se, niinku, mä opin niinku ottamaan vakavasti sen kun mä 
koen kehotusta asioihin. – kehotus rohkeammin niinku sanoa asioista, että 
tavallaan, uskaltaa niinku uskaltaa puhua ihmisille, joita sä et tunne etkä tiedä, niin 
uskosta ja siitä että uskoo, että… 

H2: Jeesus ilmesty ja sano että kun sä saavut sinne, niin kerro niille ihmisille, että 
minä rakastan niitä. No se, sit joo mä lupasin… – Se ei ollu ihan se, mitä ne ootti. 

Vastauksessa tulee huomioida johdatteleva kysymyksenasetteluni. Narratiivi kokonaisuudessaan 

kuitenkin vahvistaa vakavaa suhtautumista uskonnollisuuteen ja intuitiivisen subjektiivisiin 

viesteihin. Kehotusten toteuttaminen on tarkoittanut konventionaalisten kaavojen rikkomista, 

mikä on kuitenkin lopulta johtanut hyvään ja näin kannustanut noudattamaan periaatetta 

jatkossakin haastavuudestaan huolimatta. Tulkitsen H2:n vaalivan epäitsekkyydestä kumpuavaa 

Jumalaan sitoutuvaa rohkeutta toimintansa perustana. McKinley & Webber207 ovat maininneet 

katolisen identiteetin pääpilareiksi Kristuksen seuraamisen ja Pyhän Hengen ohjattavaksi 

antautumisen jokapäiväisessä elämässä. 

H2 tukeutuu vastausten löytämiseksi rukoukseen, mutta aina se ei tuota tuloksia, vaan joskus 

Jumalan merkkejä havaitaan odottamattomissa yhteyksissä.  

H2: Mä rukoilen, et, ja rukoilen ja rukoilen ja mitään ei kuulu. – Joskus käyttää 
saksankielist pastoriiki tämmöseen. – Se puhu ihan suoraan mulle. 

H2:n tärkeän päätöksen kohdalla pohdinta on edennyt seuraavasti: 

 
207 McKinley & Webber 2012, 332 
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H2: mä en haluu tehdä tätä ratkasuu sillai, et tosi siistii olla… - Haluun olla niinku 
oikeella paikalla. 

H2: ei oo pakko kuunnella Jumalan tahtoo, jos ei halua, mutta että, kun toisaalta ku 
multa joku kysy et miten sä voit uskoo. Miten mä voin uskoa? Niin oikeesti mä 
vastaan, ei mul oo vaihtoehtoja, et tota mä joka oon saanu elämäni elää ihmeitten 
ja merkkien keskellä. – työpaikan vaihdost lähtien niinku asiat on menny niin, että 
mä en oo niinku ite päättäny. – Intin vastaan taas. Tää ei voi olla Jumalan tahto. Se 
kutsu toteutu kuitenkin, mut Jumalan tavalla ja Jumalan aikataulul, niin se oli.  

H2: mut mä kuulen kehotuksia ja ääntä ja mua ohjataan – ei kyl tapahdu mitään 
mitä Taivaan Isä ei salli ja johdata. 

Myös H3 puhuu Jumalan tahdon noudattamisesta. Ajatus siitä auttaa sietämään elämän 

epävarmuutta. 

H3: Tänä päivänä kaikki näyttää selvältä, mut enhän mä tiedä mitä on viikon päästä, 
et sekoonks mä ja sitte musta tuleeki ateisti. (Nauraa) No eikä.. 

A: Että armon varassa… 

H3: Niin ei se oo omissa käsissä, niinku tähänkin asti. Joku on kuljettanu minua. 

H4:n kohdalla tuli jo mainituksi intialaisten työtovereiden merkitys kääntymispäätöksen teossa 208. 

Muuten hän ei tuo esille suurempia käänteitä, päinvastoin. 

H4: Aloin käydä messuissa ja tutustuin katoliseen kirjallisuuteen – Siitä se sitte 
vähitellen kehitty. – Mul on ollu oikeestaan aika tasasta tää elämä sen jälkeen ku 
liityin katoliseen kirkkoon. 

H5:n tarinan käännekohdat muotoutuvat seuraavasti. Nuoruudessa on ollut luonnollista 

ikäkehitystä noudatteleva itsensä etsimisen ja maailmankuvan hahmottamisen vaihe, joka on 

ilmennyt muun muassa uskonkysymysten pohtimisena 209. 

H5: No mä oon kasvanut vanhoillislestadiolaisessa kodissa. Jos kasvaa siinä 
ympäristössä, on mukana siinä, muttei välttämättä mieti uskon kysymyksiä itse. 
Olin siinä mukana ja teini-iässä aloin miettii. 

Muutto pääkaupunkiseudulle on tarjonnut uusia vapauksia, joita kuitenkin alkuun on uskallettu 

hyödyntää varsin rajallisesti. Yhteisöä on etsitty vanhoillislestadiolaisista seuroista. 

H5: Aloin sitte ite aktiivisemmin harjoittaa uskoa. Kun muutin Helsinkiin aloin ottaa 
sen enemmän tosissaan. Ja osin tietysti kun muutin Helsinkiin, mulla ei ollut täällä 
tuttuja hirveesti. – Niin sillee varmasti niinku sosiaalisista syistä myös. 

Ratkaiseva hetki on ollut uskaltautuminen kuuntelemaan kalvinistisia saarnoja, siitä huolimatta, 

että lestadiolaisittain ajatellaan kaiken liikkeen ulkopuolisen hengellisyyden olevan pahaa ja 

väärin. 

