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Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen suomalaisten Ukrainaan lähteneiden vapaaehtoisten 

taistelijoiden identiteettifuusiota kognitiivisen uskonnontutkimuksen näkökulmasta. Käsiteltäviä 

aiheita ovat ryhmän fuusioituminen, fuusioitumisen vaikutukset sekä taistelijoiden spontaani 

eksegeettinen reflektio. Aihe on mielenkiintoinen kognitiivisen uskonnontutkimuksen näkökulmasta, 

koska identiteettifuusiolla on paljon selitysvoimaa pienten, imagististen yhteisöiden toiminnasta. 

Lisäksi aihe on ajankohtainen. 

Tutkimuskysymykseni on seuraavat: Onko Suomalaisilla sotilailla Ukrainassa tapahtunut 

identiteettifuusioita, miten se näyttäytyy ja onko havaittavissa kokemuksia, joille annetaan tärkeitä 

uskonnollisia merkityksiä? Tutkin kysymystä keräämäni haastatteluaineiston, kyselyn ja media-

aineiston perusteella ja analysoin, onko siellä vastaavia piirteitä kognitiivisen käytösteorian kanssa ja 

katsomaan vastaako joku ilmiö teoriaa erityisen hyvin tai huonosti. Jatkuvana sivuteemana pyrin 

tuomaan esille näkemystä siitä, että kognitiiviset prosessit koskien uskonnollisuutta toimivat hyvin 

usein päällekkäin toisiaan vahvistavina prosesseina, jotka vaikuttavat sosiaalipsykologisiin ilmiöihin. 

Työni on teorialähtöinen tutkimus, jossa testaan jo olemassa olevia teorioita uudessa kehyksessä. 

Teoreettinen viitekehys on oma synteesini Harvey Whitehousen mooditeoriaa, William B. Swannin 

identiteettifuusioteoriaa, essentia-ajattelua koskevia teorioita sekä dehumanisointia koskevia teorioita. 

Kognitiivisessa uskonnontutkimuksessa teoreettinen viitekehys muuttuu tutkittavan ilmiön myötä, 

koska eri ilmiöt johtuvat erilaisista kognitiivisista mekanismeista.      

Tutkimuksen aineistona käytettiin haastattelulomaketta, johon vastasi 5 vapaaehtoista taistelijaa, yhtä 

puolistrukturoitua haastattelua sekä 24 median tuottamaa taistelijan haastattelua. Otanta oli pieni, 

mutta aineistoa koottaessa suomalaisten muodostamassa yksikössä oli n. 9-10 taistelijaa haastatteluni 

mukaan. Aineiston laadun takia tein tutkimuksen laadullisen tutkimuksen metodein.                                                                                    

Tutkimukseni vahvisti, että suomalaisilla vapaaehtoisilla oli tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa 

voimakasta identiteettifuusiota ja voitiin havaita myös spontaania eksegeettistä reflektiota. Myös 

essentia-ajattelua sekä dehumanisointia oli havaittavissa. Esitän tutkielman lopussa, että spontaani 

eksegeettinen reflektio on ihmisen luonnollinen reaktio intensiivisiin ja dysforisiin kokemuksiin, eikä 

rituaalikontekstia välttämättä tarvita ollenkaan uskonnollisten eksegeesien tuottamiseksi.  
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1  Johdanto  

 

1.1  Alkusanat 

 

Aihetta valitessa minulle oli selvää, että haluan tehdä lopputyöni kognitiivisen 

uskontotieteen ja tarkemmin Harvey Whitehousen teorioiden pohjalta. Näen, että 

kognitiivisen uskontotieteen selitysmallit antavat uskontotieteen tutkimille ilmiöille 

uskottavan, intuitiivisen ja poikkitieteellisen ymmärtämistavan.  

Olisin halunnut tehdä pro-gradututkielmani terrorismista, mutta oltuani yhteydessä 

alan tutkijoihin Suomessa, jouduin harkitsemaan tutkielman aihetta uudelleen. 

Suomesta ei yksinkertaisesti löytynyt tarpeeksi taistelussa identiteettifuusion 

kokeneita uskonnollisten äärijärjestöjen jäseniä, joilta voisi saada haastattelun. Aloin 

pohtimaan muita saman fuusioitumiskokemuksen jakavia ryhmiä. Samaan aikaan 

tuntemani henkilö lähti vapaaehtoisena taistelemaan Ukrainaan, Venäjän hyökättyä 

sinne helmikuussa 2022. Ymmärsin, että Suomalaisten muodostamassa 

taistelijaryhmässä tapahtuu hyvin todennäköisesti identiteettifuusiota, joten tässä 

voitiin soveltaa Whitehousen teoriaa.  

Opinnäytetyössäni tutkitaan Ukrainaan lähteneiden vapaaehtoisten taistelijoiden 

tapaa ryhmäytyä tiiviisti toisiinsa sekä niitä usein uskonnollisia merkityksiä, joita 

ihmiset ja ryhmät antavat stressaaville ja intensiivisille tilanteille. Sotilasryhmät 

muodostavat hyvin usein äärimmäisen tiiviitä ryhmiä, joiden toiminta voi jatkua 

konfliktin jälkeiseen aikaan. Ilmiö, joka saa aikaan tämän ryhmäytymisen on 

nimeltään identiteettifuusio. Identiteettifuusio saa aikaan voimakkaan tunteen 

yhteenkuuluvuudesta ryhmän kanssa.1 Se motivoi ihmisiä tekemään suuria uhrauksia 

ja ottamaan riskejä ryhmän etua ajatellen.2 Voimakasta tunnetta saavat aikaan 

intensiiviset ja usein epämiellyttävät kokemukset, kuten taistelut tai intensiiviset 

rituaalit.3  

 

1 Whitehouse 2021. 
2 Swann ym. 2009. 
3 Whitehouse, McQuinn, ym. 2014; Whitehouse 2021. 
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Epämiellyttävät kokemukset rituaalikontekstissa tai niiden ulkopuolella vaikuttavat 

ryhmien yhteen hitsautumiseen. Nämä kokemukset mielletään yleensä elämää 

muuttaviksi ja niille annetaan usein uskonnollisia merkityksiä. Dysforisten 

kokemusten aiheuttamaa pohdintaa elämästä ja sen merkityksestä on tutkittu 

kognitiivisen uskontotieteen alaisuudessa suhteessa uskontoon.4 

Dysforisten kokemusten tuottamat tiiviit ryhmät ja eksegeettiset pohdinnat ovat 

luonnollinen kognitiivinen mekanismi.5 Maisterintyöni aineistossa on viitteitä siitä, 

että dysforiset kokemukset eivät välttämättä vaadi rituaalista viitekehystä ollenkaan ja 

että intensiivisille tai traumaattisille kokemuksille voidaan antaa suuri, elämää 

selittävä ja uskonnollinen merkitys muutenkin. Kognitiivinen uskontotiede on 

tutkinut inteisiivisiä ja traumaattisia kokemuksia osana rituaalikontekstia, mutta 

nähdäkseni rituaalikonteksti on vain yksi mahdollisista tilanteista, joissa eksegeesit 

syntyvät.  

Koska nämä merkitykset ovat jaettuja, ne muodostavat usein myös jaetun identiteetin 

niiden henkilöiden välille, jotka ovat kokeneet saman. Merkitykset voivat saada 

uskonnollisen tai sekulaarin kontekstin. Tämän mekanismin tuottamat yhteisöt 

nauttivat monia identiteettifuusioon liittyviä etuja, kuten sisäryhmän suosiminen, 

joka on saanut monet ihmisryhmät keinotekoisesti tuottamaan näitä dysforisia 

kokemuksia, eli intensiivisiä rituaaleja.  

Vaikka kyselylomakkeiden otanta on pieni, myös suomalaisten taistelijoiden ryhmä, 

jota tutkin on pieni. Kognitiivinen uskontotitiede ja varsinkin Whitehousen 

mooditeoria kykenee käsittelemään myös pieniä ryhmiä. Olen lisännyt median 

tuottamia haastatteluja opinnäytetyöhöni tukemaan itse hankkimaani aineistoa.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymykseni on seuraavat: Onko suomalaisilla sotilailla Ukrainassa 

tapahtunut identiteettifuusioita, miten se näyttäytyy ja onko havaittavissa 

kokemuksia, joille annetaan tärkeitä uskonnollisia merkityksiä? 

Tutkin kysymystä keräämäni haastatteluaineiston, kyselyn ja media-aineiston 

perusteella ja analysoin, onko niissä vastaavia piirteitä kognitiivisen käytösteorian 

kanssa ja katsomaan vastaako joku ilmiö teoriaa erityisen hyvin tai huonosti.  

 

4Esim. Whitehouse 2021. 
5 McQuinn ym. 2014; Whitehouse 2021. 
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1.3 Aiempi tutkimus ja tutkimuksen tärkeys 

Aikaisempaa tutkimusta Ukrainaan lähteneiden suomalaisten vierastaistelijoiden 

identiteettifuusioitumisesta ja sen suhteesta uskonnolliseen ajatteluun ei ole tehty. Se 

ei kuitenkaan tarkoita, että vastaavaa tutkimusta ei olisi tehty. Koska kognitiiviset 

mekanismit, jotka hallinnoivat imagistista uskonnollisuutta sekä identiteettifuusiota 

ovat kaikille ihmisille samoja, kaikki aihepiirin tutkimukset oikeastaan käsittelevät 

samaa ilmiötä. McQuinn ja Whitehousen ovat tutkineet Libyan sisällissodan 

taistelijoiden identiteettifuusiosta, jonka tulokset olivat hyvin yhteneväiset omieni 

kanssa.6 Tämän opinnäytetyön inspiraationa onkin toiminut mainittu tutkimus. Olen 

kuitenkin laajentanut oman tutkielmani koskemaan identiteettifuusion lisäksi myös 

minua erityisesti kiinnostavaa spontaania eksegeettistä reflektiota, joka vaikuttaisi 

toimivan yhteydessä identiteettifuusion kanssa.  

Kognitiivinen uskontotiede ei pidä sisällään yhtä teoriaa. Kognitiivinen uskontotiede 

on enemmän joukko näkökulmia, jotka usein liittyvät kognitiivisessa viitekehyksessä 

toisiinsa.7 Tähän joukkoon kuuluu myös käyttämäni kognitiivinen käytösteoria, joka 

on pääasiassa Harvey Whitehousen8, William B. Swannin9, essentia-ajattelun sekä 

dehumanisoinnin10 yhteensovitettujen teorioiden nimitys. Synteettinen 

lähestymistapa onkin hyvin ominainen kognitiiviselle uskontotieteelle. Kun uusia 

uskonnolliseen ajatteluun liittyviä kognitiivisia mekanismeja ”löydetään” ja aletaan 

ymmärtämään, ne liitetään mukaan näkökulmaan.  

Tutkimusaiheeni on tärkeä yhteiskunnallisesti ainakin kahdella tavalla. Ensimmäinen 

on vierastaistelijailmiön ymmärtäminen ja toinen on aiheen ajankohtaisuus. Tämän 

työ tieteellisempi arvo on Whitehousen teorioiden soveltamista ajankohtaisten 

tapahtumatutkimuksen puitteissa.  

Suojelupoliisi kommentoi suomalaisten vapaaehtoisten motivaation johtuvan 

ideologisista syistä sekä seikkailunhalusta. Tämä antaa kuitenkin vain osittaisen 

selityksen motivaatioille. Identiteettifuusion tarkasteleminen täydentää ymmärrystä 

 

6 mc McQuinn ym. 2014; Visala 2022; McQuinn ym. 2014. 
7 Visala 2022. 
8 Whitehouse 2021. 
9 Swann ym. 2009. 
10 Smith 2020a. 
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lähtemisen syistä ja laajentaa kuvaa vapaaehtoisten motivaatioista lähteä. Iso syy on 

vapaaehtoisten kokemus siitä, että he ovat osa Eurooppalaista tai länsimaista 

sisäryhmää, jota pitää puolustaa ulkoryhmäksi positioituneelta Venäjältä.   

Ukrainan sota on ajankohtainen ilmiö, jonka vaikutus on kiistattoman suuri, mutta 

vielä tuntematon. Vapaaehtoisia tutkitaan tulevaisuudessa luultavasti monelta 

näkökannalta, koska kyseessä on Suomen yhteydessä paljon mediatilaa saaneesta, 

mutta määrällisesti hyvin marginaalisesta ilmiöstä. Suomalaiset ovat kiinnostuneita 

aiheesta yleensä sekä taistelijoiden pärjäämisestä ulkomailla.  
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2 Teoreettinen viitekehys, materiaalin kuvaus ja tutkimusmetodi 

 

 

2.1 Teoreettinen viitekehys 

 

 Whitehousen aineisto koostuu teoriat sisältävistä kirjoista, hänen julkaisemistaan 

artikkeleista, sekä näiden artikkelien kommentaareista. Uusin kirjajulkaisu, The 

Ritual Animal, on vuodelta 2022 ja vanhin, Inside the Cult, vuodelta 1995. 

Whitehousen teoreettinen viitekehys on kehittynyt vuosien saatossa. Mooditeoria on 

yhdistynyt identiteettifuusion teorian kautta – uskonnollista ajattelua ja toimintaa 

sekä niiden syntymistä selittäväksi mekanismiksi. 

Vaikka kognitiivisen uskontotieteen tutkijat jakavat useita näkökulmia, on tutkijoiden 

välillä näkökulmaeroja. Esimerkiksi Scott Atranin ja Whitehousen erona on se, että 

Whitehouse katsoo arvojen ja hengellisten asioiden syntyvän sosiaalipsykologisesti ja 

olevan palautettavissa sosiaaliseen kognitioon, kun taas Atran kohtelee arvoja ja 

sosiaalisia suhteita kahtena erillisenä asiana.11 Toinen esimerkki on Whitehousen sekä 

Boyerin ja Liendardin välinen näkökulmaero siihen, missä määrin imagistiset 

kokemukset aiheuttavat spontaania eksegeettistä reflektiota.12 Tutkijoiden väliset 

näkökulmaerot ovat hyvin paljon muna-vai-kana tason ongelmia, jotka vaikuttavat eri 

tutkijaryhmien painotuksiin. Identiteettifuusio sekä mooditeoria ovat kuitenkin 

tärkeä trendi kognitiivisen kulttuuritutkimuksen alalla tällä hetkellä, koska 

mekanismi on juuri löydetty ja sillä on erinomainen selitysvoima useiden tiukkaan 

sidottujen ryhmien toimintaan. Tämän lisäksi ne antavat näkökulmia siihen miten 

tutkimusta olisi kannattavaa tehdä miten ilmiöistä saadaan lisää tietoa.  

  

 

11 Atran, Sheikh, & Gomez 2014. 
12 Wells 2015. 
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2.2  Haastattelu ja kyselylomake 

Keräsin tietoa kolmella laadulliselle tutkimukselle yleisellä 

aineistonkeruumenetelmällä. Menetelmät olivat haastattelu, kysely ja 

dokumentteihin perustuva tiedonhaku. Käsittelen niitä jokaista erikseen seuraavaksi. 

Olen erotellut media-aineiston, eli dokumentteihin perustuvan aineiston omaksi 

kategoriakseen, koska en ole tuottanut sitä itse. Puuttumaan jäi laadullisen 

tutkimuksen perinteisistä aineistonkeruumenetelmistä vain havainnointi.13  

Tunsin ennakolta yhden Ukrainaan lähteneen henkilön harrastustoiminnasta.14 

Minulla ole muihin henkilökohtaista suhdetta. Ensimmäisessä tuntemani henkilö tuli 

lomalle Ukrainasta toukokuun lopussa. Tartuin tilaisuuteen ja järjestin hyvin nopealla 

tahdilla haastattelun. Käytin inspiraationa Whitehousen mittauskysymyksiä, joka 

puolestaan oli lainannut omat kysymyksensä osittain identiteettifuusioteorian 

kehittäjältä Swannilta.15 Muokkasin kysymyksiä sopimaan omaan opinnäytetyöhöni.  

Päädyin kuitenkin jättämään kuvamuotoiset fuusioitumisen mittaajat pois 

tutkielmasta, koska minulla oli jo tarpeeksi fuusioitumista mittaavia kysymyksiä ja 

niiden analysointi työhön olisi ollut turhaa toistoa sekä minulle, että lukijalle.  

Tätä lopputyötä varten tein yhden n. 40 minuutin mittaisen puolistrukturoidun 

haastattelun, sekä 45 kysymyksen lomakkeen, jonka täytti 5 taistelijaa. Haastattelun 

runkona toimi kysymyslomake. Klaus Krybergin suomalaisryhmässä oli haastattelun 

hetkellä noin yhdeksän tai kymmenen taistelijaa, joten laadullinen tutkimus oli ainoa 

mielekäs vaihtoehto. Sodan edetessä suomalaisten vapaaehtoisten määrä Ukrainassa 

on kasvanut. Iltalehden arvion mukaan elokuussa heitä on ollut jo noin 50.16  

Kyselylomakkeessa oli kysymyksiä taistelijoiden taustasta, ryhmän 

identiteettifuusiosta, uskonnollisista kokemuksista, suhtautumisesta eri ryhmiin sekä 

tulevaisuudesta.  

Mikäli saatu aineisto on todella niukkaa, tulee esille helposti ajatus siitä, että kertooko 

saatu aineisto tutkittavasta aiheesta yhtään mitään?17 Sen takia olen koonnut kyselyni 

lisäksi myös media-aineistoa sekä haastattelun. Olen kuitenkin kohtalaisen 

 

13 Sarajärvi & Tuomi 2017. 
14 Pelaamme molemmat Dota 2 strategiapeliä.  
15 Swann ym. 2009. 
16 Laukkanen & Jylhä 2022. 
17 Sarajärvi & Tuomi 2017. 
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tyytyväinen saamaani otantaan, sillä Ukrainan vapaaehtoiset suomalaistaistelijat ovat 

olleet hyvin vastentahtoisia myöntämään minkäänlaisia haastatteluja varsinkaan 

sodan alussa, jolloin haastattelun ja kyselyn tein.  

Halusin toteuttaa haastattelun, koska koin sen täydentävän hyvin vahvasti 

strukturoitua kyselylomakettani. Haastattelua ja media-aineistoa voidaan ajatella 

lihana kyselylomakkeessa tehdyn luurangon päällä. Haastattelussa pääsin 

syventämään kysymyksiäni.  

Tehdessäni haastattelua Klausista ja keskustellessani tulevasta kyselystä hän myös 

ilmaisi skeptisyytensä tutkimuksen onnistumismahdollisuuksista. Olin lukuisilla 

metodikursseilla saanut kuulla tarinoita siitä, miten haasteellisista ryhmistä oli saatu 

haastattelulupia ns. ”portinpitäjien” kautta ja nyt sama tilanne tapahtui minulle. 

Onnekkaasti muutama päivä sen jälkeen, kun Klaus palasi Ukrainaan, sain viestin 

siitä, että neljä taistelijaa oli suostunut tekemään pitkähkön kyselylomakkeeni. 

Muutaman päivän sisällä google docs dokumenttiini tuli 5 henkilön vastaukset, aivan 

kuten olimme puhuneet.  

Toteutin haastattelun päiväsaikaan eräässä hiljaisessa ravintolassa Helsingin 

keskustassa. Olin alkuun hieman hermostunut, koska Klaus ei ollut vaihtanut 

siviilivaatteita päälleen, vaan saapui eteeni Ukrainan armeijan uniformussa. Tästä ei 

kuitenkaan ollut haittaa, vaan saimme olla rauhassa. Nauhoitin haastattelun 

puhelimellani. Kysymykset olivat A5-kokoisessa vihkossa sekä varmuuden vuoksi 

myös kannettavalla tietokoneellani, jota en lopulta käyttänyt ollenkaan. Haastattelun 

loppuvaiheessa unohdin kokonaan, että nauhoitan keskustelua puhelimellani ja aloin 

tehdä manuaalisia muistiinpanoja mustaan vihkooni. Haastatteluun sekä 

nauhoitukseen oli luonnollisesti Klausin suostumus. Haastattelun nauhoitus on 

säilytyksessäni. 

Haastattelun analysoinnissa käytin hyväkseni tutkimuskyselyä, jota pidin auki 

näytöllä samalla kun kuuntelin nauhoitusta. Kävin läpi kysymykset läpi sekä 

yksilövastauksina että kokonaisuudessaan. Luonnostelin jokaiseen kysymykseen 

ensin siihen liittyvät kognitiiviset teoriat, jonka jälkeen aloin kirjoittamaan 

analyysiani. Google docs johon kysely koottiin, tarjoaa intuitiivisen ja helppolukuisen 

koontisivun, jolle muodoistui automaattisesti diagrammimuotoisia kuvaajia 

kyselyvastauksien pohjalta. Poistin kuvaajista turhat prosenttimerkit sekä vaihdoin 

niiden värit.  
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2.3 Media-aineisto 

Koin tarvitsevani vielä lisää materiaalia haastattelun sekä kyselylomakkeen lisäksi. 

Tämän vuoksi olen seurannut median tuottamia haastatteluja koko kirjoitusprosessin 

ajan, alkaen maaliskuusta 2022.  Tutkimukseni media-aineistoksi valikoitui 24 

artikkelia, joissa oli käsitelty tutkimiani teemoja. Alkaessani kirjoittamaan 

opinnäytetyötäni huomasin, että artikkeleissa käsiteltiin osittain samoja asioita, joista 

olin itsekin kiinnostunut. Ennakoin tarvetta lisäainestolle, joten seurasin median 

tekemiä haastatteluja marraskuuhun 2022 asti. Hain artikkeleita googlen 

hakukoneella sekä lehtien omilla hakukoneilla käyttäen termejä ”vapaaehtoiset”, 

”suomalaiset”, ”ukrainassa”.  

 Valikoimani artikkelit ovat valtaosin osa haastatteluja, jotka on saatu Ukrainassa 

vapaaehtoisina toimivilta suomalaisilta taistelijoilta tai sinne aikovilta. Poikkeuksen 

muodostavat asiantuntijahaastattelut. Ne olen valinnut, koska haastateltavilla on ollut 

mielenkiintoinen näkökulma taistelijoiden toimintaan. Esimerkiksi Suojelupoliisin 

näkökulma siihen, miksi joku lähtee vapaaehtoiseksi taistelijaksi Ukrainaan, on työni 

kannalta mielenkiintoinen.  

Ukrainassa taistelevat suomalaiset vapaaehtoiset ovat siitä erikoisessa asemassa, että 

he ovat saman aikaisesti sekä median, että minun tutkielmassani keskeinen 

uutistapahtuman (Ukrainan sodan) osallinen, uutisen aikaansaaja sekä asiantuntija.18 

Tämä nähdäkseni laajentaa heidän rooliaan passiivisesta informantista 

aktiivisempaan asiantuntijaan. Media-aineistoon tutustumisen jälkeen voidaan 

kuitenkin argumentoida, että vapaaehtoiset taistelijat eivät kuitenkaan käsittele 

kysymyksiä yhtä aktiivisesti, kuin esimerkiksi poliitikot.  

Mainitsin, etteivät taistelijat olleet halukkaita sodan alussa antamaan haastatteluja 

medialle. Haluttomuus tuli esille omassa aineistonhankinnassani, omassa 

aineistossani sekä media-aineistossa19. On hyvin mahdollista, että suuri osa 

suomalaisista vapaaehtoisista taistelijoissa Ukrainassa tiedostaa, että uutistaloilla ja 

toimittajilla on agendansa20 joita ne pyrkivät toteuttamaan. Taistelijat voivat pelätä 

 

18 Hyvärinen, Nikander, & Ruusuvuori 2010. 
19 Halonen 2022a. 
20 Hyvärinen, Nikander, & Ruusuvuori 2010. 
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sitä, että toimittajat vääntävät taistelijoiden vastauksia sopimaan haluttuun 

uutistarinaan. Toisaalta, koska uutistarinat ovat hyvin samankaltaisia keskenään 

voidaan olettaa, että taistelijoilta kysyttiin jatkuvasti samoja asioita ja he kyllästyivät 

vastaamaan niihin21. On myös mahdollista, että haluttomuus antaa haastatteluja 

johtuu siitä, että taistelijat eivät pidä heitä haastattelevista lehdistä tai niiden 

julkisuuskuvasta.  

Tutkijoiden tuottamat haastattelut ja median tuottamat haastattelut ovat keskenään 

erilaisia, vaikka niillä on joitakin samoja piirteitä. Yleisellä tasolla samanlaisia ne ovat 

siinä, että molemmat ovat suunniteltuja ja haastattelija on perehtynyt aiheeseen. Myös 

haastateltavan positio on samanlainen, eikä hänellä ole vastuuta haastattelun 

etenemisestä tai siitä, että haastattelija saa hakemansa tiedon.22 Tiedonintressi on 

erilainen, koska median edustama haastattelija pitää jo haastattelua itseään 

tapahtumana ja lopputuloksena, kun tutkijalle se osa tutkimuksen kokonaisuutta. 

Sekä tutkija että journalisti pyrkivät molemmat nostamaan haastattelusta tietoa, 

mutta tutkijalla haastattelusta esille tulleet asiat sidotaan teoreettiseen 

viitekehykseen. Artikkeleissakin on viitekehys, mutta se on harvoin yhtä jäsennelty 

kuin akateemisessa työssä.  

Medialle annettavien haastattelujen ja tutkijan tekemien haastattelujen sekä 

kyselyiden ero on myös siinä, miten suoria vastauksia informantti antaa. Mediassa 

tuottamissa jutuissa haastateltava ymmärtää, että vastaukset menevät isolle yleisölle, 

joten hän todennäköisesti muokkaa vastauksiaan pyrkien välttämään naurunalaiseksi 

tulemisen tai pahennuksen aiheuttamisen – ellei pahennuksen aiheuttaminen ole 

tavoite. Pyrkimys antaa hyvä kuva itsestään on korostunut massamedian tuottamissa 

haastatteluissa. Tutkijalle pyritään myös antamaan positiivinen kuva, mutta hänelle 

ollaan usein suorempia. Ilmiö on havaittavissa esimerkiksi toiseuttamista ja 

dehumanisointia käsittelevissä kysymyksissä analyysiluvussa. Oman aineistoni ja 

media-aineiston välillä on iso ero siinä, miten venäläisistä sotilaista puhutaan.    

Media-analyyseissa on mahdollista analysoida haastattelun rakennetta ja sen 

toteutumista sekä haastattelun sisältöä.23 Rajaan oman analyysini sisältöön, koska 

olen opinnäytetyössäni kiinnostunut ensisijaisesti sosiaalipsykologisista sekä 

 

21 Ville Nurmelan sotakokemuksia Ukrainasta - Sinimusta podcast 011 2022. 
22 Hyvärinen, Nikander, & Ruusuvuori 2010. 
23 Hyvärinen, Nikander, & Ruusuvuori 2010. 
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uskonnollisista ilmiöistä, jotka eivät heijastu haastattelutilanteessa kovinkaan paljoa, 

poikkeuksena Helsingin Sanomien ryhmähaastattelu.24 Media-aineistossa on sekä 

videoituja haastatteluita25, äänitettyjä haastatteluita26 sekä kirjoitettuja 

haastatteluja27. Tekstiä ja videoita on useissa artikkeleissa sekaisin. Tämä laajentaa 

tutkijoiden mahdollisuuksia analysoida haastattelun teknistä toteutumista sisällön 

lisäksi.  

Haastatteluiden kysymykset ja teemat ovat toimittajien päätettävissä, eivätkä 

tiedonitressimme ole valitettavasti juuri kohdanneet muutamaa kysymystä lukuun 

ottamatta. Ensimmäinen ja useimmin esitetty kysymys koskee taistelijoiden 

motivaatiota lähteä Ukrainaan ja toinen käsittelee suhdetta venäläisiin ja kolmas 

suomalaisten taistelijoiden ryhmää ja sen toimivuutta. Analyysiluvussa käsittelen 

kaikkia mainittuja kysymyksiä. Liitän median tuottamia haastatteluja tukemaan omaa 

aineistoani. 

Olen teemoitellut media-aineiston ja sitä voi tarkastella kuvaajassa 1. Tämä antaa 

lukijalle kuvan siitä, mitä missäkin haastatteluissa käsiteltiin. Haastatteluissa oli 

muitakin teemoja, mutta ne eivät liittyneet tutkielmaani. Esimerkkejä pois jätetyistä 

teemoista olivat muutokset rintamalinjassa, taistelijoiden varusteet tai aseistuksen 

kommentointi.  

Kuvaaja 1: Media-aineiston teemoittelu 

 

24 Nieminen 2022. 
25 Suomalaiset vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan Ukrainan sodassa 2022. 
26 Ville Nurmelan sotakokemuksia Ukrainasta - Sinimusta podcast 011 2022. 
27 Esim. Vuortama 2022. 
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Käytin ensisijaisesti valtavirtamedian lähteitä, mutta esimerkiksi Sinimustassa 

podcastissa sekä Partisaanissa on omaa tiedonintressiäni koskevia haastatteluja. 

 Media-aineiston teemoittelu (kuvaaja 1) sisältää seuraavat teemat: 

Suomen/Euroopan puolustaminen, omaisten suru lähdöstä, motivaatio lähteä, 

ukraianaisten suhtautuminen suomalaisiin sotilaisiin, suomalaiset sotilaat 

kouluttavat ukrainan joukkoja sekä suhde venäläisiin. Käsittelen näitä media-

aineiston teemoja analyysiluvussa oman aineistoni tukena. 

 

2.4 Tutkimusmetodi 

 

Olen esitellyt käyttämäni aineiston ja sen koonnin. Seuraavaksi esittelen 

menetelmäni, joka on teorialähtöinen analyysi. Teorialähtöinen analyysi tarkoittaa 

sitä, että aineistoa analysoidaan jonkin tietyn, valmiin teorian kehyksessä. 

Opinnäytetyöni on vanhan teoreettisen viitekehyksen testaamista uudessa 

kontekstissa, kuten muutkin teorialähtöiset analyysit.28 Tilanne on hieman erilainen 

 

28 Sarajärvi & Tuomi 2017. 
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kognitiivisen uskonnontutkimuksen parissa, koska teoreettinen viitekehys muuttuu 

tutkittavan ilmiön mukaan, koska eri ilmiöitä hallinnoivat erilaiset kognitiiviset 

mekanismit. 

Koska tunsin kognitiivisen uskontotieteen teoreettisen viitekehyksen hyvin jo ennen 

tutkielman kirjoittamista, olivat kognitiiviset mekanismit ilmöiden takana helppo 

ryhmitellä. Haasteellista oli muodostaa synteesi teorioista, joka ohjasi teorialähtöistä 

analyysiani. Myös tästä syystä pitkä teorialuku oli niin tärkeä - teorialuvussa näkyy 

mitä kognitiivisen uskonnontutkimuksen teorioita olen ottanut käyttööni. 

Samalla yritän hypoteettisella tasolla katsoa, voisiko aineistossa nousta jotain 

sellaista, joka antaisi viitteitä kognitiivisen uskontotiteorian mahdolliseen eteenpäin 

viemiseen. En tarkoita sitä, että tässä tutkimuksessa esitän aineistoni pohjalta uusia 

teorioita, mutta tulen esittämään hypoteeseja ja uudelleentulkintoja teoreettisesta 

viitekehyksestäni.  

2.5  Tutkimusetiikka 

Opinnäytetyöni haastavimpia puolia on haastateltavien äärimmäisen herkkä 

haavoittuva asema vierastaistelijoina sekä aihepiirin implikaatiot ja johtopäätökset. 

Käyn läpi ensin haastateltavien haavoittuvan aseman, sekä heidän henkilöllisyytensä 

suojaamisen.  

Yhden haastateltavan henkilön henkilöllisyys on vuotanut venäläisten tietoon, 

ilmeisesti Ukrainaan siirtymisen yhteydessä. Vuodon seurauksena hänestä liikkuu 

Venäläisessä mediassa uutisointia. Henkilö on itse kuullut omasta kuolemastaan 

monta kertaa venäläisten puolelta. Epäilemättä monella vierastaistelijalla saattaa olla 

samankaltaisia kokemuksia. 

Venäläisille on äärimmäisen tärkeää saada vapaaehtoiset länsimaalaiset pois sodasta, 

koska heidän läsnäolollaan on valtava vaikutus. Länsimaisen median julkaisemat 

artikkelit Suomalaisista vapaaehtoisista Ukrainassa sitovat Ukrainaa ja Suomea 

tiukemmin yhteen ja motivoivat avustushalua yleisellä tasolla. Taistelijoiden kautta 

maahan virtaa miesvoiman lisäksi myös rahaa, varusteita sekä moraalia yksityisiltä 

ihmisiltä. Yksityiset suomalaiset auttavat taistelijoita sponsoroimalla heitä suoraan 

rahallisesti, tai hoitamalla heille maksuttomia varusteita.  

On myös otettava huomioon omaisten henkinen paine. Jos Ukrainassa 

vapaaehtoisena taisteleva nuori mies julistetaan vihollisen mediassa äkillisesti 
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kuolleeksi, aiheuttaa se totuusarvosta riippumatta epäilystä, pelkoa ja pahaa mieltä 

sukulaisille ja läheisille.  

Näiden syiden takia minullekin oli tärkeää pitää jokaisen taistelijan henkilöllisyys 

salassa, kuten useat tutkimuseettiset materiaalit ohjeistavat.29 Kun kaikki kyselyyn 

osallistujat olivat vastanneet kysymyksiin, irrotin kyselyn linkistä ja otinvastaukset 

talteen omalle tietokoneelleni, kuten Kuula tutkimusetiikkaa käsittelevässä 

teoksessaan ohjeistaa.30 Koordinoin kyselyn ajoituksen yhdessä yhteyshenkilöni 

kanssa. Kaikissa lainauksissa käytetään nimimerkkejä. 

Lisäksi kysymys joidenkin taistelijoiden suhteesta nationalismiin on tuottanut joitakin 

eettisiä kysymyksiä minulle. En kannata mitään poliittista ideologiaa, vaan koen 

olevani reaalipoliittisiin ratkaisuihin taipuva sentristi. Tästä syystä todella voimakkaat 

poliittiset näkemykset suuntaan tai toiseen ovat olleet minulle provosoivia. Tämä on 

muodostanut haasteen neutraalista suhtautumisesta vastauksiin ja media-

aineistoihin.31 

 Suomalaisilla on positiivinen kuva Ukrainassa taistelevista suomalaisista ja se 

palvelee tällä hetkellä hyvin ukrainalaisia. Saamani tulokset saattavat muuttaa tätä 

käsitystä, koska suurempi yleisö ei ymmärrä taistelijoihin vaikuttavia psykologisia 

ilmiöitä. Olen päättänyt kuitenkin esittää kaikki tulokset sellaisina, kuin ne ovat. 