 
208 kts. edellä s. 49 
209 kts. Allison 1969 
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H5: Mä kuitenki kuuntelin ja ne kolahti… ja siinä oli semmonen hetki, tavallaan 
sydämen kääntymys joka tapahtu. Sitä on vaikee kuvata tällee. – ajattelen et se oli 
Pyhä Hengen työtä. – jotenki se meni sen [häpeän] läpi – ja osu – ja uppos. Jotenki 
mulle kirkastu tiettyjä asioita. – Jotenki tavallaan se kokemus muutti sen, et okei on 
olemassa jotain muuta, koska se oli niin vahva, se oli vakuuttuneisuutta jotenki. Ja 
se Jumala tuli sillä tavalla todelliseks, et siihen pysty tarttumaan ensimmäistä 
kertaa. Ja se autto menemään tosta pelosta ja tommosesta yli. – Kun se kolahti, niin 
se oli tavallaan yhtenä iltana tapahtu, mutta tottakai se valmisteli sitä se koko aika 
varmastiki. 

H5: Tavallaan en osannu sanottaa vielä. Se oli ehkä jonkunlainen kaipaus tai ehkä 
sydämessä. Ja se mikä mulla oli tavallaan jo. Se [saarnaaja] osas sanottaa sen tosi 
hyvin, ja puhu sillä tavalla, että ikään kun. Kuin ihminen puhuu asiasta, jonka se on 
kokenut. Se kuulosti autenttiselta. Että tää mies on löytänyt sen vastauksen, jota 
mä oon tietyllä tapaa etsimässä. Tai niinku tahtomattanikin kaikesta mitä mää 
teen, työstä tai jostain, yritän niinku löytää. 

H5 puhui lisäksi kokemuksen ”konkreettisuudesta” ja ”Jumalan läsnäolon” tuntemisesta, 

opetusten todeksi tulemisesta ja epäilyistä koskien lestadiolaisuuden pelastuskäsitystä, jonka 

mukaan ainoastaan liikkeen sisällä olevat pelastuvat. Lestadiolaisyhteisö, johon H5 oli kiinnittynyt, 

alkoi pikkuhiljaa vieroksua poikkeavasti ajattelevaa, mikä luonnollisesti heikensi sen piirissä 

luotuja ihmissuhteita, joita H5 ei ollut alun perinkään kokenut järin syvällisiksi tai 

merkityksellisiksi.  

H5: Kävin sitte sen parin vuoden aikana läpi monia protestanttisten kirkkojen 
oppeja. 

Aikansa tutkittuaan H5 on tajunnut, että voidakseen sitoutua tiettyyn uskontokuntaan hänen on 

nöyrryttävä ja luovuttava omasta näkökulmastaan, joka on lopulta varsin kestämätön ylimpänä 

elämän auktoriteettina. H5 kuten esimerkiksi H2 ovat etsineet pitkäjänteisesti omaa uskonnollista 

tietään, mikä viittaa kokeilevaan suuntautumiseen 210. Toisaalta H5:n sivulause tuo esille myös 

psykologisen puolen merkityksen ja konversion yhteisöllistä hyväksyntää kohti kurkottavan 

affektiivisen ulottuvuuden. 

H5: Sitten siihen liitty paljon juttuja, niinku vaikka ihmisten hyväksyntä ja tuota 
psyykkisiä juttuja ja henkisiä ongelmia. 

Vastaavasti H2:lle oli tärkeää saada sovitus mieltään vaivanneeseen avioeroasiaan sekä omissa 

että arvostamansa uskon yhteisön silmissä.  

5.11 Muutos ja seuraukset 

H1 kokee aluksi vaikeaksi kertoa muutoksesta koskien maailmankuvaansa ja omaa itseään 

huolimatta suhteellisen mittavasta historiastaan katolilaisena: 

 
210 Lofland & Skonovd 1981 
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H1: Mietin et saanks mä siit jotain koppii. 25 vuotta on jo sen verran pitkä aika, et 
sitä vaikutust ei välttämättä tajuu siinä, en kyl tiiä tajuuks tollasta muutenkaan. 

A: Niin, nii. Se muutos voi olla myös hyvin vähittäinen. 

Säännöllinen osallistuminen messuihin tuntui olevan tärkeämpää kuin yksittäiset huippuhetket, 

mutta ne eivät osoittautuneet kääntymyksen kimmokkeeksi kuten revitalistisesti211 

suuntautuvassa konversiossa. Niitä ei myöskään pidetty yksinään riittävinä uskon vahvistuksena, 

puhumattakaan H2:n mainitsemista toimituksista, joita koronan myötä on alettu toistaa 

internetalustoilla. 

H4: Musta noi messut. Musta niis on hyvin, noh ne on kauniita ja hengellisii 
tapahtumia. Jää joka kerta mukava muisto sen messun jälkeen. 

H1: Mä uskon sellaseen pienemmän piirin vaikutukseen.  Et ei et meet messuun ja 
oot yks niist kahdestsadast, se niinku riittäis. 

H4 mainitsee myös kirkkoonottoseremonian vaikuttavana kokemuksena, mutta tämä saattaa 

johtua siitä, että se on vielä tuoreessa muistissa. Hurmahenkisille ja äkillisille kokemuksille 

käännetään pääsääntöisesti selkää, minkä voi senkin tulkita viestivän konservatiivisista arvoista, 

sekä olevan keino erottautua katolilaiseksi. 

H4: Et mul ei oo mitään erityisii kääntymis- tai uskoon tulon kokemuksii ollu 
koskaan tota, joita jossain vapaissa suunnissa nyt kysellään niitten perään. 

Joissakin ryhmissä käännynnäiseltä odotetaan selkeää uskoon tuloa ja siitä ”todistamista” 

vakuutuksena ryhmään sitoutumisesta 212, mutta näin ei ole katolisuudessa. 

Samoin H3 kieltää kokeneensa äkillistä uskoon tuloa, mutta heti perään hahmottelee muun 

muassa helluntailaisuudessa edellytetyn ”uudestisyntymistapahtuman” ikään kuin tahtoen 

varmistaa, ettei kuulijalle jää epäselvyyttä uskon vahvuudesta. Evankelikaalisissa narratiiveissa 

toistuu ajatus uudelleen syntymästä: itsensä kieltäminen ja kuoleminen synnille mahdollistaa 

pelastuksen ja uuden elämän Kristuksessa 213. 

A: Onks sul tiettyi hetkii, tilanteit tai tapahtumii, jotka olis just sun hengellisyyteen 
vaikuttanu tai muuttanut sua ihmisenä hengellises mielessä. Tuleeks jotain 
yksittäist mieleen. Ei siis tarvii tulla. 

H3: Ei mulla oo sellasia, että [kuussa sillon ja sillon] ei sellasta, sellasta. Osa 
kristityistähän sanois siinä vaiheessa, et et sä oo sillä tavalla, kun sä et oo 
uudestisyntynyt, mut mä sanoisin ehkä et joulukuun…[vuosi] Olisko ollu. Mä en 
nimittäin laula, mut silloin lauloin enkelitaivaan, olin yksin maalla, kotona ja rupesin 
laulamaan sitä. Se on niinku jääny mieleen. Se oli jotenki. Sen mä laskisin, et se oli 
sellanen kokemus. 

 
211 kts. edellä s.18 
212 mm. Rambo 1993, 138 
213 Juster 1989, 37 
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H1 kävi messussa hartaan vaimonsa kanssa jo ennen virallista kirkkoon liittymistään ja kuvaa 

katoliseksi siirtymistä H4:n tavoin ”luonnolliseksi” ja ”ongelmattomaksi”; sosiaaliset ja 

käytännölliset tekijät kannustivat siihen. H1 esiintyy muutenkin käytännönläheisenä, samoin H4. 

 H3: Tää nyt vaan tekninen ratkaisu. Ei epäselvää ollu, et oikeestaan ajotuksesta 
kiinni, et sanotaan et 2010 jälkeen, millon tahansa olis voinu, mut sit huomasin et 
pitää kurssikin käydä. 

Ei voi sanoa, että nimenomaan katolinen opetus ja katolisuuden harjoittaminen olisivat 

vaikuttaneet merkittävästi henkilöiden ajatteluun tai maailmankuvaan. Täten voidaan 

kyseenalaistaa juuri konversiosta kumpuavan muutoksen suuruus.  

H2: Tavallaan katolisuudessa mä koin, että se mun ajatusmaailma, se miten mä 
ajattelin uskosta, ni se onki hyväksyttävää, se onki oikein. – Ja tavallaan niin 
katolisuudes, ihmiset mun ympärillä ajattelee asioista samalla tavalla, kun minä. 

H5: Mun näkökulma siinä oli se et mä meen semmoseen, joka opettaa riittävän 
paljon samalla tavalla ku mitä mä itse ajattelen. 

Haastateltavat ilmaisevat löytäneensä itselleen sopivan hengellisen ympäristön sen sijaan, että 

kokisivat hengellisten vaikutteiden muuttaneen syvintä itseään. Kyseiset lausumat vahvistavat 

mielikuvaa haastateltavista itsenäisinä toimijoina, jotka rakentavat aktiivisesti omaa elämäänsä ja 

näkemyksiään tietoisten ja tiedostamattomien motiivien, tarpeiden ja ihanteiden pohjalta.  

Ainoastaan H5 kuvasi muutosta merkittäväksi verraten nykytilannetta lestadiolaisuuteen:  

H5: Mun maailmankuva on muuttunut jotenki ihan täysin. – Joo maailmankuva on 
muuttunu ja myös ite muuttunut silloin samalla, koska se on niin erilainen se 
lestadiolainen ”mind-set”. Lestadiolaisuudesta sellasen kalvinismin kautta 
yleisprotestantismiin, se oli jo hyppy sinänsä, mut sit niinku koko siit 
protestanttisest kehyksestä katolisuuteen, ni se on menny ihan mullin mallin. 

H5:n kuten muidenkin kohdalla on kuitenkin kyse prosessista. 

H5: Se oli siinä mielessä prosessi, et kuuntelin niitä ehkä muutaman kuukauden ja 
vakuutuin pikkuhiljaa. 

H4: No se on todella pitkäaikainen 10-20 vuoden jakso. 

A: Mitä sä koet et usko tai katolisuus on erityisesti antanut, et ooks sä saanu toivoo 
tai merkityksellisyyttä tai jotain muuta sellasta tullu lisää elämään? Perspektiviä? 

H3: Ei, ei mitään tällasta yksittäistä. Se on vaan kehityksen tulos. Tottakai nämä on 
vaikuttanut tai siis että …. kylhän se vaikuttaa sen, ettei minuu yhtään huolestuta 
joku Ukrainan tilanne – Kaikki on hallinnassa. – sellasen turvallisuuden tunteen se 
antaa. 

Pysyvyyden korostaminen ja jyrkkien vaihtelujen kieltäminen vahvistavat turvallisuuden tunnetta, 

joka on läsnä tilanteessa kuin tilanteessa.  
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H3: No ei se [maailmankuva] pohjimmiltaan ole, sillai et kylhä se varmaan 
toiminnassa, ilmenemismuodoissa se ehkä vähän, sanotaan nyt niin, 

H3: Niin hän [amerikkalaisen megakirkon reformoitu saarnaaja] on jonku verran 
vaikuttanu siihen, et ehkä mä olin ite negatiivisempi ennen.  

A: Siis olit negatiivisempi siis katolisuutta kohtaan vai mitä kohtaan? 

H3: Ei, ei [melkein loukkaantuen] vaan yleisesti oma ajatusmaailma ja kaikki, ehkä 
pessimistisempi. – Sanotaan, että ehkä siinä koen, hän [Augustinus] korosti 
kaikessa positiivista ajattelua, ehkä siinä oli jotain… 

Myös H5 mainitsi myönteisyytensä vahvistuneen katolisuuden myötä perustellen asiaa muun 

muassa opillisesti. 

H5: Ylipäätään positiivisempi suhtautuminen kaikkeen jotenki. Myönteisempi 
lähtökohtaisesti. Myös liittyy ehkä protestantismiin vs. katolisuuteen tällänen 
myönteisyys ylipäänsä, et protestantismissa ajatellaan, et ihmisessä ei oo mitään 
hyvää ja on tavallaan tää täydellinen turmelus-oppi, ja katolises kirkossa ihmiskuva 
on paljon positiivisempi ylipäänsä.  