Negatiiviset näkemykset eivät pelkästään vaikuta ukrainassa taisteleviin suomalaisiin, 

vaan myös heidän kauttaan Ukrainan kansaan.  

Myös lahjoituksina annetun rahan kohtalo saattaa aiheuttaa lahjoitushalukkuuden 

vähenemistä suomalaisyleisössä ja sitä voidaan käyttää propagandana venäläisessä 

mediassa. Media-aineistosta löytyvän väitteen mukaan iso osa rahoista ja tavaroista, 

jotka ovat Ukrainaan lähetetty anastetaan, ennen kuin ne pääsevät perille. Tämä voi 

johtaa lahjoitusten vähenemiseen, joka taas heijastuu suoraan ukrainalaisiin ihmisiin 

ja siellä vapaaehtoisena toimiviin taistelijoihin. Lisäksi väitteet ovat toistaiseksi 

vahvistamattomia. Tämän asian nostan esiin, koska väite esiintyy useassa media-

aineiston lähteessä.  

 

29 Bourgois 1990. 
30 Kuula 2015. 
31 Iphofen & Tolich 2018. 
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Mikäli pohdimme tutkimusetiikka yleisemmällä tasolla, olen sitoutunut hyvän 

tieteellisen käytännön periaatteisiin.32 Olen rehellisesti tuonut esille 

tutkimustulokseni ja säilyttänyt aineistoa asiaankuuluvalla tavalla. En myöskään pyri 

antamaan sitä kuvaa, että olisin tehnyt uusia teorioita kognitiivisen uskontotieteen 

saralla. Päinvastoin viittaustekniikkani ja se alleviivaava tyyli, jolla sanon jonkin 

näkökohdan tai hypoteesin olevan minun päätelmäni saattaa olla toistava. 

Rahoituslähteitä ei ole, valitettavasti, ollut  

 

 

 

 

 

32 Kuula 2015. 
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3 Teorialuku 

 

Tämä työ asettuu uskontotieteen sisällä kognitiivisen uskonnontutkimuksen piiriin. 

Se ei varsinaisesti ole uskontopsykologiaa, vaikka uskontopsykologialla ja 

kognitiivisella uskontotieteellä on päällekkäisyyksiä.33 Uskontopsykologia keskittyy 

enemmän kysymyksiin yksilöiden psykologisista kokemuksista sillä olettamuksella, 

että yhteisöt ovat vaikuttaneet heidän toimintaansa.34 Tulkinnat yksilöistä yksilöinä 

ovat enemmän uskontopsykologian mielenkiinnon kohteena.  

Kognitiivinen uskonnontutkimus taas olettaa, että kulttuurit ovat ihmisten 

kognitioiden representaatiota, jotka ovat selitettävissä ihmisen mielen toiminnalla. Se 

on ensisijaisesti kiinnostunut ihmisten sosiaalisesta toiminnasta ja siitä minkälaisista 

kognitiivisista mekanismeista se syntyy.35  

Jaan kognitiivisten uskontotieteilijöiden kanssa käsityksen siitä, että uskonnolla ei ole 

erityistä aluetta tai siihen keskittynyttä aluetta aivoissa muiden kognitiivisen 

uskonnontutkimuksen tekijöiden kanssa.36 Uskonto on jakamamme näkökulman 

mukaan todennäköisesti sivutuote mekanismeista, jotka hallinnoivat 

arkiajatteluamme. Sivutuote-teoria on näkökulman sisäisesti alusta asti laajasti jaettu 

käsitys. Koska uskonnollinen ajattelu ei ole minkään erillisen alueen hallitsema, 

voimme ymmärtää uskonnollista ajattelua ymmärtämällä arkiajatteluun perustuvia 

kognitiivisia mekanismeja. 

Toisin kuin ennen kognitiivista käännettä ajateltiin, eivät aivot ole 

yleisoppimiskoneita, vaan koostuvat erilaisista huippuunsa kehittyneistä 

moduuleista.37 Nämä moduulit ovat vuosituhansien aikana kehittyneet käsittelemään 

tietynlaisen ärsykkeen tuottamaa tietoa hyvin spesifeillä tavoilla. Ärsykkeille on omat 

mekanisminsa, jotka ovat kehittyneet juuri tietynlaisen ärsykkeen havaitsemiseen ja 

prosessoimiseen. Esimerkiksi oletukset taivaalla asuvista Jumalista ovat hyvin 

todennäköisesti peräisin kogntiivisista mekanismeista. Taivaalla leiskuville 

sähkönpurkauksille oli löydettävä jokin syy. 

 

33 Barrett 2022. 
34 Barrett 2022. 
35 Barrett 2022. 
36 Visala 2022. 
37 Paavilainen 2021. 
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 Ihmiset ovat taipuvaisia suosimaan teleologisia ja sosiaalisia selityksiä mekanististen 

selitysten sijaan. Tämä on synnynnäinen bias38, jota länsimainen kulttuurimme 

hillitsee sosiaalisessa ympäristössämme huomattavan paljon. Paikoissa, jotka eivät ole 

länsimaalaisen ajatteluperinteen piirissä on tilanne erilainen. Havainnollinen 

esimerkki on E.E. Evans-Pritchardin vanha tutkimus Azandeista.39 Tutkittavan 

heimon alueella olevan Rakennuksen rakennuspalkit pettivät ja tappoivat ihmiset, 

jotka istuivat rakennuksen varjossa. Azandet alkoivat, kuten aina, syyttämään 

noituutta asiasta. Kun Evans-Pritchard huomautti, että kyseessä on todennäköisesti 

termiittien aiheuttama rakenteellinen ongelma, olivat Azandet samaa mieltä. He 

kuitenkin lisäsivät, että noita oli ilkeillä voimillaan saanut rakennuksen romahtamaan 

juuri, kun sen varjossa istui ihmisiä. Tämän synnynnäisen ominaisuuden takia ihmiset 

ovat taipuvaisia ajattelemaan, että asiat tapahtuvat, koska jokin tietoinen agentti saa 

ne aikaan. Ihmismielelle on intuitiivisesti helpompaa olettaa Ilmarisen hakkaavan 

taivaankantta ja saavan aikaan ukkosen, kuin ymmärtää mekaaniset selitykset. 

Ihmismielen raamit ja rakenteet antavat muodon uskonnolliselle ajattelulle. Tämän 

takia esimerkiksi tarinat ukkosen jumalista ovat läpi kulttuurien niin samankaltaisia. 

Ne heijastavat mieltämme ja sitä sosiaalista ympäristöä, jossa olemme lajina 

kehittyneet. En yritä väittää kaikkien jumalien ja henkien olevan pelkästään näitä 

intuitiivisen ajattelun tuotteita. On selvää, että ympäröivä kulttuuri ja fyysinen 

ympäristö vaikuttaa siihen ulkomuotoon, joka biaksen tuotoksena syntyy. Tämän 

lisäksi ihmisen reflektiivinen ajattelu, kuten uskonnonfilosofia, alkaa hyvin nopeasti 

muokkaamaan uskomuksia.  

Kognitiivinen uskonnontutkimus on selittävää, ainakin verrattuna vanhempaan 

uskontotieteelliseen tutkimukseen, joka on ennen kaikkea ymmärtävää.40 Tämä 

tarkoittaa sitä, että kognitiivisen uskontotieteen kontekstissa uskonnolliset ilmiöt 

palautetaan tai redusoidaan jonkun tietyn kognitiivisen mekanismin tuotteiksi. 

Perinteisen uskontotieteellisen näkemyksen kannattajat ovat kokeneet, että heidän 

tutkimuskohteensa selitetään pois tai sen arvoa vähennetään, koska uskonnolla ei 

kognitiivisen uskonnontutkimuksen mukaan ole sui generis-luonnetta.41  

 

38 Kelemen 2004. 
39 Evans-Pritchard 1937. 
40 Visala 2022. 
41 Visala 2022. 
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Näkemykseni mukaan asia ei ole näin. Ilman ymmärtävää tutkimusta ja sen tiheää 

kuvausta ei ole mahdollista tehdä niin laadukasta selittävää tutkimusta, kuin mitä 

kognitiivinen uskontotiede on pystynyt tekemään. Kognitiivinen uskontotiede seisoo 

sen työn olkapäillä, jonka varhaisemmat antropologit, uskontotieteilijät, sosiologit, 

teologit ja lukemattomat muiden alojen tieteilijät ovat tehneet.  

Aloitan teorialukuni esittelemällä relevantit ihmisen muistia koskevat mekanismit, 

jonka jälkeen esittelen Harvey Whitehousen mooditeorian ja siihen sisältyvät 

imagistisen ja doktrinaalisen uskonnon määritelmät. Käyn läpi myös spontaanin 

eksegeettisen reflektion merkityksen sekä William B. Swannin kehittelemän 

identiteettifuusion teorian. Whitehouse on adaptoinut Swannin teorian omaan 

teoreettiseen viitekehykseensä. Olen lisännyt Whitehousen ja Swannin teoreettiseen 

viitekehykseen essentia-ajattelun käsitteen. Tätä laajennettua viitekehystä kutsun 

kognitiiviseksi käytösteoriaksi. En pyri omimaan tätä käsitettä tai teoreettista 

viitekehystä. Mikään niistä ei ole minun tekemäni, olen vain valinnut ne 

tutkimuksessa havaittujen kognitiivisten mekanismien pohjalta.  

Kognitiivisen käytösteorian mallin ymmärtäminen on välttämätöntä aineiston 

analyysin ymmärtämiseksi. On esimerkiksi hyvin hankalaa ymmärtää, miksi kaksi 

kuukautta toisensa tunteneet ihmiset ovat valmiita ottamaan hengenvaarallisia riskejä 

toistensa turvaamiseksi tai miksi vihollisten dehumanisointi on niin luonnollinen 

reaktio sotilaille. Vielä tärkeämpää sen ymmärtäminen on tutkimukseni laajemman 

teeman kannalta. Laajempi teema on tutkimuskysymyksissä mainittu näkökulma 

siitä, miten erilaiset kognitiivset mekanismit toimivat toisiaan vahvistaen sekä ajatus 

siitä, ettei uskonnollinen ajattelu ole kognitiivisten mekanismien ulottumattomissa. 

Näiden asioiden selventäminen on luvun päätarkoitus. 

Whitehousen mooditeoria42 on läheisesti sidoksissa muistin ja sen toiminnan kanssa. 

Tässä opinnäytetyössä kirjoitan mooditeorian sekä siihen liittyvän muistin toiminnan 

pääpiirteisesti auki selkeyden vuoksi.  

Whitehouse esittää, että karkeasti ottaen uskonnot voidaan jakaa kahteen eri 

kategoriaan – imagistiseen ja doktrinaaliseen. Nämä kaksi moodia voidaan yhdistää 

kahteen erilaiseen muistityyppiin. Uskonnot ja rituaalit vaativat kahta asiaa 

 

42 Mooditeoria on kehittynyt lähes kolmen vuosikymmenen aikana valtavasti. Uusin ja laajin 
teoreettinen viitekehys on luettavissa Whitehousen Ritual Animalista, 2021 
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selviytyäkseen. Ensimmäinen asia on, että ihmiset muistavat ne. Jos ihmiset eivät 

muista uskomuksia ja rituaaleja, he eivät myöskään voi saattaa niitä eteenpäin 

seuraaville sukupolville. Toisaalta jos rituaalit ja uskomukset nähdään 

merkityksettöminä ja epätärkeinä niitä ei myöskään välitetä seuraaville polville. 

Jotkut uskonnolliset rituaalit suoritetaan hyvin harvoin. Jos niistä ei jää ihmiselle 

muistijälkiä - eli jos jotain merkittävää ei tapahdu – rituaali todennäköisesti katoaa 

hyvin pian. Tämä voidaan korjata sillä, että uskonnollista opetusta43 järjestetään. 

Tämän tavan vahvuus on se, että ihmisille voidaan opettaa paljon sisältöä.44  

Kuvaillessani doktrinaalista uskonnollisuutta, kehotan ihmisiä yleensä kuvittelemaan 

luterilaista uskonnonopetusta. Tarinoita, teologiaa sekä dogmatiikkaa – voidaan 

todeta, että kysymys on mekaanisesta toistosta. Kuten lukija saattaa arvata, 

mekaaninen toisto tulee kuitenkin riskien kanssa. Se aiheuttaa ongelmia motivaation 

kanssa, joka oli toinen uskonnon tarvitsema asia. Mikäli ihmiset ovat pitkästyneitä, he 

eivät myöskään jatka uskonnon seuraamista ja sen välittämistä tuleville sukupolville.45 

Toisaalta voi olla tilanne, jossa rituaaliin osallistuja muistaa sen varmasti koko 

elämänsä, vaikka se järjestettäisiin vain kerran. Näihin rituaaleihin on kuitenkin 

vaikea saada sisällytettyä paljoa doktrinaalista opetusta. Rituaalien symboliikka ja 

kosmologinen merkitys saattaa jäädä epäselväksi. Tämä johtaa helposti siihen, että 

rituaali tai uskonto muuttuu tai ihmisille tulee erimielisyyksiä tai sekaannusta niiden 

sisällöstä.46 Edellä esitetyt uskonnollisuuden piirteet ovat kaikki imagistisen 

uskonnollisuuden tunnusmerkkejä. Palaan tähän tarkemmin osiossa 3.2 

Esiteltyjen uskonnollisten moodien ymmärtämiseksi meidän tulee ymmärtää, miten 

muisti toimii. seuraavaksi selitän, miten ihmisen muisti on jaettu erilaisiin 

kategorioihin.  

 

3.1 Muistin toiminta mooditeorian pohjalla 

 

 

43 Whitehousen käyttämä englanninkielinen sana on transmittance. 
44 Whitehouse 2021. 
45 Whitehouse 2002; Whitehouse 2021. 
46 Whitehouse 2021. 



  23 

 

 

Kognitiivsen uskontotiede ja varsinkin Whitehousen mooditeoria on kiinnostunut 

pääasiassa kahdesta muistin lajista, joita kutsutaan implisiittiseksi ja eksplisiittiseksi 

muistiksi. Implisiittinen muisti on muistia asioista ja taidoista, joista emme ole 

tietoisia47. Eksplisiittinen muisti käsittelee asioita, joista olemme tietoisia. Se voidaan 

jakaa säilömuistiin ja työmuistiin. Työmuisti on järjestelmä, jonka avulla voimme 

pitää noin yhden lyhyen lauseen verran dataa mielessämme. Työmuistista paljon 

käsitellyt asiat siirtyvät säilömuistiin, jossa ne säilyvät tunneista vuosikymmeniin.  

Säilömuisti voidaan myös jakaa kahteen osaan, jotka ovat semanttinen ja episodinen 

muisti. Semanttinen muisti käsittelee asioita, jotka yleensä kuvataan sanalla “tieto”. 

Näitä ovat esimerkiksi pilkkusäännöt, maantieteelliset faktat tai maitolitran hinta.48 

Episodinen muisti käsittelee ihmisen henkilökohtaista, eli autobiografista muistia. 

Nämä ovat usein tärkeitä tapahtumia, kuten oman lapsen syntymä tai häät. Siinä 

missä semanttisten muistojen alkuperää on vaikea paikantaa, ovat episodisen muistin 

muistot hyvin eläviä ja niiden konteksti on helppo muistaa.49 Olen lisännyt selvyyden 

vuoksi kuvaajan. Kuvaaja 2 havainnollistaa semanttisen ja episodisen muistin 

sijoittumista. Tämän lisäksi seuraavassa alaluvussa käsiteltävät doktrinaalisen ja 

imagistisen uskonnollisuuden mallit ovat kiinteästi sidoksissa semanttiseen ja 

episodiseen muistiin.   

 

 

Kuvaaja 2: Muistin eri tyypit 

 

 

 

 

47 Pyörällä ajaminen on esimerkki, jota Whitehouse itse käyttää. 
48 Whitehouse 2021. 
49 Whitehouse 2002. 
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Rituaalitoiminnan kontekstissa tilanne on seuraava: vaikka henkilö tekisi selkeästi 

rituaalitoimintaa, joka identifioi hänet kristityksi, hän ei välttämättä muista mistä on 

oppinut nämä rituaaliset toiminnot. Doktrinaaliset rituaalit ovat enemmän tapa  

jatkuvalla toistolla opettaa osallistujalle abstrakteja käsitteitä tai dogmeja.  

 

3.2  Kaksi uskonnollisuuden mallia  

 

Tässä alaluvussa käsittelen Harvey Whitehousen mooditeorian. Ensin käyn läpi 

doktrinaalisen moodin, jonka jälkeen siirryn imagistiseen moodiin.  

Doktrinaalinen uskonnollisuus nojaa vahvasti semanttisen muistin vahvuuksiin. 

Doktrinaaliset rituaalit yhden uskonnon sisällä ovat usein hyvin samankaltaisia 

keskenään50 ja usein toistettavia. Niiden vahvuus on valtavan tietomäärän siirtäminen 

uskonnon seuraajille. Tämä tieto sisältää usein komplekseja uskonnonfilosofisia 

rakenteita sekä käsitteitä. Doktrinaalinen uskonnollisuus tuottaa selvästi 

tunnistettavia sosiaalisia rakenteita. Näitä rakenteita ovat hierarkkinen 

järjestäytyminen, keskusjohtoisuus, laajenemispotentiaali sekä dynaaminen liikkeen 

johto.51 Olen liittänyt kaavion hahmottamisen helpottamiseksi liitteisiin. 

Kuten aikaisemmin on todettu, doktrinaalinen malli pystyy toistettavien rituaaliensa 

ja niihin liittyvän tiedonvälityksen avulla välittämään valtavan määrän tietoa. 