Luterilainen turmelusoppi assosioituu lestadiolaisuudesta imettyyn ajatukseen itsestä huonona 

ihmisenä, joka vuorostaan on johtanut vahingolliseen häpeän kokemukseen ja vertautuu katolisen 

kirkon vaalimaan myönteiseen ihmiskuvaan. Itse olen tulkinnut päinvastoin katolisen 

ihmiskäsityksen negatiiviseksi, mutta tutustuttuani asiaan huomasin, että asian voi mieltää 

toisinkin. Augsburgin tunnustukseen, perisyntioppiin ja Lutherin opetukseen pohjautuen ”ihmisen 

luonto ja persoona on syntinen, vaikka hän ei ajattelisi, puhuisi eikä tekisi mitään pahaa”214. Sen 

sijaan katolinen oppi 215 ei pidä uskovaa passiivisena anteeksiantamuksen vastaanottajana vaan 

käsittää armon antavan ”voimaa hyvän tekemiseen. Hyvän tekemisessä on siis kyse lahjasta, jota 

ihmisen tulee käyttää.” Katolisen opin mukaan uskon synnyttämä armo uudistaa ihmistä tehden 

hänestä paremman.  

H5:n kerronnassa avoimuus suhteessa tulevaisuuteen, vapauden tunne rinnastuu lestadiolaisen 

ajattelun jäykkyyteen. 

H5: Kaikessa on jotain hyvää ja jotain totta. 

H5: Joo se aiheuttaa ristiriitoja, mut joo se. Nykyään jotenki ajattelee elämää niin 
ettei elä pelon kautta. – Nyt ajattelee enemmän sillai, et no katotaa, mitä sieltä 
tulee jotenki. 

Haastatteluissa heijastuu näkemys, että uskonnollisuus tukee parempaan ihmisyyteen tähtäävää 

hengellistä kasvua ja opettaa kiitollisuutta, antaa toivoa, ymmärrystä ja suhteellisuuden tajua 

vastoinkäymisten edessä.  

 
214 Suomen evankelisluterilainen kirkko (b) 
215 Nyyssola (päiväämätön), Tietoa katolisesta uskosta 
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Esimerkiksi H1 vaikutti menestyneeltä, tyytyväiseltä ja tasapainoiselta, eikä pureutunut 

mahdollisiin kokemiinsa menetyksiin ja kärsimyksiin. Ne saattoivat olla liian henkilökohtaisia 

ventovieraan kanssa puitaviksi tai ehkä H1 halusi antaa henkisesti vahvan kuvan itsestään. 

H1: Sit ne tappion hetket ja kaikki vastoinkäymiset ni kyllä ne, ne on. – niil on niinku 
se merkitys et me sit kasvetaan ihmisinä. Jos kaikki olis vaan helppoo ja hyvää ni sit 
meist tulis vaa kusipäitä. 

A: Niinpä, niinpä. 

H1: Alettais uskoo itsestämme kaikkee muuta, jotai muuta ku et me ollaan kaikki 
Jumalan lapsia ja kaikki on lahjaa. 

A: Uskots sä et uskonnon harjoittaminen tai ne ajatukset mitä sielt saa on antanu 
niinku toivoo… 

H1: On joo, joo… 

H1: ymmärtää oman pienuutensa paremmin, et ei ala luulee itestään paljo, et ku 
tulee ne vaikeet kipukynnykset 

H1 palaa teemaan myöhemmin omasta aloitteestaan liittäen uskon uskonnollisuuden 

terapeuttisuuden ohella moraalikysymyksiin. Konversion ja uskon laatua voidaan arvioida sen 

hedelmien perusteella; usko on ”hyvää” sen muovatessa ihmisestä eettisesti ja moraalisesti 

paremman yksilön. Eettisyys taas määrittyy narratiivisesti 216. Juster217 argumentoi, että 

konversioprosessit saattavat vaihdella sukupuolten välillä, mutta huipentuvat lopulta samaan 

päämäärään: moraaliseen toimijuuteen, henkiseen voimaantumiseen ja jumalyhteyteen.  

A: ja voimaa tai et hahmottaa ja pystyy käsittelee asioit paremmin. 

H1: Joo, ja omast mielestäni must on tullu moraalisesti älykkäämpi. – Mä joudun 
peilaa mun maailmankuvaa, ehkä jotain mitä ajattelee politiikast kaikesta, ni mä 
alan miettii, et mites tää sopii kristitylle. Oon joutunut siinä vähän kiemurtelee. 

H1: Se [usko] on tehny mun mielest must paremman ihmisen. Kuinka paljon se on 
vaikuttanut päätöksiin, mielestäni kyllä, mutta… 

Kiitollisuuden merkitys korostui keskustellessani H1:n kanssa rukouksesta, joka oli toisaalta 

selvimmin teema, jonka kohdalla miehen epäröinti sai minut epäilemään kerronnan 

luotettavuutta. 

H1: Mä oon oppinu ehkä sen et mä osaan kiittää, se on ehkä yks parhaita. – Se 
kiitos on hyvä asia ja mones mieles psyykkisesti. 

H2:n kerronnassa ihmisen tehtäväksi tulee jumalallisen suunnitelman toteuttaminen, mutta tämä 

ei tarkoita determinististä luovuttamista vaan aktiivista yrittämistä, intuition vaalimista, 

 
216 kts. Dufault-Hunter 2012, 36, 67 
217 Juster 1989, 37 
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arvioimista ja uudelleen suuntautumista, mikä nostaa uskovan oman toimijuuden merkitystä. H2 

mainitsee oman ”uppiniskaisuutensa” yhtenä Jumalan kuulemisen esteenä.  

H2: valitettavasti Jumala on antanu meille oman tahdon. Menis paljon helpommal 
ku ei olis antanu. 