Helppoja esimerkkejä ovat tarinat Jeesuksen elämästä, tuhlaajapojan paluu tai Nooan 

arkki. Kognitiivinen uskontotiede tunnistaa tarinoissa paljon kognitiivisia koukkuja52, 

jotka saavat ihmiset muistamaan tarinat ja kertomukset paremmin, ne vaativat 

vähemmän kognitiivista prosessointia, jotta ne siirtyvät säilömuistiin. Toisto voi 

kuitenkin olla epämotivoivaa, joka johtaa heikompaan sitoutumiseen ja vähentää 

todennäköisyyttä perinteen välittämistä seuraaville polville.53  

Doktrinaalisissa uskonnoissa on kuitenkin mekanismeja, jotka estävät ihmisiä 

hylkäämästä uskontoa, vaikka he olisivat epämotivoituneita jatkamaan seuraamista. 

Mekanismeja ovat esimerkiksi sosiaalinen karttaminen ja helvetti/taivas-retoriikkaan 

 

50 Esimerkiksi sunnuntaisin järjestettävä viikoittainen messu. 
51 Whitehouse 2002; Whitehouse 2021. 
52 Uskonto ja ihmismieli 2008. Esimerkiksi minimaalisesti intuition vastaisia agentteja. 
53 Whitehouse 2021. 
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perustuva uhkailu tai motivointi.54 Lisäksi voidaan perustellusti argumentoida, että 

doktrinaaliset uskonnot pyrkivät muokkaamaan koko yhteisöä vastaamaan omia 

uskomuksiaan ja normalisoida muuten vaikeasti uskottavista dogmeista osa 

yhteiskunnallista todellisuutta.55  

Uskonnollinen johtajuuden ja doktrinaalisen uskonnon suhde on symbioottinen. 

Koska uskonnolliset spesialistit nostetaan yhteisön huipulle – ainakin ennen 

nostettiin - heidän sanomisillaan on suuri merkitys yhteisössä. Tätä logiikkaa jatkaen, 

he omalla julistuksellaan vahvistavat edelleen doktrinaalisen uskonnon semanttisia 

narratiiveja.56  Samalla heidän omista teoistaan tulee osa uskonnon hagiografista 

kudosta ja edelleen osa semanttista muistia aktivoivaa oraalista traditiota.  

Doktrinaaliset uskonnot harjoittavat myös ns. oikeaoppisuuden tarkkailua, joka 

tarkoittaa edellä mainittujen uskonnollisten spesialistien opetusta ja maallikoiden 

uskonnollista toimintaa ja ajattelua tulee myös tarkkailla. Epätoivottavaa 

uskonnollista innovointia, eli opin muuttamista pyritään estämään. Harhaopit voivat 

olla suunniteltuja tai tahattomia. Helppo esimerkki tahallisesta harhaopista on 1500-

luvulla tapahtunut läntisen kirkon reformaatio ja katolisen kirkon suhtautuminen 

siihen. Tahatonta harhaoppia voi olla esimerkiksi spontaanisti syntyvät kirkon sisäiset 

paikallistraditiot, jotka saattavat olla ristiriidassa korrektin teologian kanssa 

kenenkään sitä ymmärtämättä.57 

 Doktrinaalisissa uskonnoissa usein syntyy keskusjohtoinen hierarkia, jonka yhtenä 

tehtävänä on toteuttaa “oikeaa” uskonnollista innovaatiota. Tämä tarkoittaa 

kristillisessä perinteessä yleensä teologiaa.58 

On myös näyttöä siitä, että doktrinaalinen uskonto on kehittynyt samaan aikaan, kun 

ihmiset ovat aloittaneet maanviljelyn.59 Whitehouse esittää, että doktrinaalinen 

uskonto olisi kehittynyt palvelemaan laajemman yhteisön vaatimiin tarpeisiin. 

Doktrinaalinen uskonto mahdollistaa sen, että laaja populaatio jakaa saman 

identiteetin. Tämä jaettu identiteetti on pakollinen suuremman populaation 

 

54 Whitehouse 2021. 
55 Tämä voidaan helposti nähdä länsimaisessa yhteiskunnassa, joka on täysin kristillinen 
arvopohjaltaan ja mytologialtaan. Samoin kursorisella vilkaisulla muslimimaailmaan voimme todeta 
saman väittämän.  
56 Whitehouse 2002. 
57 Whitehouse 2021. 
58 Whitehouse 2021. 
59 Whitehouse 2021. 
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yhteistyöhön, jossa ihmiset ovat generalistien sijaan spesialisteja. Eri ammattiryhmien 

edustajien täytyy pystyä luottamaan toisiinsa. Löysästikin jaettu identiteetti60 aktivoi 

ihmisten taipumusta toimia sisäryhmää hyödyttävällä tavalla. Jaettu identiteetti 

syntyy doktrinaalisten uskontojärjestelmien piirissä ennen kaikkea laajasti jaettujen 

tarinoiden takia. Olen lisännyt kuvaajan doktrinaalisesta mallista (kuvaaja 3), jotta 

lukijan olisi helpompi havaita erot doktrinaalisen ja imagistisen moodin välillä. 

Kuvaajan lähde löytyy lähdeluettelosta. 

Kuvaaja 3: Doktrinaalinen moodi 

 

 

 

 

Imagistisella uskonnollisuudella on kaksi peruspiirrettä ja tunnusmerkkiä. 

Ensimmäinen on, että sen toiminnot, kuten rituaalit, suoritetaan harvoin. Toinen on 

se, että ne ovat hyvin stimuloivia fyysisesti tai emootioiden kautta – tai tietenkin 

 

60 Whitehouse 2002. 
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molemmilla tavoilla.61 Esimerkiksi väkivaltaa sisältävät siirtymäriitit ovat 

todennäköisesti imagistisia. Kuten mainittu, Whitehousen mukaan tämänkaltainen 

uskonnollisuus, arkeologisten todisteiden pohjalta, vaikuttaa olevan vanhin 

uskonnollisuuden muoto.6263 Käsillä olevassa tematiikassa on monia mielenkiintoisia 

liittymäkohtia lajimme kehitykseen ja kysymyksiin muiden kädellisten mahdolliseen 

uskonnollisuuteen. Vaikka imagistinen uskonnollisuus saa usein erilaisia muotoja, sen 

perusteemana pysyvät kaksi toisiaan tukevaa ilmiöitä; harvoin suoritettavat rituaalit 

ja näiden rituaalien suuri emootiolataus.  

Harvoin toistettavat ja emootioladatut rituaalit aktivoivat episodista muistia ja saavat 

aikaan elävän ja pitkäkestoisen muiston. Muistot saattavat olla niin eläviä, että ne 

vaikuttavat “valokuvilta” ihmisten tajunnassa. Whitehouse argumentoi, että 

imagistista moodia kannattaa katsoa kulttuurievoluution kannalta. Mikäli rituaali 

suoritetaan harvoin eikä siitä ei jää mitään kenenkään mieleen, se unohtuu pian. 

Toisaalta rituaali, joka suoritetaan harvoin ja on ikimuistoinen todennäköisesti, 

suoritetaan uudestaankin.  

Whitehouse tutkimuksien mukaan, imagistiset rituaalit tuottavat pienehköjä, tiiviitä 

yhteisöitä. Näihin tiivisiin yhteisöihin on vaikea liittyä ja niistä on myös vaikea erota. 

Koska tämänkaltaisten rituaalinen viitekehys ei perustu niinkään verbaaliseen 

välitykseen, vaan jaettuun sekä henkilökohtaiseen intensiiviseen kokemukseen, 

tämänkaltaiset uskonnot eivät sellaisenaan yleensä leviä laajalle.64 Ne ovat osa jonkun 

tietyn ryhmän maailmankuvaa, ja ryhmään liittymiseksi tai sen ymmärtämiseksi 

täytyy jakaa koko elämäntapa sekä kokea samat dysforiset kokemukset rituaalien tai 

tapahtumien muodossa. Pelkkä uskomusjärjestelmien omaksuminen ei riitä tai edes 

ole mahdollista, koska jokainen jäsen muodostaa oman käsityksensä seuraavaksi 

käsiteltävän spontaanin eksegeettisten reflektion (SER) kautta.65 Opinnäytetyöni 

kannalta oleellinen ryhmä, joka on selvästi imagistinen yhteisö on sotilasryhmät. 

Koska imagistisen ryhmän jaettu identiteetti perustuu ennen kaikkea jaettuihin 

kokemuksiin, ryhmän jäsenten maailmankuvat ovat heterogeenisempiä, kuin 

doktrinaalisissa ryhmissä, joissa tietynlainen uskomusjärjestelmä on identiteetin 

 

61 Whitehouse 2002. 
62 Whitehouse, Mazzucato, ym. 2014. 
63 Whitehouse 2021. 
64 Whitehouse 2002. 
65 Whitehouse 2021. 
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perusta. Tämän vuoksi imagistisissa yhteisöissä ei ole yhtä selvää uskonnollista 

hierarkiaa, eikä siten myöskään keskusjohtoisuutta.   

On kuitenkin mahdollista argumentoida, että imagistinen moodi ei niin paljon 

sidoksissa rituaalitoimintaan, kuin mitä Whitehouse esittää. Esitän, että 

rituaalikonteksti ei ole pakollista spontaanin eksegeettisen reflektion syntymiseen. 

Rituaalikontekstilla on SER:n aktivoitumista lisäävä vaikutus, mutta ihmiset ovat 

taipuvaisia muutenkin asettamaan teleologisia selityksiä muodostaessaan 

autobiografisia narratiiveja dysforisista ja intensiivisistä tapahtumista. Seuraavassa 

kappaleessa käsitellään mainitsemaani spontaania eksegeettistä reflektiota. 

Aineistossani on viitteitä tästä. Olen lisännyt kuvaajan imagistisesta 

uskonnollisuudesta (kuvaaja 4), jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa episodisen 

muistin ja spontaanin eksegeettisen reflektion suhde sekä korkean intensiteetin 

rituaalien ja intensiivisen ryhmäposition suhde.  

 

 

Kuvaaja 4: Imagistinen moodi 
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Oleellista maisterintutkielmani kannalta on dysforisten kokemusten, eli 

taistelukokemuksien saavan aikaan Spontaania eksegeettistä reflektiota (SER), eli 

merkityksen antamista kokemuksille. Nämä merkitykset ovat usein uskonnollisia. 

Yhteiset jaetut merkitykset saavat aikaan identiteettifuusiota.  

 

 

3.3 Dysforiset ja intensiiviset tapahtumat liimaavat ryhmän yhteen 

 

Tässä alaluvussa käsittelen teoriakokonaisuuden seuraavan osuuden, joka koostuu 

kahdesta toisiinsa tiiviisti liittyvästä ilmiöstä. Ne ovat ensin esiteltävä spontaani 

eksegeettinen reflektio sekä toisena identiteettifuusio.   

Imagistista rituaaleista tiedämme, että korkean emotionaalisen intensiteetin rituaalit 

tuottavat tarkkoja muistoja siitä, mitä rituaalissa tapahtui, mutta mikä on 

oppijärjestelmien oppimisen ja muistamisen tilanne? Barretin ja Whitehousen 
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tutkimuksessa selvisi, että ihmisten kyky muistaa verbaalista sisältöä rituaaleissa on 

huono. Jos tähän yhdistetään vielä se, että rituaaleja järjestetään hyvin harvoin66, eivät 

rituaaliin osallistuvat ihmiset todennäköisesti muista kovinkaan montaa sanaa, jotka 

rituaalissa lausuttiin – eivätkä ainakaan kokonaisia oppijärjestelmiä. Emotionaalisesti 

tai fyysisesti intensiiviset rituaalit synnyttävät spontaania eksegeettistä reflektiota, 

joka on vastuussa imagistisen rituaalin elämää määrittelevästä merkityksestä.67 

Omana pohdintana voisin ulottaa evoluutiopsykologisen ulottuvuuden tähän 

keskusteluun. Episodinen muisti on ihmisen muistin tärkeä osa, joka aktivoituu 

ihmismielen kohdatessa suurta emotionaalista tai fyysistä intensiteettiä ja pitää 

muistot kirkkaana mielessä. Tämänkaltaisen muistin olemassaolo on luultavasti 

parantanut evolutiivista kelpoisuutta68, koska kriisikokemuksia on ehdottomasti 

järkevä käydä tietoisesti läpi ja reflektoida niiden äärellä. Miksi kriisi tapahtui? Mitä 

se merkitsee? Miten se voidaan välttää? 

 Tämänkaltainen reflektiivinen ajattelu todennäköisesti parantaa ihmisen 

selviytymistä tulevissa vastaavanlaisissa tilanteissa. Evoluutiopsykologian termejä 

käyttäen kyse on siis kelpoisuutta lisäävästä asiasta.  Kyse ei siis ole mistään 

eksklusiivisesti uskonnollisesta rituaali-ilmiöstä, vaan ihmisen aivojen toiminnasta, 

jolla on myös uskonnollinen ulottuvuus. Tämä tarkoittaisi sitä, että spontaani 

eksegeettinen reflektio on oikeastaan luonnollisesti tapahtuvaa riskianalyysia, joka 

todennäköisesti on yhteydessä riskianalyysijärjestelmään69. Voidaankin 

argumentoida, että kokemukset, jotka aktivoivat episodista muistia tuottavat 

riskianalyysijärjestelmälle tyypillisiä rituaaleja.70 

Spontaanista eksegeettisestä reflektiosta on ollut erimielisyyttä kognitiivisen 

uskontotieteen keskusteluissa. Esimerkiksi Pascal Boyer on esittänyt epäilyjä siitä, 

että harvoin toistetut ja intensiiviset episodiset rituaalit todella aiheuttavat 

 

66 Whitehousen teoria on saanut kritiikkiä Boyerilta siitä, että koska imagistiset rituaalit toteutetaan 
harvoin, – jos koskaan – samalla tavalla, kuin edellinen rituaali on varmojen johtopäätösten 
tekemisestä haasteellista. 
67 Whitehouse 2021; Whitehouse, Stewart, & Richert 2005. 
68 Viittaan evolutiiviseen kelpoisuuteen, joka tarkoittaa miten hyvin yksilö on onnistunut 
mukautumaan ympäristöönsä, miten hyvin hän pystyy tuottamaan jälkikasvua ja miten hyvin hän 
pystyy hoivaamaan jälkikasvunsa sukukypsyyteen asti.  
69 Boyer P. Lienard P, 2006. Artikkelissaan B&L argumentoivat, että rituaalitoiminnan pohjalla olisi 
luonnollinen vaste stressaaviin tai erityisen riskialtteisiin tilanteisiin ja aktivoi 
riskianalyysijärjestelmän toimintoja, kuten puhdistamista, eriyttämistä sekä toistuvaa asioiden 
varmistamista.  
70 ks. esim. Boyer P, Lienard P, 2006 
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reflektiivisiä pohdintoja. Hänen mukaansa ne saattavat kohdistaa mielen rituaaliin ja 

sen sisältöön. Boyerin mukaan ne saattavat myös kieltämättä aiheuttaa episodisia 

muistoja, mutta hänelle suhde episodisten muistojen ja eksegeettisen reflektion ei ole 

relevantti. Toisaalta, kun teoreettiseen viitekehykseen lisätään oletus ihmisten 

teleologisesta biaksesta todellisuutta kohtaan, voidaan ymmärtää miksi ihmiset 

asettavat yliluonnollisiakin merkityksiä tärkeille tapahtumille.  

Aiheeseen palaten, spontaanit eksegeettiset reflektiot tuottavat siis merkityksiä ja 

narratiiveja. Nämä merkitykset ovat kuitenkin yksilöllisiä, eivätkä ne vastaa 

doktrinaalisten uskontojen opillista yhtenäisyyttä. Koska imagistiset uskonnot eivät 

tuota opillista yhtenäisyyttä, vaan kaikki osallistujat käsittelevät tapahtumat ja 

rituaalit hieman omalla tavallaan, ei myöskään dynaamista johtajuutta synny. Koska 

dynaamista johtajuutta ei synny, myöskään keskitettyä johtoa ei synny. Nämä 

imagistisen uskonnon piirteet ovat toisiaan vahvistavia.  

Spontaani eksegeettinen reflektio on myös hyvin usein symbolista. Koska imagistisissa 

rituaaleissa rituaalin tavoitetta usein ei mitenkään sanoiteta suoraan tai ollenkaan, se 

jää rituaalin osallistujan omaksi päänvaivaksi. Koska selityksiä on yhtä paljon, kuin 

osallistujia on uskomusten monimuotoisuus ilmiselvä lopputulos.  

Opinnäytetyölleni keskeisin ja kantava ajatus on seuraava: korkea fyysinen tai 

emotionaalinen intensiteetti saa aikaan intensiivistä ryhmäkoheesiota. Tämän 

argumentin päälle perustuu myös myöhempi synteesi identiteettifuusion teorian 

kanssa. Käytän niitä molempia tulevassa analyysiluvussa analysoidessani 

suomalaisten vapaaehtoisten sotilasryhmää. 

 Hyvin monella suomalaisella miehellä on omakohtainen kokemus armeija-ajalta ja 

omasta ryhmästä. Pystyn vieläkin muistamaan jokaisen ryhmäläiseni nimen, luonteen 

ja aselajin. Todennäköisesti muistan sen koko loppuikäni. Sotilaiden ryhmät ovatkin 

esimerkillisiä imagistisia yhteisöitä, koska sotilaat toimivat stressin, dysforian ja 

dramaattisten tapahtumien vaikutuspiirissä.  