Uskovien tulevaisuuden kuva täyttyy toivosta, merkityksellisyydestä ja halusta palvella toisia. 

Kiinnittyminen tuonpuoleiseen todellisuuteen ei hillitse aktiivista työtä asioiden parantamiseksi 

maan päällä, päinvastoin uskonnollinen etiikka kannustaa ihmisiä monenlaiseen hyveellisyyteen ja 

siten mahdollisesti myös yhteiskunnalliseen hyväntekeväisyyteen. Aidosti vaalittu tuonpuoleinen 

usko heijastuu ihmisen käytökseen nykyhetkessä, ja leviää siten yksityiseltä julkiselle elämän 

alueelle.218 

Ekumeeniskristillisen järjestön kautta H2 kokee toteuttavansa Jumalan kutsuja, tekevänsä 

Jumalan työtä. Suunniteltujen projektien ohella, tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen ja 

arkinen näkyvillä oleminen koetaan uskonnolliseksi ja yhteisölliseksi velvollisuudeksi. Järjestö on 

ikään kuin uskonnollisen vaikuttamisen mahdollistava työväline, kun taas katoliseen kirkkoon 

sitoudutaan laajemmassa ja henkilökohtaisemmassa merkityksessä. 

H2: se on tavallaan mun lähetysorganisaatio, mut mun koti on tällä hetkellä 
katolisessa kirkossa. 

Ilosanoman viemisen nostaminen hengellisen työn keskiöön viittaa Sanan korostamiseen 

kristillisyyden ytimessä, mikä myötäilee varsin sulavasti protestanttista ajatusmaailmaa. Tämä on 

asia, jonka H2 kokee kutsumuksekseen. 

H2: En tiedä pääsenks mä tekee hyvää. Mä toivon, että pääsen tekee sellasiii 
asioita, mitkä mut lähetetään millonki tekemään.  

A: Niin niin, sehän olis se idea, että ihminen toimis niinku Jumalan välikappaleena 
eikä niinku… 

H2: Joo, mussa ei oo mitään valoo mikä loistaa, et sen valon täytyy loistaa jostain 
muualta. Niin se on. 

H2: Se evankelioimistyö toivottavasti syvenee ja omassa uskossa saa niinku syvetä 
ja kirkastua ja se tavallaan. Se valo, joka tulee minun ulkopuolelta sai tavallaan 
loistaa minusta huolimatta niin, että ihmiset vois ympärillä nähdä semmosta 
rauhaa, rakkautta, hyväksyntää, joka tois niitä, joka panis ne aattelemaan, et tos on 
jotakin enemmän. 

Katolisen kirkon katekismuksessa219 sanotaan Jumalan haluavan kaikkien ihmisten kirkastumista, 

kaikki ovat kutsuttuja pyhyyteen (vrt. pyhimykset). Lisäksi käsikirjassa220 puhutaan ihmisen 

 
218 kts. Dufault-Hunter 2012, 125, 135 
219 KATT 2005, 495: 2012, 496: 2013 
220 KATT 2005, 497 
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ansioiden olevan loppukädessä Jumalan työtä, sillä ne ovat Jumalan lahjana saadun armon 

vaikuttamia. Kerronta heijastelee näin ollen saumattomasti myös katolista opetusta. Valon 

kielikuvaan assosioituvasta Pyhästä Hengestä221 todetaan: ” Henki, joka ilmoittaa Jumalan, saa 

meidät tuntemaan Kristuksen, hänen elävän Sanansa; mutta omasta itsestään Henki ei puhu. – 

Tunnistamme hänet vain siitä, että hän ilmoittaa meille Sanan ja valmistaa meidät ottamaan se 

uskossa vastaan”.  

Riippumatta siitä, miellettiinkö hengellisen kasvun edenneen tiedon keräämisestä kohti 

emotionaalisia oivalluksia vai päinvastoin vai kenties sekä että, haastateltavat näyttivät pyrkivän 

uskon kokonaisvaltaisuuteen, joka sopii hyvin yhteen ekumenian ja dialogin painottamisen 

kanssa. Aineistoni pohjalta uskaltaa todeta, ettei kristilliseen laiskuuden paheeseen rinnastuvaa 

passiivisuutta katsottu hyvällä: uskon tuli olla osa arkea, näkyä sekä teoissa että ajattelussa. Tämä 

seuraa väistämättä, jos uskomme mielen ja toiminnan emootioineen heijastelevan toisiaan 222. 

Paloutzianin223 mallin viimeinen konversion indikoija on muutoksen ilmaiseminen ja 

vahvistaminen käytännössä, kun taas Lofland & Stark224 huomauttavat, ettei ilmaistu uskon 

omaksuminen välttämättä toteudu käytännön tekoina. Toisaalta jos ymmärrämme Wittgensteinin 

hengessä sanat teoiksi, voimme suhtautua asiaan joustavammin 225. 

Muistelen, että Katolisuuden johdantokurssilla kolmen suurimman kristillisen kirkkokunnan 

ominaispiirteet olisi hahmotettu seuraavasti: katolisuuden ytimenä voidaan nähdä Kristuksen 

seuraamisen käytännössä (tekeminen), kun taas ortodoksisuudessa vaalitaan ja tutkitaan Jumalan 

mysteeriä (kokeminen) ja protestanttisuudessa lähestytään hengen asioita ajattelun kautta 

(mietiskely).  

H3: No ehkä se toiminnallisuus… en osaa sanoo, miten mä niinku, voin olla 
väärässäkin, mut mulla on tuntuma, et ortodoksisuudessa korostetaan paljon 
enemmän sitä mystiikkaa. 

Uskonnollisten velvollisuuksien toteuttamisen voi mieltää olennaiseksi etenkin katolisen 

identiteetin kannalta 226. Muun muassa katolinen opus dei-järjestö, johon H1 usein viittaa 

vaikutusten lähteenä, korostaa toiminnan tärkeyttä. Riskinä on, että asenne kääntyy 

ulkokultaisuudeksi. H1 oli osallistunut muun muassa hyväntekeväisyystyöhön Caritas-järjestön 

kautta, jonka toiminta ponnistaa katolisesta ajatusmaailmasta. 