Vaikka doktrinaalisista ja imagistisista uskonnoista yleensä puhutaan ”tyyppeinä” ne 

eivät varsinaisesti ole sitä, vaan todellisuudessa ne muodostavat jatkumon, jonka 

ääripäissä ideaalityypit. Kristinuskossa, Islamissa ja Juutalaisuudessa on kaikissa 

molempia piirteitä, vaikka ne voidaankin turvallisesti sijoittaa doktrinaalisten 

uskontojen ryhmään. Whitehousen mooditeoriaa kannattaa katsoa enemmänkin 

selittävänä työkaluna.  
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Tämän lisäksi on järkevää nostaa esille, että uskonnolliset moodit voivat vaihdella 

myös uskonnon sisällä. Esimerkiksi hindulaisuudessa papistolla on todennäköisesti 

hyvin tarkka käsitys hindulaisesta teologiasta ja kosmologiasta, kun taas tavallisella 

hindulla se voi puuttua. Yleisesti ottaen papistolla on uskontoon ja etnisyyteen 

riippumatta laajempi uskonnonfilosofinen skeema, kuin maallikoilla. Brahmaanin 

eletty uskonnollisuus on todennäköisesti paljon doktrinaalisempaa, kuin maallikon.  

 

 

3.4 Identiteettifuusio 

 

Whitehousen mooditeorialle on paljon käytännön sovelluskohteita, mutta suoraa 

ajatusrakennelmaa suomalaisten vapaaehtoisten ja mooditeorian välille on hankala 

vetää. On jokseenkin ymmärrettävää, että vapaaehtoiset ovat jollakin tavalla 

sidoksissa imagistiseen moodiin esimerkiksi sotilasveljeyden kautta, mutta tämä on 

hieman liian yksioikoisesti sanottu. Kyse ei ole imagistisesta moodista, vaan sen 

takana olevasta kognitiiviseseta järjestelmästä, joka luo tietynlaisia yhteisöitä ja 

ryhmädynamiikkoja.  

Koska imagistiset rituaalit ja episodista muistia aktivoivat sosiaaliset kokemukset 

luovat tiiviitä yhteisöitä, ovat myös hyödyt sisäryhmäläisille yleensä todella isot. 

Tiukka ryhmäkoheesio johtaa ryhmän sisällä vahvaan altruismiin, toveruuteen ja 

rakkauteen71. Tämä pätee kuitenkin, lähes itsestään selvästi, pelkästään ryhmän 

jäseniin. Mitä fuusioituneempi ryhmä on, sitä todennäköisemmin se käyttää 

väkivaltaa puolustautuakseen ulkoryhmiä vastaan.72 Pasifistiset ja yhteiskunnasta 

vetäytyvät ryhmät luovat mielenkiintoisen poikkeuksen tälle dynamiikalle, mutta ne 

ovat selvästi vähemmistöasemassa.  Uskontotieteessä on tutkittu jo vuosikymmeniä 

sitä, miten erilaiset uskonnolliset ryhmät tekevät rajanvetoa ”meidän” ja ”niiden” 

välille73. Sosiologisen näkökulman sijaan kognitiivinen uskontotiede lähestyy ilmiötä 

psykologisesta ja usein vielä hieman tarkemmin evoluutiopsykologisesta 

näkökulmasta. 

 

71 Whitehouse 2021. 
72 Chinchilla, Vázquez, & Gómez 2021. 
73 Klassikoista nostaisin esille esimerkiksi Durkheimin toteemit ja Bellahin kansalaisuskonnot. 
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Evolutiivisesta näkökulmasta katsottuna identiteettifuusio nostaa henkilön ja koko 

ryhmän kelpoisuutta, joten sen kehittyminen ei ole mitään mysteeri. Tämän lisäksi 

ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan, että mitä enemmän he suosivat sisäryhmää, sitä 

enemmän he saavat vastavuoroisesti resursseja ja palveluksia. Jos vuorovaikutteista 

suosimista ei tapahdu, hajoaa ryhmä hyvin nopeasti.74 Toisaalta kun vastavuoroisesta 

suhteesta tulee tarpeeksi vahva, niin eroaminen ryhmästä muodostuu todella 

hankalaksi.    

Kääntäen tämän ajattelun suunnan, voimme ymmärtää, että mikäli ihmiset suosivat 

omaa ryhmäänsä, he suhtautuvat ulkopuolisiin ryhmiin joko neutraalisti tai hyvin 

herkästi negatiivisesti.75 On järkevää pitää samoista resursseista kilpailevia ryhmiä 

huonommassa asemassa suhteessa omaan ryhmään tai voimakkaamman ryhmän 

kohdatessa välttää konfliktia kokonaan. Tämä raadollinen ajattelu johtuu siitä, että 

ihmiset hahmottavat resurssikilpailun automaattisesti nollasummapelinä, jossa 

voittajan saamat resurssit ovat biaksen mukaan erityisesti uhkatilanteissa pois toisilta 

toimijoilta, eli ryhmiltä.76 Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että kilpailevat 

ryhmät – uskonnolliset tai ei – hyökkäävät toisiaan vastaan kriisitilanteissa. Tätä 

mekanismia ymmärtämällä ja ennakoimalla voidaan vaikuttaa ryhmien välisiin 

väkivaltaisuuksiin. 

En yritä väittää, että tämä olisi avain kaikkiin konfliktitilanteisiin, koska konflikteissa 

on usein hyvin monta muuttujaa. On kuitenkin ymmärrettävä näkökulma ihmisten 

intuitiivisesta sosiaalisesta toiminnasta, että voimme ymmärtää ryhmäytymisen 

merkityksen ja sen, että se on välttämätöntä ja osittain tiedostamatonta käytöstä. 

Koska ongelma on sosiaalipsykologinen, voidaan sosiaalipsykologiasta pyrkiä 

löytämään vastauksia kehämäisten konfliktien helpottamiseksi. Boyer esittelee 

Donald Horowitzin löydöksen siitä, että etniset konfliktit, joissa uskonto näyttelee 

usein osaa, ovat muodostumisessaan usein kaavamaisia.77 Niiden varsinainen syy edes 

ole välttämättä pohjimmiltaan etnisyyteen liittyvä, vaan etniseen ryhmään 

kuuluminen on ryhmiä erottava merkkaaja.78     

 

74 Boyer 2018. 
75 Boyer 2018. 
76 Boyer 2018. 
77 Horowitz 2002. 
78 Horowitz 2002. 



  34 

 

 

Imagistiset kokemukset luovat ryhmäkoheesiota ja joissakin tilanteissa myös lisäävät 

vihollisuuden ja suvaitsemattomuuden tunteita kilpailevaa ryhmää kohtaan. 

Dysforiset kokemukset aktivoivat samoja muistialueita, kuin imagistiset rituaalit, 

jotka – kuten mainittu – tuottavat spontaania eksegeettistä reflektiota (SER). 

Episodisissa muistoissa on myös oleellista se, että ne ovat jaettuja. Koska ne ovat 

autobiografisia myös se, ketä oli paikalla vaikuttaa narratiiveihin. Koska nämä suuret 

narratiivit ovat elämää määritteleviä, myös muistojen jakaminen tuottaa vahvan ja 

eksklusiivisen siteen.79 Tämä muistimekanismi toimii yhdessä sisäryhmäbiaksen 

kanssa ja ne vahvistavat toisiaan.  

Se tiukka yhteenkuuluvuuden tunne, joka syntyy jaetuista merkityksellisistä 

kokemuksista voi, ja usein tuottaakin, ilmiön, jonka tutkijat ovat nimenneet 

identiteettifuusioksi.80 Kyseessä on äärimmäiseen ryhmäytymiseen kuuluva tunne, 

joka saa aikaan oman hyvinvoinnin sivuuttamista ryhmän takia ja jopa kuolemista 

ryhmän puolesta.81 Tutkimuksessa on selvinnyt, että esimerkiksi taistelijoiden väliset 

suhteet vaikuttavatkin hyvin paljon perheenjäsenten välisiltä suhteilta.82 On yleisesti 

oletettu, että sukulaiset uhrautuvat toistensa puolesta, koska heidän fenotyyppinsä 

ovat samankaltaisia. Identiteettifuusio tuottaa samanlaista toimintaa, joka on tärkeä 

löytö esimerkiksi sotilasryhmien tai terroristien toiminnan ymmärtämisessä. 

Fenotyyppi on indikaattori samankaltaisille geeneille, eli sukulaissuhteelle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiukka identiteettifuusio, jonka lähteenä ovat 

jaetutut uskomukset ja usein kokemukset saavat aivomme samaistamaan tärkeät 

ryhmän jäsenet geneettisiksi sukulaisiksemme. Tämän valossa kelpoisuuden ja siihen 

liittyvän omien geenien suojelemisen kannalta lähes järjenvastaiselta vaikuttava 

fuusioituneille ryhmille ominainen uhrautuminen onkin enemmän ymmärrettävissä.  

Esimerkiksi Libyassa 2011 vallankumoussodassa sotilaat, jotka olivat etulinjassa, 

fuusioituivat paljon tiukemmin, kuin selustassa palvelleet huoltojoukot. Tämän lisäksi 

he muodostivat spontaanisti 3–5 henkilön ryhmiä83, jotka tekivät kaiken yhdessä. 

Erilaisissa mittauksissa selvisi, että he eivät kokeneet juuri minkäänlaista 

yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden ryhmien kanssa. Itse asiassa sotilaat katsoivat 

 

79 Whitehouse 2021. 
80 Swann ym. 2009. 
81 Swann ym. 2009. 
82 Whitehouse, McQuinn, ym. 2014. 
83 Suomen armeija käyttää tästä sanaa partio. Sama ryhmäkoko toistuu armeijoissa ympäri maailman. 
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vallankumousta tukeneiden, mutta taisteluun osallistumattomien olevan 

vapaamatkustajia, jotka hyötyivät vääryydellä muiden työstä. Tämä on toinen 

mielenkiintoinen kognitiivinen mekanismi, joka on kehittynyt lajillemme. Ihmiset 

ovat hyvin herkkiä havaitsemaan sosiaalisissa ryhmissä ”vapaamatkustajia”. Tähän 

ihmiset ovat kehittäneet vastaukseksi esimerkiksi kalliit signaalit. Kalliiden signaalien 

näkökulmasta voidaan argumentoida, että taisteluun osallistuminen on todella kallis 

signaali ryhmään kuulumisesta, mutta se ei ole pääasiallinen näkökulmani eikä selitä 

ilmiöitä tyydyttävällä tavalla.  

Fuusioituneet henkilöt ilman vihollista ovat pääosin kiinnostuneita vain ylläpitämään 

ryhmänsä hyvinvointia.84 Käytännössä tämä tarkoittaa, että fuusioituneet jäsenet 

auttavat toisiaan todella hankalissa tilanteissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi 

köyhyyteen tai luonnonkatastrofeihin. Whitehousen esittää, että fuusioituneet jäsenet 

käyttävät toisistaan termejä, kuten ”veli” tai ”sisko” tai muita biologiseen 

sukulaisuuteen viittaavia termejä.85 Identiteettifuusioita motivoi kuitenkin paljon 

vahva ja uhkaava ulkoryhmä, joten fuusioituminen ilman sitä on hankalaa.   

Essentia-ajattelu sekä identiteettifuusio ovat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa. 

Essentia-ajattelu on ihmisille luontainen ajattelutapa, jossa asioille ja ihmisille 

mielletään jokin sisäinen tekijä, joka tekee esimeriksi sinusta juuri sinut. Nämä 

essentiat ovat biologisia sekä sosiaalisia.86 Ihmiset läheisissä suhteissa kokevat 

jakavansa essentiaa keskenään. Jakamisen kokemus voi syntyä biologisista 

markkereista, kuten yhdennäköisyydestä vanhempiin. Toisaalta jakamisen kokemus 

voi selittyä myös sosiaalisissa suhteissa, kuten taistelijaryhmissä. Ihmisten sosiaalinen 

kyky tuntuu olevan niin hyvin kehittynyt, että geneettisesti vieraat ihmiset voivat alkaa 

kutsua toisiaan veljiksi ja siskoiksi.  

Whitehouse mittasi tutkimuksessaan identiteettifuusiota käyttäen janaa, jonka 

toisessa päässä on täysi fuusioituminen ja toisessa päässä täysin erillinen identiteetti. 

Tuloksissa joukot, jotka olivat eniten taistelussa, fuusioituivat eniten. Lisäksi 

havaittiin, että syy siihen oli jaettu stressi ja ikävät olosuhteet.87 Tämä on erittäin 

 

84 Whitehouse & Fitzgerald 2020. 
85 Esimerkki Japanilaisesta Yakuza-kulttuurista. Oyabun ja Aniki. 
86 Richert & Lesage 2022. 
87 Whitehouse, McQuinn, ym. 2014. 
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oleellinen havainto. Minun tutkimuksessani näkyvä äärimmäisen tiivis 

fuusioituminen on epäilemättä seurausta etulinjassa olosta.  

Tutkimuksessani identiteettifuusio näkyy esimerkiksi siinä, että ryhmän halukkuus 

puolustaa ja tappaa ryhmän puolesta ovat hyvin korkealla tasolla henkilöille, jotka 

olivat tunteneet toisensa noin kaksi kuukautta. Tämän lisäksi hengen ja terveyden 

vaarantaminen ottaminen ryhmäläisten puolesta esimerkiksi evakuointitilanteissa on 

tasolla, joka yleensä tapahtuu vain perheen jäsenille. 

Whitehouse puhuu myös fuusioutumisesta, joka on huomattavasti kevyempää, mutta 

ohjaa myös ryhmäkäyttäytymistä.88 Tämä ”kevyempi” fuusioituminen on tarkastelun 

kohteena, kun esittelen vapaaehtoisten käsityksiä esimerkiksi Euroopan tai ”lännen” 

puolustamisesta. 

 

3.5 Essentia-ajattelu ja dehumanisointi 

 

Koska käsittelen analyysiluvussa taistelijoiden vihamielistä ulkoryhmäsuhdetta 

venäläisiin sotilaisiin, on paikallaan selventää mitä tarkoitetaan essentia-ajattelulla 

sekä dehumanisoinnilla. Molemmat liittyvät toisiinsa sekä tarjoamaani yleiseen 

teoreettiseen näkökulmaan. Selvennyksenä mainittakoon, että kun puhun essentia-

ajattelusta, tarkoitan psykologian käsitystä essentialismista, en Platonin ja 

Aristoteleen metafyysisestä essentialismista.  

Essentia-ajattelu on ihmiselle luontainen tapa järjestää todellisuutta erilaisiin 

kategorioihin. Essentia-ajattelu on vastuussa siitä, että pidämme esimerkiksi 

chihuahuoita koirina, vaikka ne muistuttavat ulkonäöltään hyvin vähän 

stereotyyppistä koiraa. Ajattelemme, että asioiden sisällä on jokin olemus tai essentia, 

joka tekee koirasta koiran, vaikka se ehkä näytäkään koiralta.89 Tämä essentia on 

muuttumaton, kun se on kerran annettu jollekin olennolle. En yritä väittää, että näin 

olisi, vaan että ihmisillä on taipumus ajatella niin. 

Koirat eivät ole tietenkään ainoa asia, jolla on essentia. Essentia-ajattelu koskee myös 

ihmisiä ja ihmisryhmiä. Tämä ajattelu näkyy sisäryhmien ja ulkoryhmien välisissä 

 

88 Whitehouse 2021. 
89 Neufeld 2022. 
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dynamiikoissa selvänä rajanvetona meihin ja heihin.90 Rotu, kansallisuus tai uskonto 

ovat kaikki asioita, jotka tuottavat essentiaa ja ryhmien kokema ero essentioiden 

välillä johtaa usein jyrkkään suhtautumiseen ulkoryhmää kohtaan.91  

Eri asioissa olevat essentiat koetaan myös usein tarttuviksi. Kuuluisa koe, johon 

viitataan, on Hitlerin villapaita, jota ihmiset olivat haluttomia pukemaan päälleen.92 

Kokeen tulos oli, että epämiellyttävänä koetun asian essentia voi tarttua ja ”tahrata” 

ihmisen. Tämän takia ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka on koettu essentiansa takia 

huonommiksi, on yleisesti pidetty inhottavina, koska he ovat voineet ”tahrata” 

parempansa. Esimerkiksi Japanin burakumeista käytettiin nimityksiä, jotka viittaavat 

likaan tai eläimiin. Se, että tietyn ryhmän essentian katsottiin olevan eläimellinen tai 

huonompi liittyy dehumanisointiin. 

Dehumanisointi on David Livingstone Smithin mukaan on ensisijaisesti asenne, jossa 

toisen henkilön katsotaan olevan ali-ihminen tai jokin muu, kuin ihminen.93 Ali-

ihmisenä tämä ei ole oikeutettu ihmisarvoiseen kohteluun.94 Ihmiset, kuten muut 

sosiaaliset eläimet, ovat vastahakoisia käyttämään väkivaltaa herkästi sisäryhmänsä 

jäseniin.95 Väkivallan käytön herkkyys riippuu paljon kulttuurista, mutta yleensä 

sisäryhmän jäseneen käytettävä väkivalta on usein ryhmälle tärkeän rikkomuksen 

takana. Nämä rikkomukset voivat kuitenkin vaikuttaa toiseen kulttuuriin kuuluvalle 

tarkkailijalle mitättömiltä ja rangaistus kohtuuttomalta. Myöskään tuntemattomiin 

lajitovereihin välittömästi kohdistetaan väkivaltaa hyvin harvoin.96 Koska aggressio 

tuntemattomia kohtaan ei ole automaattinen reaktio, täytyy ihmisten kehittää 

oikeutuksia dehumanisoinnin aiheuttamaan kognitiiviseen dissonanssiin. 