 
221 KATT 2005, 195: 697 
222 Dufault-Hunter 2012, 36 
223 Paloutzian 2014, 223 
224 Lofland & Stark 1965, 864 
225 kts. Dufault-Hunter 2012, 78 
226 McKinley & Webber 2012, 326 
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H4: Toivoisin, et voin kaks asiaa, ekana syventää tietoani katolilaisuudesta. Se 
tietysti tapahtuu lukemalla kirjallisuutta tai osallistumalla johonki kursseihin tai 
vastaaviin, ja toinen on et pystyn syventää hengellistä elämää, rukouselämää ja 
vastaavaa omalla kohdallani. Ajattelen et ehkä mä oon viiden vuoden kuluttua 
parempi katolilainen, jos oon hengissä. 

H4 hahmottaa uskonnollisuutensa tapahtuvan sekä tiedollisella, että yksityisen hartauden 

harjoittamisen alueella, mikä kertoo emotonaalisuuden ja älyllisyyden yhdistämisestä 

mielekkääksi itseymmärrystä, maailmankuvaa ja toimintatapoja ja moraalista kehitystä 

palvelevaksi kokonaisuudeksi.  

6. Johtopäätökset 

Elämän varrella muotoutunut myönteinen suhtautuminen uskonnollisuuteen on luonut pohjaa 

haastateltavien myöhemmälle hengellisyydelle. Kunkin haastateltavan kohdalla monipuolinen 

uskonnollinen altistuminen on ollut runsasta, joten konversion kontekstuaaliset edellytykset ovat 

täyttyneet. Useampi haastateltava oli viettänyt varsin liikkuvaista elämää ja puhui etsimisestä ja 

ekumeenisuudesta, jotka ilmenivät sekä älyllisenä perehtymisenä että hengellisiin tilaisuuksiin 

osallistumisena. Kokemusten, tiedon ja kerättyjen vaikutteiden valossa haastateltavilla on ollut 

oivat mahdollisuudet reflektoida maailmankuvaansa, uskoaan ja identiteettiään. Pettymys 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkollispoliittiseen linjaan osoittautui monella yhdeksi 

ratkaisevaksi, työntäväksi tekijäksi konversioprosessissa, mikä kertoo muun muassa 

uskonnollisten ilmiöiden sosiopoliittisesta luonteesta. Haastateltavat eivät kuitenkaan selittäneet 

tarkemmin, mitkä seikat luterilaisen kirkon linjassa vaivasivat eniten.  

Nuoruusiän kosketukset uskonnollisiin piireihin ovat saattaneet vahvistaa haastateltavien 

puheista huokuvaa konservatiivisuutta. Kielikuvat eri puolilla olemisesta (taivas vs. helvetti, 

luterilaisuus vs. katolisuus, usko vs. uskon puute) vihjaavat maailmankuvan mustavalkoisuudesta. 

Henkilöt tuntuivat saavan turvaa pysyvyydestä ja selkeydestä; usko tarjosi kiintopisteen, johon 

luottaa muuttuvassa maailmassa muuttuvien tilanteiden keskellä ja jonka kautta tulkita ilmiöitä. 

Uskontoperinteen vaaliminen sen traditiota arvostaen kuulosti olevan oleellisin katolisuutta 

määrittävä tekijä. Säilyttävät arvot ilmenevät sekä kerronnan sisällössä että niiden muotoilussa. 

Narratiivien olennainen funktio onkin vahvistaa tasapainoisen psyyken edellytyksenä olevaa 

jatkuvuuden tunnetta. Hengellisiä käännekohtia osoitettiin ja kuvailtiin, mutta niiden aiheuttamaa 

muutosta ei korostettu, vaan luotiin mielikuvaa vähittäisestä ja luonnollisesta siirtymästä. 

Ainoastaan lestadiolaisuudesta irtaantunut H5 tähdensi radikaalia ja kokonaisvaltaista 

maailmankuvassa ja sitä kautta omassa itsessä tapahtunutta muutosta. Katoliseen kirkkoon 

liittymisen ymmärrettiin konkretisoineen ja tuoneen näkyväksi sen, mitä ja miten henkilö on aina 

uskonut ja ajatellut. Menneisyyttä ei yritetty pyyhkiä pois tai leimata pahaksi, vaan sen vaikutus 
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henkilöön nykyhetkessä tunnustettiin. Äkilliset huippukokemukset, joita on aikoinaan pidetty 

konversiota määrittävinä tekijöinä, ja jotka korostuvat joissakin protestanttisissa suunnissa uskon 

päätöksen legitimoijina, kiellettiin. Ovatko henkilöt siis kokeneet konversiota, jos selkeää 

käännettä henkilön elämän eri osa-alueilla ei ole havaittavissa? Konversiokäsitys, johon 

tutkielmani nojautuu, on lavea mahdollistaen täten myös osittaisten ja pakenevien prosessien 

tarkastelun.  