Dehumanisointi ratkaisee kognitiivisen dissonanssin. Jos tapettava tai sorrettava 

olento ei ole ihminen, niin pahaa oloa ei tarvitse tuntea.97 

 

 

 

90 Haslam & Whelan 2008. 
91 Haslam & Whelan 2008. 
92 Nemeroff & Rozin 2000. 
93 Smith 2020a. 
94 Smith 2020b. 
95 Boyer 2018. 
96 Boyer 2018. 
97 Sturman 2012. 
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4 4.0 Analyysi  

 

4.1 Taustakysymykset ja motivaatio lähtöön 

 

Ensimmäinen kysymykseni haastattelulomakkeella oli haastateltavien nimen tai 

nimimerkin kysyminen, joilla he toivoivat heihin viitattavan. Nimet olivat Klaus 

Kryberg, Toivo, Sailor, Kalkkaron Kauhu sekä Pete. Käytän näitä nimiä myös 

vastaisuudessa heihin ja heidän vastauksiinsa viitaten tässä työssä.  

Seuraavaksi kysyin haasteltavien ikää, jotka vaihtelivat 22 ja 30 ikävuoden välillä 

keskiarvon ollessa 25 vuotta.  

Saamani datan perusteella näyttäisi siltä, että suurin osa on kypsyttänyt päätöksensä 

hyvin nopeasti siitä, kun Ukrainan presidentti Zelenskyi helmikuun lopussa kutsui 

ulkomaalaisia taistelijoita Ukrainaan taistelemaan venäläisiä vastaan. Yksi kyselyyn 

vastannut taistelija oli ollut Ukrainassa 4 kuukautta, muut kaksi.  

Taustakysymysten tarkoitus oli luoda pohjakuvaa taistelijoiden ympärille. On selvää, 

että 40-vuotiaan ihmisen motivaatiot todennäköisesti poikkeavat 20-vuotiaan 

henkilön motivaatioista. Lisäksi ymmärrys pohjatiedot seurustelusuhteista sekä 

varusmiespalveluksesta vaikuttavat tulevaan analyysiin taistelijoiden 

identiteettifuusiosta sekä käsityksestä itsestä osaavana sotilaana.  

Suomalaisten vapaaehtoisten muodostamassa ryhmässä oli haastatteluhetkellä noin 9 

– 10 henkilöä Klaus Kyrbergin haastattelun mukaan. Ryhmä oli alun perin hieman 

isompi, mutta jotkut ryhmäläiset halusivat muutoksia ryhmän logistiseen ja 

strategiseen asemaan Ukrainan armeijan sisällä. Tämän takia taistelijoiden tiet 

erkanivat, ja joukko henkilöitä siirtyi toiseen yksikköön.98 Haastattelussa Klaus 

Kryberg totesi, että suhteet ovat kuitenkin säilyneet hyvinä.   

Ei ole yllättävä, että kaikki vastanneista olivat käyneet varusmiespalveluksen ja 

saaneet puolustusvoimien johtajakoulutuksen. Suomalaisista miehistä 

varusmiespalveluksen suorittaa edelleen noin 70 % asevelvollisista. Valtaosa oli myös 

 

98 Joidenkin taistelijoiden mielestä venäläiset kohtelevat sotavankeja eri tavalla riippuen heidän 
yksiköstään. Ukrainan asevoimissa yksiköt ovat erilisten hallintoelinten alaisia, joka vaikuttaa 
venäläisten mukaan siihen koskevatko mahdollisia sotavankeja sotavankien oikeudet.  
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osallistunut vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan varusmiespalveluksen 

jälkeen. Kysyessäni olivatko taistelijat osallistuneet vapaaehtoiseen 

maanpuolustustoimintaan, tavoitteenani oli arvioida, onko kiinnostus sotilasasioihin 

jatkunut varusmiespalveluksen jälkeen. Analysoisin vastauksesta myös sen, että 

henkilöt, jotka ovat osallistuneet vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan, ovat 

keskimäärin isänmaallisempia ja omaavat vahvemman käsityksen suomalaisista ja 

mahdollisesti eurooppalaisista sisäryhmänä, jota tulisi suojella. 

Media-aineistossa toistuva teema on Suomalaisen varusmiespalveluksen erinomainen 

laatu, ukrainalaisten positiivinen suhtautuminen suomalaisten sotilaistaitoihin sekä 

se, että suomalaiset sotilaat kouluttavat ukrainalaisia. Ottamatta kantaa 

sotilaskoulutuksen laatuun, voidaan kuitenkin huomata, että käsitys suomalaisista 

lähes ammattisotilaina on hyvin suosittu narratiivi. Suomalaiset haluavat kuulla tätä, 

media tuottaa sitä ja taistelijat kertoa sitä. Se on rajanvetoa muihin ryhmiin, jotka 

taistelevat Ukrainan joukoissa. On hyvin luonteva ja viehättävä ajatus, että 

suomalaisilla olisi jokin erikoisominaisuus, joka erottaa heidät muista. Tämä kielii 

siitä, että suomalaiset, media sekä taistelijat itse rakentavat suomalaisille identiteettiä. 

Identiteetti koostuu näistä ominaisuuksista ja mikäli ryhmällä on selvä identiteetti, se 

voidaan erottaa muista ryhmistä. Nähdäkseni kysymys on siitä, että suomalaiset 

erotetaan kansan, median ja taistelijoiden näkökulmasta sisäryhmäksi sisäryhmässä. 

Laajempi sisäryhmä on Venäjää vastaan taistelevat ukrainalaiset, mutta suomalaisilla 

on vielä tärkeämpi sisäryhmäpositio sen sisällä.  

Lisäksi voidaan argumentoida, että lisäkoulutus on tuonut varmuutta ja uskottavuutta 

taitoihin sotilaana. Ukraina ei kyennyt ottamaan kaikkia halukkaita taistelemaan, 

koska kaikille ei riittänyt aseita. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset vapaaehtoiset 

valikoituivat hyväksyttyjen joukkoon luultavasti juuri koulutuksensa takia. Ylläpidetyt 

sotilastaidot mahdollistavat suoran siirtymisen rintamalle hyvin lyhyellä 

koulutuksella.  

Ukrainassa olleet taistelijat ovat median tuottamissa haastatteluissa todenneet, että 

Suomen varusmiespalvelus on ainutlaatuisen laadukas ja arvokas kansainvälisesti 

mitattuna. Toisaalta voidaan argumentoida, että vaikka Suomen varusmiespalvelus 

olisi heikkolaatuinen, niin taistelijat pitäisivät silti identiteettifuusion mukaisesti 

omaa ryhmäänsä erittäin korkealaatuisena. Mikäli koulutuksen laadusta ei voitaisi 

sanoa positiivisia asioita, voidaan ajatella, että koulutuksen kehuminen vaihtuisi 
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taistelutahtoon johonkin muuhun ominaisuuteen. En ole sotatieteiden tutkija, joten 

en arvioi sitä, onko väite koulutuksen laadusta totuudenmukainen, mutta siitä on 

tullut Suomen mediassa hyvin käsitelty teema. 

Voidaan myös argumentoida, että kaikki Ukrainaan lähteneet vapaaehtoiset kuuluivat 

jo tietyllä tavalla yhteen, tosin kohtalaisen löysään, sisäryhmään jo valmiiksi. On 

mahdollista ajatella, että kuuluminen varusmiespalveluksen käyneiden miesten 

laajaan yhteisöön on toiminut kynnystä alentavana tekijänä. Tieto siitä, että kaikki 

ovat saaneet sotilaskoulutusta on luultavasti ollut helpottava tieto ja vaikuttanut myös 

päätökseen, koska vapaaehtoiset ovat voineet luottaa siihen, että kaikilla on sama 

pohjakoulutus.  

Halusin tietää, oliko ryhmäläisillä ennestään ollut läheisiä henkilöitä Ukrainassa, ja 

ovatko he seurustelusuhteessa. Vain yhdellä haastateltavista on ollut läheisiä 

Ukrainassa ennen sotaa ja muutama taistelija on seurustelusuhteessa. Kysymykset 

pyrkivät valottamaan kuinka paljon lähtöä motivoi esimerkiksi sukulaisten 

puolustaminen ja aiemmat sosiaaliset suhteet. Olisi ymmärrettävää ilman mitään 

erityistä perheen ulkopuolista identiteettifuusiota, että henkilö lähtee suojelemaan 

läheisiään.  

Kuten olen todennut teorialuvussa, identiteettifuusio motivoi uhrauksien tekemistä 

läheisten takia. Kuitenkin kuten tutkimustuloksista näkyy, vain yhdellä henkilöllä oli 

entuudestaan ystäviä tai sukulaisia Ukrainassa. Tästä ei voi olla siis kysymys yhtä 

henkilöä lukuun ottamatta. Tilanne on muutamassa kuukaudessa kuitenkin 

muuttunut. Tällä hetkellä taistelijat ovat sitoutuneita ukrainalaisiin ja muihin ryhmän 

taistelijoihin.  

Yksi motivoiva tekijä lähtöön on Venäjän positio ulkoryhmänä ja eurooppalaisen ja 

länsimaisen yhteisön positio sisäryhmänä. Perustan väitteeni sille, että media-

aineistossa taistelijat viittaavat suojelevansa Suomea tai Eurooppaa Venäjältä jo 

ennen lähtemistään Ukrainaan.99 

 Toisaalta vapaaehtoisten suomalaistaistelijoiden olisi myös mahdollista ajatella 

ensisijaisesti Venäjän ja Ukrainan samankaltaisuuksia, mutta taistelijoiden mielissä 

Ukraina hahmotetaan ensisijaisesti osaksi länttä, joka johtuu osittain aineistossani 

 

99 esim. Vornanen 2022; Heikinmatti 2022. 
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sekä media-aineistossa näkyvästä Venäjän ulkoryhmäpositiosta. Uhkaava ulkoryhmä 

rajaa myös sisäryhmiä vahvasti.100 

Identiteettifuusioita koskevan tutkimusaineiston mukaan ihmisten tärkeimmät ja 

lähimmät ryhmät ovat yleensä perhe ja puolisot. Whitehousen ja Atranin töissä on 

ollut esimerkkejä siitä, että terroristeja on pyritty irrottamaan järjestötoiminnasta 

vedoten perhesiteisiin ja lukuisten omaelämänkerrallisien narratiivien mukaan juuri 

läheiset ovat olleet instrumentaalisessa ja tärkeässä asemassa terrorismista 

luopumisesta.101 Tätä ajatusta voidaan jatkaa siten, että mikäli vapaaehtoisten 

motivaatio jossain vaiheessa laskee ja he palaavat Suomeen, on syynä todennäköisesti 

perhe tai kumppani, joka on mainittu myös media-aineistossa102. Toisaalta, kuten 

tulemme myöhäisemmistä haastatteluvastauksista näkemään, tämäkään asia ei ole 

yksioikoinen. Aineistoni mukaan tiukasti fuusioituneen henkilön suhde ryhmään 

saattaa olla yhtä vahva, kuin suhde perheeseen (kuvaaja 5).   

Joissakin tilanteissa, kuten Suomen sodissa, ovat perheiden ja taistelutoverien 

suojeleminen päällekkäisiä. Molemmat ovat uhattuja, joten valintaa ei tarvinnut 

miettiä. Ukrainassa tilanne on toinen. Taistelijoiden perheisiin ei kohdistu mitään 

suoraa uhkaa. Tämä aiheuttaa perheissä ja taistelijoissa ristiriitaisia tunteita, kuten 

näemme kysyttäessä läheisten reaktioita lähtöön alla olevassa kysymyksessä 1.  

Median haastatteluissa oli myös hyvin esillä omaisten suru ja huoli lähtevistä tai 

lähteneistä taistelijoista. Taistelijat kuvasivat sukulaisten reaktioiden olleen 

voittopuoleisesti negatiivisia sekä haastatteluaineistossa että media-aineistossa. 

Joissakin tilanteissa lähtö oli salattu omaisilta ja tieto lähtemisestä tuli vasta kun 

vapaaehtoinen oli lähtenyt. Media-aineistossa nousi myös esille se, että henkilöt usein 

ilmoittivat päätöksestään lähteä juuri ennen lähtöä tai jopa sen jälkeen.103 Tämä 

kertoo siitä, että valinta ei ole helppo ja se aiheuttaa negatiivisia emootioita 

taistelijoille.  

 

 

100 Boyer 2018; Whitehouse 2021.  
101 Mieleeni tulee myös ajatus siitä, että identiteettifuusion ja sisäryhmä-ulkoryhmä-dynamiikat ovat 
hyvin samankaltaisia, kuin Foucault’n käsitys vallankäytön moninaisesta ulottuvuudesta. Erilaiset 
ryhmät käyttävät yksilöön valtaansa sekä tietoisesti että tietämättään, aktiivisesti ja passiivisesti. Ne 
kilpailevat siitä, mikä saa ilmiasun henkilön toiminnassa. Läheiset ja heidän halunsa saada henkilö 
jäämään. Yhteisö, joka motivoi henkilöä jättämään sukulaisensa. Vaikka Foucault puhuu vallasta ja 
sen käytöstä yleisesti makrotason ilmiönä, on siinä silti sama ydin, kuin mikrotasolla.   
102 Ville Nurmelan sotakokemuksia Ukrainasta - Sinimusta podcast 011 2022. 
103 Esim. Heikinmatti 2022; Vuortama 2022. 
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Kysymys läheisten suhtautumisesta lähtöön (1):  

Miten läheisesi suhtautuivat päätökseesi lähteä Ukrainaan? 

Negatiivisesti, toivoivat etten lähde. – Klaus Kryberg 

He eivät hyppineet riemusta, mutta ymmärsivät ja tukivat täysin. - Toivo 

Huolestuneesti, mutta muuten ymmärtäväisesti ja kannustavasti. – Sailor  

Ensin kieltävästi, myöhemmin neutraalisti. – Kalkkaron Kauhu 

 

Kyseessä on ollut kahden sisäryhmän kilpailu, jossa toinen on ainakin näennäisesti 

hävinnyt. Kuitenkin monet vapaaehtoiset media-aineistossa sanovat, eivät usko 

Venäjän sotatoimien loppuvan Ukrainaan, mikäli se kaatuisi.104 Venäjän 

hyökkääminen Suomeen saattaisi tietenkin vapaaehtoisten läheiset vaaralliseen 

asemaan.  Tältä kannalta katsottuna päätös onkin kahden sisäryhmän, Ukrainan ja 

läheisten, suojelemista uhkaavaksi koetulta ulkoryhmältä. Oleellinen kysymys on, 

kuinka uhkaavana ulkoryhmää pidetään? Aineiston vapaaehtoisten lähtijöiden 

näkökulmasta hyvin uhkaavana, koska Venäjän ajatellaan jatkavan sotatoimia 

mahdollisen Ukrainan kukistumisen jälkeen.  

Toisaalta taas Suomessa on varmasti todella paljon ihmisiä, jotka uskovat venäjän 

olevan todella uskottava uhka koko Suomelle, eivätkä he ole lähteneet minnekään. 

Sekä omassa ainestossani ja media-aineistossa105 nousi myös esille se, että ainakin osa 

läheisistä oli kuitenkin sopeutunut vapaaehtoisten päätökseen.  

 

4.2 Ryhmässä tapahtunut identiteettifuusio 

 

Tässä alaluvussa päästään tutkimukseni omasta mielestäni mielenkiintoisimpaan 

osaan, eli identiteettifuusioon. Kysymykset ovat omiani, mutta otin suuntaviivoja 

Whitehousen ja Swannin Libya-tutkimuksen keskeisistä teemoista.106 Vaikka tässä 

kyselyssä tarkasteltiin suomalaisten taistelijoiden asenteita, voidaan samaa 

tutkimusnäkökulmaa ja metodia soveltaa esimerkiksi terrorististen järjestöjen 

jäsenten identiteettifuusiotason tarkasteluun.  

 

104 Esim. Heikinmatti 2022; Vornanen 2022; Lindblom 2022. 
105 Parikka 2022. 
106 Whitehouse, McQuinn, ym. 2014. 
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Kysyin taistelijoilta, olivatko yhteiset kokemukset heidän mielestään yhdistäneet 

ryhmää. Tämä kysymys pyrki vahvistamaan Whitehousen ja Swannin 

perusargumenttia siitä, että jaetut kokemuksen todella yhdistävät ihmisiä ryhmään. 

Swann argumentoi, että fuusioituminen tuottaa varmemmin ja intensiivisemmin 

ryhmän hyväksi tapahtuvaa toimintaa, kuin jaettu identiteetti. Selvemmin sanottuna 

tämä tarkoittaa, että tiettyyn ryhmään kuuluminen ja siihen fuusioituminen saa 

henkilön esimerkiksi uhrautumaan ryhmän puolesta, mutta tiettyyn ryhmään pelkkä 

identifioituminen ei nostaisi sitä.  

Vastaukset olivat, kuten odotinkin, yksiselitteisiä – kaikki vastaajista totesivat 

yhteisten kokemusten yhdistäneen ryhmää. Jos taistelijat olisivat vastanneet 

voittopuoleisesti kielteisesti, olisi tämä tuottanut haasteen teoreettiselle 

viitekehykselleni. Lisäksi on syytä huomioida Whitehousen argumentti siitä, että 

jaetut dysforiset SER-kokemukset ovat herkkiä sille, kuka niiden aikana on paikalla. 