Katolisen kirkon opetuksesta korostuivat teemat (esim. perhe ja avioliitto), jotka kiinnittyivät 

henkilöiden elämänkaareen ja nykytilanteeseen, sekä kristillisiä kirkkokuntia jakaviin kysymyksiin 

(mm. Neitsyt Marian ja paavin asema). Aiempia ratkaisuja ja tulevia päätöksiä pyrittiin 

reflektoimaan katolisen kirkon opetuksen pohjalta, mikä kertoo paitsi vakavasta suhtautumisesta 

Katolisen kirkon auktoriteettiin myös uskonnollisen orientaatiokehyksen soveltamisesta. Elämän 

moraalisiksi ja hengellisiksi kompasseiksi Raamatun rinnalle oli nostettu Katolisen kirkon 

Katekismus ja muut auktoriteetit pappien saarnoista paavin lausumiin. Esikuvia ja pyhimyksiä 

koskeva kerronta viesti haastateltavien arvoista, joina näyttäytyivät muun muassa älyllisyys, 

rohkeus, vuorovaikutustaidot, energisyys, muiden palveleminen, herkkyys Jumalan kutsujen 

kuulemiselle ja nöyryys Hänen tahtonsa toteuttajana. Samalla niiden valossa hahmotettiin omaa 

identiteettiä ja elämänkaarta hengellisine vaiheineen. Voidaan päätellä uskon ja uskon 

harjoittamisen auttaneen löytämään oman paikan, tulemaan paremmaksi ihmiseksi, 

vapautumaan menneisyyden kahleista ja syyllisyydestä ja häpeästä, sekä ratkaisemaan sekä 

älyllisiä ristiriitoja että emotionaalispsykologisia kipukohtia. Haastateltavat puhuivat selkeyden ja 

rauhan saavuttamisesta ja pelkojen poistumisesta. Uskoon liitetty kokonaisvaltainen 

viisastuminen ja tasapainoisuus ei kuitenkaan välttämättä kerro nimenomaan katolilaisuuden 

ylivertaisuudesta. Haastateltavat tunnustivat, että mihin hyvänsä kristilliseen uskontokuntaan 

kytkeytyvän uskon on mahdollista tuottaa yhtä lailla hyviä hedelmiä, mikä on merkki henkilöiden 

ekumeenisen avoimesta mielenlaadusta. 

Älylliset haasteet ja uskon emotionaalisuus, sekä sosiaalisen hyväksynnän ja yhteyden 

kokemusten kaipuu nousivat esille haastatteluissa, mikä kertoo hengellisten prosessien 

kokonaisvaltaisuudesta. Riippuu pitkälti kontekstista, mikä ulottuvuus painottuu. Oma ohjailuni 

on saattanut suunnata keskustelua turhaan opillisiin kysymyksiin, jolloin älyllisyys on korostunut. 

Toisaalta teologiasta voi olla helpompi puhua kuin syvistä sydämen tunteista. Narratiivisesti 

rakentuva uskonnollisuus ponnistaa merkityksistä ja merkityksellisyyttä haastateltavat totisesti 

kuulostivat siitä ammentaneen. Usko on muovannut sosiaalisia verkostoja ja antanut välineitä 

käsitellä paitsi henkilökohtaisia kriisejä myös yhteiskunnallisesti järkyttäviä vaikeasti 

ymmärrettäviä ilmiöitä. H4 mainitsi Ukrainan sodan. Huolimatta narratiivien retrospektiivisestä 
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luonteesta usko on tiukasti sidoksissa nykyhetkeen. Ajatus ajallisuuden ylittävästä uskosta onkin 

yleinen kristillisyydessä.  

 

7. Pohdinta 

Konversio, kuten uskontokin on solmukohta, jossa kohtaavat yksilö, yhteisö ja yhteiskunta; 

kollektiivinen ja henkilökohtainen; kulttuuri ja persoonallisuus; ihmisyyden psykologinen, 

biologinen/kehollinen ja sosiaalinen puoli; rationaalisuus ja intuitiivisuus, älyllisyys ja 

emotionaalisuus… Listauksia ja jaotteluja voi laatia loputtomasti, mutta käytännössä moninaisten 

tasojen ja ulottuvuuksien erottelu on mahdotonta – samoin niiden yhtäaikainen käsittely. Tämän 

jännitteen vuoksi on suuri riski, että tutkielmaraportista tulee sekava ja/tai toisteinen tai liian 

pitkä. Kaikki kun tuntuu liittyvän kaikkeen – ja luultavasti liittyykin. Hyödyntämäni identiteetti- ja 

konversiokäsitykset, eivät osoittautuneet kovin selkeärajaisiksi tutkimuksellisiksi työkaluiksi, 

mutta en ollut niin olettanutkaan. Virhe tai ei, en valinnut tiettyä teoriakehystä tai hypoteesia 

analyysini pohjaksi vaan pyrin käsittelemään aineistosta nousevia teemoja joustavasti. 

Jäsennysvaihtoehtoja olisi ollut lukuisia, mutta toivon rakentamani kokonaisuuden suoneen 

lukijalle mielekkään näköalan kiehtovaan, mutta liukkaaseen konversioon. 

Haastateltavia olisi voinut olla enemmän, jotta saturaatiopiste olisi tullut saavutettua paremmin, 

mutta kaiken informaation hallinta oli jo nyt haastavaa. Jälkikäteen voi pohtia, olisiko ollut 

sittenkin selkeämpää keskittyä ehkä vain yhteen tai kahteen huolella valittuun kohdehenkilöön ja 

keskustella heidän kanssaan hengellisyydestä vieläkin perinpohjaisemmin. Nimittäin juuri 

pisimmät haastattelut tuntuivat syvällisyydessään kaikkein antoisimmilta, sekä minun että 

haastateltavien näkökulmasta.  

Yhden haastateltavan tavoitin omin neuvoin, mutta loput neljä kahden kontaktihenkilön avulla, 

joten heidän näkemyksensä sopivasta tutkimukseen osallistujasta on luultavasti vaikuttanut 

siihen, keille he ovat haastattelumahdollisuudesta puhuneet ja keitä he ovat minulle ehdottaneet. 

Näin ollen haastateltaviksi on saattanut hyvinkin valikoitua henkilöitä, jotka katolilaisten 

yhteisössä koetaan puhevalmiiksi ja opillisesti ”oikeamielisiksi”, katolilaisia parhaiten edustaviksi 

esimerkeiksi. Jos tutkimushenkilöiden otos olisi ollut satunnaisempi, haastatteluiden pohjalta 

muodostuneet mielikuvat olisivat saattaneet olla erilaisia. 

Olen ollut arka tarttumaan sukupuolen merkitykseen konversionarratiiveissa, sillä aineistoni ei 

sisällä naispuoleisten haastatteluja eikä siten tarjoa vertailukohdetta. Yksi jatkotutkimuksen aihe 

voisi olla sukupuolille ominaisten konversioon kytkeytyvien ilmaisujen, tarinakaarien tai arvojen 
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kartoittaminen ja vertaileminen. Ryhmien ja yksilöiden välisten erojen ja yhtäläisyyksien 

tutkiminen voisi olla kiinnostavaa, ja jos tutkija jaksaisi paneutua nykyaikaisiin sukupuoliteorioihin, 

asiasta voisi silti saada maistuvan uutoksen keiteltyä.  

Sekularisoitumisteorioiden aikakaudella voisi olla mielekästä tutkia katolisesta kirkosta 

etääntyneiden henkilöiden kokemuksia käänteisenä konversioprosessina. Rivikansalaisten sijaan 

myös esimerkiksi katolisina tunnettuja julkisuuden henkilöitä tai maallikoiden sijaan papistoa tai 

sääntökuntalaisia, jotka ovat hakeutuneet katolisuuden piiriin vasta myöhemmällä iällä, voitaisiin 

tutkia konversion näkökulmasta. Tulevassa tutkimuksessa voitaisiin painottaa joko sosiaalista 

vuorovaikutusta, tietoa tai tunne-elämyksiä muutoksen ponnistuslautana, minun käsiteltyäni 

vähän niitä kaikkia. Narratiivinen lähtökohtakin on äärimmäisen hedelmällinen kasvualusta 

merkityksiä ja identiteettejä jäljittävälle, sekä uskonnollista sitoutumista ymmärtävälle 

tutkimukselle.   
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9. Liite 

Olen käyttänyt seuraavaa hahmotelmaa haastatteluihin valmistautumisessa, mutta käytännössä 
olen soveltanut sitä improvisoidusti eri haastattelujen yhteydessä. 

Haastattelun aluksi 

Toivon, että pystyisit kertomaan ajatuksistasi ja kokemuksistasi mahdollisimman vapaasti. 
Tarkoitus ei ole arvioida sinua tai kertomaasi, vaan lähtökohtana on, että se mitä haastattelussa 
nousee esille, on arvokasta, siten kuin se on sinulle henkilökohtaisesti merkityksellistä, ihan 
sellaisenaan.  

Ei ole vääriä tai oikeita vastauksia. Olisi sitä paitsi parempi, että pääsisimme hieman irti kysymys-
vastausmallista. Oleellisia ovat ne asiat, mitä sinä koet oleellisiksi, eli jos joku teema tuntuu 
yhdentekevältä niin sen voi hyvin jättää omaan arvoonsa, ja toisaalta, voit kertoa avoimesti myös 
asioista, jotka eivät suoraan liittyisi kysymyksiin tai keskustelun alla olevaan seikkaan. Jos 
kysymykset tai minun puheeni heijastavat käsityksiä, jotka sinusta kuulostavat vääristyneiltä, niin 
älä epäröi kyseenalaistaa niitä. 

Haastattelurunko 

Miten kuvailisit uskonnollista/hengellistä taustaasi/kasvatustasi? Perhesuhteet? 

 vanhempien/sisarusten/sinun aiempi/nykyinen uskonnollisuuden aste 

Miten uskonnollisuus on ollut läsnä eri elämänvaiheissasi? Koetko, onko siinä tapahtunut 
muutosta, millaista? 

Mikä sai sinut kiinnostumaan katolisuudesta/tutustumaan katolisuuteen? 

 henkilö/ryhmä/teologia/tapahtuma/ 

Osaatko mainita tiettyjä tilanteita, hetkiä, tapahtumia, joilla on ollut suurin vaikutus 
hengellisyyteesi? 

Entä henkilöitä? Onko sinulla joku erityinen uskontoveri, pappi tai joku muu, johon 
tukeudut uskon kysymyksissä ja elämänhaasteissa, johon luotat ja jonka 
mielipiteitä arvostat? 

Mitkä seikat katolisuudessa ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä? Miksi? 

 oppi, sakramentti, yhteisö, perinteet 

Oletko kiinnostunut (katolisesta) teologiasta? Entä muista uskonnoista? 

Miten harjoitat hengellisyyttäsi? Onko se muuttunut suhteessa aiempaan? Miten? 

Miten ei-katoliset perheenjäsenesi, tuttavasi, ystäväsi ovat suhtautuneet katolisuuteesi? Mitä 
mieltä he ovat omaksumistasi opeista tai hengellisyyden harjoittamisesta?  

Koetko itse maailmankuvasi muuttuneen aiemmasta? 

Miten kuvailisit elämääsi ja itseäsi ennen ja jälkeen katoliseen kirkkoon liittymisen? 

Oletko joutunut kohtaamaan suuria haasteita, menetyksiä, surua? Koetko, onko 
uskonnosta ollut tuolloin apua? 

Mitä katolisuus on sinulle antanut/antaa? 
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Miltä katoliseen kirkkoon liittyminen tuntui? Oliko se vaikeaa? Kestikö päätöksen tekeminen 
kauan? Mikä ratkaisi valinnan? 

Minkä pyhimyksen valitsit suojeluspyhimykseksesi? Miksi? Mikä koskettaa, mihin voit samaistua? 

Miten kuvailisit suhdettasi omaan pyhimykseesi? 

Entä Kristukseen, Neitsyt Mariaan ja muihin pyhimyksiin? 

Onko tiettyjä hetkiä, tilanteita, vuodenaikoja, jolloin muistelet tai rukoilet erityisesti tiettyjä 
pyhimyksiä? 

Millainen rooli pyhimyksillä on osana uskonelämääsi? 

 esikuvia, samaistumisen kohteita, esirukoilijoita, yhdentekeviä? 

Mitä tavoitteita ja toiveita sinulla on hengellisyyden ja elämän suhteen? 

Onko vielä jotain, mitä haluaisit kertoa? 

 

 