Internetillä ja erilaisilla viestiryhmillä on todennäköisesti ollut ainakin alussa vaikutus 

fuusioitumiseen. Lähtijät tutustuvat ryhmissä samanmielisiin henkilöihin. 

Valitettavasti minulla ei ole pääsyä näihin ryhmiin, joten en tiedä tarkalleen niiden 

sisältöä, mutta jo niiden olemassaolo luo pohjan sille, että on olemassa samaistuttava 

viiteryhmä. Tämän lisäksi media-aineistossa on ainakin yksi vapaaehtoinen lähtijä, 

joka käyttää fuusioitumisesta kielivää perheenjäsenretoriikkaa.107 

Kuvaajassa 5 näkyvä tulos antaa aikaisempiin tutkimuksiin yhteensopivan kuvan siitä, 

miten tiukkaa fuusioituminen on. Huomionarvoista on, että kyseessä on joukko 

ihmisiä, joista suurin osa on tuntenut toisensa vain noin kaksi kuukautta. Lyhyehkökin 

yhteinen aika sekä useat kognitiiviset mekanismit tuottavat tiiviitä ryhmiä. Siteet, 

jotka taistelijoiden välille muodostuvat ovat kiistämättä äärimmäisen vahvoja. 

Siteiden kestävyyttä testataan jokaisessa vaarallisessa taistelutilanteessa, joita 

taistelijat sekä omassa kyselyssäni että media-aineistossa108 kuvaavat. Siteiden 

pysyvyydestä ajallisesti on hyvin vaikea sanoa mitään lopullista, koska kriisi ei ole 

loppunut. Fuusioituminen on tapahtunu hyvin nopeasti. Kysyttäessä kuinka nopeasti 

ryhmähenki syntyi, kaksi taistelijaa vastasi ryhmähengen syntyneen päivissä, kaksi 

viikossa ja yksi viikkojen aikana. 

 

107 Parikka 2022. 
108 Nieminen 2022. 
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Kuvaajan 4 osoittamaa intensiteetin syntymistä selittää osittain kognitiivisten 

mekanismien päällekäinen ja keskinäisesti vahvistava toiminta. Dysforiset tai muuten 

intensiiviset jaetut kokemukset, ulkoryhmän tuoma uhka, sisäryhmän tuomat edut ja 

merkityksen löytäminen (SER)tuottavat väkevän fuusioitumisen. Tämä näkyy 

kyselyssäni siten, että taistelijat sijoittivat oman taisteluryhmänsä jäsenet ystävien ja 

perheen kategoriaan kuvatessaan läheisyyttä. 

 

Kuvaaja 4: Ryhmän koettu läheisyys 

 

 

    

 

Ryhmällä viittaan Suomalaisten taistelijoiden muodostamaan n. 9-10 hengen 

ryhmään, en pelkästään kyselyn täyttäneeseen ryhmään.  

Seuraavaksi käsittelen identiteettifuusion kehitystä ajallisesti. Kuvaajassa 5 on 

nähtävissä vastaukset kysymykseen siitä, kuinka tärkeä ryhmä oli taistelijoiden juuri 

saavuttua Ukrainaan.  
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Kuvaaja 5: Ryhmän fuusiokehityksen alkupiste 

 

Oletukseni oli, että heti taistelijan saavuttua suomalaisten ryhmä ei välttämättä olisi 

kovinkaan tärkeä, koska identiteettifuusiota ei ollut ehtinyt vielä syntyä. 

Ensimmäisessä kuvaajassa (kuvaaja 5) on hajontaa kohtalaisen paljon, ja 

kiinnostavasti joillekin taistelijoille odottava ryhmä oli jo ennen siihen liittymistä 

kovin tärkeä. Tämä viittaa siihen, että fuusioituminen, joka on tapahtunut verkon 

välityksellä, olisi todella tärkeää. Toisaalta on mahdollista myös ajatella, että 

tämänhetkiset intensiiviset tunteet heijastuvat vastauksissa. 

 

Kuvaaja 6: Ryhmän fuusiokehityksen myöhempi tilanne

 

 

Myös median tuottamissa haastatteluissa tuli ilmi, että fuusioitumista on tapahtunut 

jo verkossa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelussa ollut Mikael kutsui muita 

vapaaehtoisia viestintäryhmässä veljiksi, joka on yksi fuusioitumisen merkki.109 

 

109 Parikka 2022. 
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Toisessa kysymyksessä (kuvaaja 7) vastaajat olivat, kuten teorioiden perusteella 

saattaisi olettaa, jo täysin fuusioituneita omaan ryhmäänsä.  

Identiteettifuusiota käsittelevissä artikkeleissa on myös selvää näyttöä siitä, että 

fuusioituminen omaksi koettuun ryhmään voi tapahtua ilman yhteisiä kokemuksia. 

Mielestäni olisikin paikallaan kehittää teoriaa eteenpäin koskien jaettujen 

kokemusten ja puhtaasti yksipuolisen fuusioitumisen tematiikan kannalta – ne ovat 

tällä hetkellä vielä hieman epäselviä. Tarkoitan esimerkiksi internetissä tapahtuvaa 

fuusioitumista. On tietenkin myös mahdollista, että mitään eroa verkossa ja oikeassa 

elämässä tapahtuvaan identiteettifuusioon ei voida tehdä. On täysin mahdollista, että 

aivomme eivät osaa erottaa internetissä tapahtuvia sosiaalisia suhteita ja oikeassa 

elämässä olevia suhteita kovinkaan selkeästi kehityshistoriamme takia.   

Swannin ja Whitehousen teorioiden mukaan sisäryhmä ja ulkoryhmät ovat 

vaikutussuhteessa toisiinsa. Koska suomalaiset muodostavat oman sisäryhmänsä 

laajemman sisäryhmän (Ukrainan armeija) sisällä, voidaan argumentoida, että 

fuusioituminen on voimakkaampaa, kuin normaalissa ryhmässä. Tätä rajanvetoa 

tukee se, että haastatellessani Klaus Krybergiä (nimi muutettu), hän kertoi 

suomalaisten eriytyneen omaksi ryhmäkseen ja haluavan autonomiaa. Osa syistä oli 

operatiivisia ja strategiaan liittyviä, mutta teoria tukee myös sitä, että ryhmän 

fuusioitumisella olisi ollut tekijä. Pienempien ryhmien sisäisellä fuusioitumisella voi 

olla myös suoria operatiivisia seurauksia. Ideaalitilanteessa ukrainassa taistelevat 

henkilöt muodostaisivat yhden suuren sisäryhmän.  

 

4.3 Fuusioitumisen seuraukset – sisäryhmän puolesta uhraudutaan ja 

riskeerataan 

 

Seuraava kysymyspari (kuvaajat 7 ja 8) mittaa henkilöiden halukkuutta puolustaa ja 

tappaa ryhmänsä puolesta. Tulokset ovat yhteneväisiä muiden tutkimusten kanssa, 

joissa mitattiin jäsenten halukkuutta puolustamiseen. Tämän kysymyksen motivaatio 

on kognitiivisen käytösteorian kannalta oleellinen, koska se mittaa fuusioitumisen 

lujuutta käytännön toiminnassa. 

 Aggression ja väkivallan selittäminen ulkoryhmää kohtaan on oleellinen osa 

identiteettifuusioteoriaa. Aiempien tutkimusten mukaan identiteettifuusio saa aikaan 
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halua taistella ja uhrautua ryhmän puolesta110, joka näkyy todella selvästi myös 

saamissani vastauksissa sekä haastattelussa. Tämä halukkuus on nähtävissä 

vastauksissa kysymyksiini siitä, miten halukkaita ryhmän jäsenet ovat puolustamaan 

ryhmää (kuvaaja 7) ja kuinka valmiita he ovat tappamaan ryhmän puolesta (kuvaaja 

8). 

Sisäryhmän puolesta toimiminen vahvistuu fuusioitumisen vahvistuessa. Toisaalta on 

syytä myös pitää mielessä, että sisäryhmän toimintaa muokkaa ulkoryhmän tuottama 

uhka. Taistelijoiden asenteet venäläisiä kohtaan hyvin negatiiviset, kuten kuvaajista 

18 ja 19 voi huomata. Aineistossani ja varsinkin kysymyksessä ulkoryhmästä (Kysmys 

4). näkyykin vihollisten toiseuttaminen ja dehumanisointi.  

Olisi houkuttelevaa todeta, että yksistään sisäryhmän fuusioituminen, ulkoryhmän 

uhka tai immateriaaliset, yhdistävät arvot111 selittäisivät käytöstä tyydyttävällä tavalla. 

Tosiasiassa kaikki kolme vaikuttavat toisiinsa jatkuvassa syklissä. Sisäryhmän tiiviys 

vetää selvää rajaa ulkoryhmän välille kärjistäen tilannetta. Ulkoryhmän uhka 

sisäryhmän (Ukraina) jaettuja arvoja ja turvallisuutta kohtaan saa sisäryhmän usein 

dehumanisoimaan ulkoryhmän (Venäjä). Tämä taas vetää ulkoryhmää tiiviimmäksi 

Ukrainan konfliktin kontekstissa. Täten ilmiöstä tulee enemmän, kuin osiensa 

summa. Konflikti on itseään ruokkiva sykli.  

 

Kuvaaja 7: Ryhmän puolustus

  

Vastaajat olivat yhtä valmiita puolustamaan ryhmää, kuin tappamaan sen puolesta.  

 

110 Paredes, Briñol, & Gómez 2018. 
111 Olettaen, että niitä ei halua palauttaa osaksi sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta.  
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Kuvaaja 8: Ryhmän puolesta tappaminen

 

 

 Ulkoryhmän uhka ja sisäryhmän fuusioituminen ovat myös toinen toistaan tukeva 

sykli, josta on todella hankala päästä irti. Ryhmästä erkaantuminen on vahvan 

fuusioitumisen jälkeen vaikeaa.112 Ryhmästä erkaantumisen vaikeus näkyy media-

aineistossa, jossa kaksi palannutta vapaaehtoista mainitsevat haluavansa 

mahdollisesti palata. Kansalaisen113 haastattelussa Joni, 25 totesi seuraavaa: 

 

3-4 kuukauden jälkeen alkoi tuntua, että olisin antanut tarpeeksi, mutta 

lähteminen on vaikeaa, kun tiedät osan veljistä jäävän sotimaan rintamalle… 

Päivääkään ei kulu, etten olisi miettinyt kuinka haluisin olla takaisin 

auttamassa. 

 

Yllä oleva lainaus kielii muutamasta identiteettifuusioon liittyvästä ilmiöistä. Joni 

puhuu taistelutovereistaan veljinä, joka olen jo aikaisemmin todennut olevan hyvin 

yleistä identiteettifuusion tapahtuessa. Toinen asia on ryhmän jättämisen vaikeus.   

Tutkimusta ja ratkaisuehdotuksia on kuitenkin jo tehty esimerkiksi vankienhoidon 

parissa114 ja sitä on esitetty ratkaisun osatekijäksi myös terrorismin luomiin 

ongelmiin.115   

 

 

112 Gómez ym. 2020. 
113 Kansalainen 2022. 
114 Whitehouse & Fitzgerald 2020. 
115 Kavanagh ym. 2020. 
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4.4 Minkälaisia uhrauksia ja lisääntynyttä riskinottoa identiteettifuusio 

tuottaa? 

 

Myös seuraavat kaksi kysymystä (kuvaajat 9 ja 10) toimivat yhteneväisen teemansa 

mukaan luonnollisesti parina, joten käsittelen niitä myös niin. Kysyin, kuinka 

halukkaita ryhmän jäsenet ovat valmiita vaarantamaan terveytensä ja seuraavassa 

kysymyksessä henkensä toisen ryhmäläisen puolesta? Kun tein kysymyksiä, mietin 

mikä olisi realistinen ja ehkä koettukin esimerkki tilanteesta, jolla mitataan taistelijan 

riskinottohalua. Halusin tietää, onko fuusioituminen ollut tarpeeksi vahvaa isojen 

käytännön riskien ottamiseen. Lomakkeeni perusteella voidaan hyvin argumentoida, 

että ainakin tässä ryhmässä on. Evakuointitilanteita on ollut paljon ja ne ovat olleet 

hengenvaarallisia. Myös median tuottamien haastattelujen kontekstissa voidaan 

selvästi nähdä tätä tukevia kommentteja ja tarinoita taistelukentiltä.  

Vastauksissa terveyden ja hengen vaarantamisessa ei ollut eroavaisuuksia, mikä 

voidaan tulkita muutamalla tavalla. Sotilaat todennäköisesti toimivat jatkuvasti 

tilanteessa, jossa on mahdotonta tehdä eroa kuolemisen ja vammautumisen välillä, 

koska mahdollisuus molempiin on jokaisessa riskitilanteessa läsnä. Toisaalta voidaan 

ajatella, että kyseessä on ajatus auttamisen tinkimättömyydestä.  

Vaikka kysymyspari on periaatteellisesti kohtalaisen hyvä kuvaaja, tarjosi Klaus 

Kryberg minulle haastattelun aikana hyvän kritiikin ja näkökulman tähän 

kysymykseen. Käytännössä ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa kysymyksessä esitettyjä 

valintoja pitäisi edes tehdä. Hän muotoili asian haastattelussa näin: 

Mikään tehtävä ei vaadi sitä, että sotilas haavoittuu tai sotilas kuolee.. 

Esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa kaveri haavoittuu epäsuoraan tuleen: 

Olenhan minä valmis haavoittumaan, että se saadaan sieltä pois, mutta 

enhän minä nouse ja lähde juoksemaan hänen luokseen epäsuoran tulen 

alla. Ryömin ja teen ensihoitotoimenpiteet.  

 

 Ilmeisesti kysymykseni oli helppo käsittää niin, että kyse olisi ollut tehtävän 

suorittamisesta terveyden tai hengen kustannuksella.  
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Kuvaaja 9: Riskien ottaminen ryhmän jäsenten puolesta, terveys 

  

Vastaukset eivät muutu ollenkaan terveyden ja hengen vaarantamisen välillä. Tämä 

saattaa hyvinkin heijastaa sitä, että taistelutilanteessa mitään selkeää rajaa terveyden 

ja hengen vaarantamisen välillä ei ole. Kuolema tai vammautumisen riski pitää 

hyväksyä yhtenä pakettina esimerkiksi haavoittuneen ryhmäläisen evakuoinnissa 

taistelutilanteessa.  

 

 

Kuvaaja 10: Riskien ottaminen ryhmän jäsenten puolesta, henki

 

Tutkimuksessa, joissa kuvannettiin jihadistien aivoja selvisi, että heidän ajatellessaan 

uhrauksien tekemistä tärkeiden asioiden puolesta heidän aivoissaan tapahtui hyvin 

mielenkiintoisia muutoksia. Alueet, jotka vastaavat hyöty/kustannus arvioinnista 

olivat tavallista epäaktiivisempia. Toisaalta alueet, jotka vastasivat nopeasta, 

sääntöihin perustuvasta moraaliajattelusta olivat tavallista aktiivisempia.116 

Nähdäkseni sama ilmiö heijastuu taistelijoiden vastauksissa.  

 

116 Atran 2021. 
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Atranin tutkimustulos avaa hyvin mielenkiintoisella tavalla ihmisen käytöstä. Ilmiö ei 

ole sidottu pelkästään jihadismiin, vaan voidaan argumentoida, että saman 

mekanismin aiheuttaa mikä tahansa tilanne, jossa jokin henkilölle tärkeä asia on 

uhattu. Opinnäytetyöni kontekstissa ilmiö näkyy siinä, että henkilöt, jotka ovat 

tunteneet vain muutaman kuukauden tekevät valtavia käytännön uhrauksia toistensa 

puolesta.  

Media-aineistossa nousi selväksi teemaksi myös vapaaehtoisten taistelijoiden käsitys 

siitä, että he toiminnallaan puolustavat Eurooppaa, Suomea ja laajasti länsimaista 

elämäntapaa. Teema oli mainittu 10 kertaa, koko aineiston ollessa 24. Koko Euroopan 

kattava fuusiokehys tuli useimmiten esille kysyttäessä vapaaehtoisten motiivia lähteä 

taistelemaan. Suojelupoliisin tiedottaja mainitsi motivaatioiden olevan osittain 

ideologisia ja osittain johtuvan seikkailunhalusta. Tämä on hieman epätarkasti 

sanottu, sillä todennäköisesti motivaatio johtuu ideologian sijaan kuvailemastani 

”laajasta fuusioitumisesta”, eikä välttämättä niinkään ideologiasta. Ellei ideologian 

määritelmää haluta laajentaa todella paljon. Seikkailunhalu on varmasti yksi selittävä 

tekijä ja se nousikin esille omassa aineistossani seuraavassa kappaleessa käsiteltävistä 

jaetuista arvoista (2). 

4.5 Tiivis ryhmä – yhteiset arvot?  

Kyselyssä selvisi, että taistelijat näkivät hyvin vahvasti jakavansa samanlaiset 

moraaliset arvot. Kysyin, kokevatko ryhmäläiset jakavansa samankaltaiset arvot, ja jos 

jakavat, niin minkälaiset ne ovat? (Kuvaaja 11 ja kysymys 2) Vaikka tutkittavan 

ryhmäni tilanteessa luultavasti näin tosiaan on, voi kyseessä kuitenkin olla sisäryhmä-

biaksen vaikutus. Henkilöt, jotka ovat tiiviin sisäryhmän jäseniä ovat taipuvaisia 

uskomaan, että koko ryhmä jakaa samankaltaiset arvot, vaikka näin ei todellisuudessa 

olisi.117 Tämä on ymmärrettävää kognitiivisen käytösteorian näkökulmasta, sillä jaettu 

eettinen arvopohja vahvistaa sisäryhmää hyödyttävää toimintaa. Kognitiiviset 

mekanismit toimivat, kuten todettu, usein tukien toinen toistaan (nämä 

nimenomaiset). Myös aatteiden sisältö vaikuttaa fuusioitumisen intensiteettiin.  

 

 

 

117 Turner & Pratkanis 1998. 
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Kuvaaja 11: Arvojen jakaminen 

 

Mooditeorian kehityksen alkutaipaleella Whitehouse eritteli neljä uskonnollisen 

ajattelun ankkuria, joiden ympärillä hänen silloin tutkimansa heimonsa 

uskonnollinen ajattelu pyöri. Pilareita olivat mieli-henki dualismi, vaarojen 

hallintasysteemi, teleologiset olettamukset todellisuudesta sekä meitä tässä 

yhteydessä kiinnostava olettamus kosmisesta oikeudenmukaisuudesta118. Halusin 

tietää tarkemmin, mitkä arvot taistelijat katsoivat jakavansa.  

 

Kysymys arvoista (2): 

Minkälaisia jaetut arvot ovat? 

Oikeamielisyys, isänmaallisuus – Klaus Kryberg 

Toverillisuus, oikeustaju, kansallismielisyys, sekä liberalismi ja konservatismi sopivassa 

suhteessa. – Sailor  

Kansallismielisyys, seikkailutahto, vilpittömyys – Kalkkaron Kauhu  

 

Oikeudenmukaisuus on näyttäytynyt tärkeänä tekijänä ryhmäkonfliktien 

muodostumisesta.119 Epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja epäluottamus ovat 

toistuvia teemoja minunkin aineistossani. Tarkastellessa vapaaehtoisia 

suomalaistaistelijoita ja heidän lähtemistään ryhmäkonfliktien näkökulmasta, 

voidaan hahmottaa Boyerin ajama konfliktin syntymisen mekanismi. Tästä 

näkökulmasta katsottuna on hyvin ymmärrettävää, että kokemus kosmisesta 

 

118 engl. Immanent justice 
119 Boyer 2018; Chinchilla, Vázquez, & Gómez 2021. 
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oikeudesta ja teleologiasta voivat inspiroida väkivaltaa. Vapaaehtoisesti lähteneet 

taistelijat kokivat ulkoryhmän (venäjä) aiheuttaman epäoikeudenmukaisuuden 

sisäryhmälle (ukraina/yleiseurooppalainen yhteisö) tarpeeksi voimakkaana 

toiminnan oikeuttamiseen.  

Puhuttaessa yleisemmin arvoista ja symboleista Whitehouse palauttaakin ne hieman 

durkheimilaisittain sisäryhmän ilmaisuksi, kun osa tutkijoista käsittelee niitä 

itsenäisenä muuttujanaan. On tietenkin paikallaan mittauksissa käsitellä arvoja 

erillisinä muuttujina. Erimielisyys koskee sitä, mihin asia redusoidaan, jos 

redusoidaan. Tulkitsen havaintojani teorian pohjalta siten, että jaetut arvot ja symbolit 

syntyvät jaettujen imagististen kokemusten ja spontaanin eksegeettisen reflektion 

pohjalta. Uskomusjärjestelmän levitessä pidemmälle tämän kuitenkin muuttuu. 

Tarkoitan imagistisen uskonnon kehitystä doktrinaalisemmaksi.  Jaetun arvon tärkeys 

kuitenkin säilyy, koska siitä itsestään on tullut yhteisön representaatio tai kuten 

Durkheim asian muotoilisi, toteemi.120  

Koska tutkittava ryhmä on hyvin fuusioitunut ja jaettuja kokemuksia on paljon, 

voimme kuitenkin nyt tehdä turvallisesti sen oletuksen, että henkilöt jakavat samoja 

arvoja. Arvoista isänmaallisuus ja oikeamielisyys olivat lähes kaikkien jakamia. 

Fuusioituneiden henkilöiden sisäryhmän puolesta toimiminen selvästi vahvistuu, kun 

sille on moraalinen oikeutus. Sekä media-aineistossa, kyselylomakkeessa sekä 

haastattelussa tuli esille se, että taistelijat kokivat toimivansa oikeuden puolesta.  

Media-aineistosta on myös mahdollista rivien välistä ja joskus myös suoraan 

ymmärtää, että taistelijoista suuri osa ovat hyvin kansallismielisiä.121 

 

4.6 Uskonnolliset kokemukset  

Tässä alaluvussa analysoin taistelijoiden vastauksia koskien uskonnollisia 

kokemuksia. Olen kuvannut teoriakappaleessa SER:in merkityksen uskonnollisen 

ajattelun syntymisessä. Argumentoin, että uskonnolliset kokemukset, jotka ovat 

järisyttäneet yksittäisiä henkilöitä ovat itse asiassa hyvin samanlaisia, kuin 

traumaattiset kokemukset missä tahansa tilanteessa. Aihe vaatii lisätutkimusta ja 

 

120 Durkheim 1912. 
121 Partisaani 2022. 
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isompaa otantaa, mutta omani aineistoni ja muiden tutkimusten valossa näyttää siltä, 

että episodisen muistin tuottamat autobiografiset narratiivit dysforisista tilanteista 

synnyttävät uskonnollisia kokemuksia.  

Tämä on aineistossani nähtävissä kysymyksessä suojeluksessa (kysymys 3), sekä 

taistelijoiden käsityksissä siitä, että jokin yliluonnollinen voima suojelee ryhmää 

(kuvaaja 12).   

Tätä tukee myös mooditeorian imagististen rituaalien teoria, koska imagistisilla 

rituaaleilla tuotetaan osallistujille SER:ä laukaisevia kokemuksia. On selvää, ihmiset 

joihin mekanismi vaikuttaa eivät todennäköisesti ymmärrä sen olemassaoloa, vaan 

kuten yleensä kognitiivisten mekanismien kanssa se on tuntunut intuitiivisesti 

”oikealta”.  

Toisin sanoen: Mooditeorian imagistiset rituaalit ovat todennäköisesti ihmisten 

tuottama kehys SER:n laukaisemiseksi. Spontaanin eksegeettisen reflektion tuottama 

sosiaalinen hyöty on niin valtava, että se oikeuttaa yhteisön näkökulmasta ikävätkin 

rituaalit. Toisaalta taas mikä tahansa todella dysforinen tilanne – myös selvästi 

rituaalitoiminnan ulkopuolella – todennäköisesti tuottaa SER:n kautta uusia yksilölle 

tärkeitä merkityksiä. Näistä kokemuksista on syntynyt pieniä ja suuria 

uskomusjärjestelmiä ja filosofioita.   

 Tämän lisäksi taistelutilanne on äärimmäisen stressaava, eikä yksittäisellä taistelijalla 

ole välttämättä kontrollia siihen, mitä hänelle tapahtuu. Kranaatti voi iskeytyä 

poteroon milloin tahansa, eikä siihen voi itse vaikuttaa. Kognitiivisen 

uskonnontutkimuksen näkökulmasta tämänkaltainen tilanne on sellainen, jossa 

ihmiset tekevät herkästi rituaaleja.122 Ihmiset pyrkivät ritualisoidulla käytöksellä 

hallitsemaan riskejä, koska ritualisoitu käytös vaikuttaa rauhoittavasti ihmisen 

riskianalyysijärjestelmään.123 Tämä ilmiö näkyy media-aineistossa erittäin selvästi 

käytännössä Iltalehden artikkelin videossa, jossa venäläinen sotilas tekee 

ristinmerkkiä keskityksessä.124 Kalkkaro mainitsee myös Helsingin Sanomien 

haastattelussa, että kaikki hakevat turvaa jostakin taistelussa.125 

 

122 Whitehouse 2021. 
123 Boyer & Liénard 2007. 
124 Halonen 2022b. 
125 Nieminen 2022. 
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Edellä olen esittäny kaksi kognitiivisen uskontotieteen teoriaa uskonnollisen ajattelun 

sekä ritualisoidun toiminnan syntymisestä taistelukentällä. Teoriat, kuten ilmiöitkin 

todennäköisesti tukevat toinen toisiaan jatkuvalla syklillä, jota ruokkii taistelijoiden 

stressi ja kontrollin puute tilanteesta.  

Kysyin uskovatko taistelijat Jumalaan ja kokivatko he Jumalan suojelevan heitä 

(Kuvaajat 13 ja 12)? Kysyin vielä tarkentavasti tilanteista, joissa Jumala olisi heitä 

suojellut (kysymys suojeluksesta, 3). Aineistossani ainakin kolmella viidestä oli 

kokemuksia, joille he olivat antaneet selvästi uskonnolliseksi tunnistettavia 

merkityksiä. 

 

kuvaaja 12: koettu suojelus 

 

  

 

On syytä huomata, että suojelun katsottiin koskevan koko ryhmää, eikä pelkästään 

yksittäistä taistelijaa. Ajatus siitä, että suojelus koskee koko ryhmää, on hyvin linjassa 

ajatuksen kanssa siitä, että episodinen muisti on herkkä muistamaan paikalla olevat 

henkilöt. 
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Kuvaaja 13: Uskotko Jumalaan? 

 

 

 

Viitekehys, jolle merkityksiä rakennettiin ei ole kovinkaan kristillinen. Olin olettanut, 

että vastaukset heijastaisivat sekä suomen sekularisoitunutta luonnetta sekä 

luterilaista kulttuuria. Kaksi vastaajista vastasi esi-isien henkien suojelevan tai 

johdattavan heitä (kuvaaja 13). Tämä oli minulle aluksi yllättävää, mutta 

uskonnollisen ajattelun moninaisuus kuuluu mooditeorian imagististen kokemusten 

tunnusmerkki.  

Uskonnollisiin kokemuksiin ja niiden tulkitaan vaikuttaa mooditeorian mukaan se, 

onko ympärillä vahvaa uskonnollisen ortodoksian vahtimista. Tässä tilanteessa ei ole, 

ja se mahdollistaa spontaanit tulkinnat. Jos paikalla olisi uskonnollinen spesialisti, 

kuten kenttäpappi, niin vastaukset olisivat enemmän sovitettavissa kristinuskoon. 

Media-aineistossa kuitenkin tuli ilmi, että ainakin yksi taistelija on ottanut siunauksen 

ortodoksipapilta ja 4 taistelijaa oli osallistunut rukoushetkiin.126 Tieto oli kuitenkin 

yksittäisestä haastattelusta, joten asian syvällisempi analysointi olisi hyvin 

spekulatiivista. 

 

 

 

 

126 Nieminen 2022. 
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Kysymys suojeluksesta (3):  

Jos sinulla on ollut jokin läheltä piti-tilanne, jossa uskot, että Jumalallinen tai 

yliluonnollinen voima suojeli sinua, sen voi jakaa tähän.  3 vastausta 

Pommitus Zaporozian suunnalla. Selvisimme puhtaalla tuurilla, kaikki olosuhteet oli juuri 

otollisia sille ettei pommitus johtanut kenenkään kuolemaan. – Klaus Kryberg 

On ollut. - Sailor 

Uskon, että meidän ei ollut tarkoitus kuolla kranaattikeskitykseen. Siksi emme kuolleet. – 

Kalkkaron Kauhu 

 

Edellisissä vastauksissa korostuu se, että ihmisten SER:n tuottamat uskomukset 

yleensä ole yhtenäisiä, eivätkä yleensä ole uskonnonfilosofisesti pitkälle mietittyjä.  

Useimmilla maailmanuskonnoilla on vähintään vuosisatoja vanhat 

uskonnonfilosofiset perinteet. Niiden kannattajat ovat kerenneet muodostamaan 

hyvin koherentteja ja spesifejä uskomuskokonaisuuksia, joiden kehykseen 

merkityksiä laitetaan. Imagistisissa ryhmissä oleellista ei ole niinkään filosofia, vaan 

kokemusten jaettu merkitys.  

Kuten aikaisemmin on todettu, imagististen yhteisöjen leviäminen on vaikeaa tämän 

takia. Pommituksesta selviäminen on rakentanut juuri tälle ryhmälle kokoavan ja 

autobiografisien merkityksen ryhmän jäsenille, mutta sitä ei voi jakaa laajemman 

yhteisön kanssa, koska laajempi ryhmä ei ikinä ole ollut keskityksen kohteena. 

Dysforiset kokemukset ovat ryhmäytymisen lisäksi myös saaneet osassa ryhmää 

aikaan uskonnolliseksi tulkittavaa ajattelua. Tämä tukee osittain hypoteesiani 

dysforisten kokemusten taipumuksesta tuottaa uskonnollisia merkityksiä ilman 

rituaalikontekstia. Tietenkin on selvää, että rituaalikontekstin ollessa olemassa SER-

ajattelu on luonnollisempaa koska sille on valmiina uskonnollinen konteksti ja valmis 

skeema. Tästä näkökulmasta rituaalikonteksti ei ole välttämätön, vaan uskonnollista 

ajattelua rohkaiseva osatekijä. Uskonnollisia spesialisteja tai uskonnon vaikutusta ei 

tarvita uskonnollisten ajatusten syntymiseen, mutta ne ohjaavat ajattelua hengelliseen 

suuntaan. Aineistoni sekä aikaisemman tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että 

ihmiset todellakin reflektoivat täysin spontaanisti eksegeettisiä asioita.  
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4.7 Laajempi fuusiokehys ja suhde viholliseen 

 

Halusin tarkastella myös taistelijoiden suhdetta laajempiin ryhmiin. Laajempia 

fuusiokehyksiä on syytä käsitellä, koska sisäryhmien ja ulkoryhmien keskinäiset 

suhteet vaikuttavat suoraan pienempienkin ryhmien identiteettifuusioon.  Ensin käyn 

läpi positiivisesti koettuja sisäryhmiä pareittain. Ensimmäinen käsiteltävä pari on 

Suomen kansa ja Ukrainan kansa (kuvaajat 14 ja 15) ja toinen pari on Ukrainan kansa 

ja ukrainalaiset sotilaat (kuvaajat 16 ja 17). Tämän jälkeen siirryn ulkoryhmän, eli 

venäläisten analysointiin (kuvaajat 18 ja 19). Kysyin taistelijoiden sitoutuneisuutta 

Suomen ja Ukrainan kansaan, samaistumista ukrainalaisiin siviileihin ja sotilaisiin ja 

viimeisenä taistelijoiden suhtautumista venäläisiin siviileihin ja sotilaisiin.  

Sitoutuminen Suomen kansaan oli korkeinta. Samaistumisessa Ukrainan kansaan 

kuitenkin nähdään taas hyvin nopeaa fuusioitumista. On todennäköistä, että taistelijat 

kokivat ukrainaisten olevan jo valmiiksi osa omaa sisäryhmäänsä ja puolustamisen 

tarpeessa. Ilman kokemusta ukrainalaisista puolustettavan sisäryhmän jäseninä 

lähtemistä taistelemaan on vaikea selittää. Toinen vaihtoehto on myöhemmin 

käsiteltävä venäläisten vahva positio uhkaavana ulkoryhmänä.  

 

Kuvaaja 14: Sitoutuneisuus Suomen kansaan 

 

 

 Suomalaisten on helppo samaistua ukrainalaisten kokemaan tilanteeseen, koska se 

on helppo nähdä historiallisesti saman kaltaisena, kuin talvi- ja jatkosota. Tämä 

näennäinen samankaltaisuus saattaa johtaa yllättävän vahvaan sisäryhmän 

kokemukseen jaetun essentian kautta. Voidaan ajatella, että suomalaisten 

näkökulmasta ukrainalaiset jakavat jonkin verran samaa essentiaa, koska ovat 
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joutuneet venäjän provosoimattoman hyökkäyksen kohteeksi kuten suomalaiset. 

Väitettä tukee media-aineistossa esitetyt kannanotot Venäjän toiminnasta ja siitä, että 

Ukrainaa tulee auttaa, kuten Suomea auttoivat vapaaehtoiset talvisodassa. Iltalehden 

haastattelussa luotiin jatkumo Venäjää vastaan taisteluun: Samalla tavalla kuin 

Kärpän isoisä taisteli Venäläisiä vastaan Suomessa, taistelee Kärppä nyt heitä vastaan 

Ukrainassa.  

Kuvaaja 15: Sitoutuneisuus ukrainan kansaan 

 

Fuusioituneelle ihmiselle hyökkäys sisäryhmää vastaan otetaan henkilökohtaisena 

hyökkäyksenä.127 Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöiden fuusioituminen on ollut jo 

valmiiksi kohtalaisen korkeaa. Koska fuusioituminen on jana, voidaan todennäköisesti 

määrittää jokin piste, jossa ajatukset epäoikeudenmukaisuudesta muuttuvat 

toiminnaksi.  

Vastapainona pohdinnalle yhdistävistä tekijöistä haluan myös käsitellä erottavia 

tekijöitä. Media-aineistossa on noussut esille se, että suomalaiset taistelijat pitävät 

ukrainalaisia usein taitamattomina taistelijoina. Olen argumentoinut, että käsitys 

nostaa suomalaisten sisäryhmän ryhmäkoheesiota, mutta toisaalta se vaikuttaa myös 

negatiivisesti motivaatioon jatkaa taistelua Ukrainassa. Myös tukien väitetty 

varastaminen on herättänyt kritiikkiä vapaaehtoisissa.128  

 

Korkeampi samaistuminen voi selittyä Ukrainassa muodostetuilla ystävyyssuhteilla. 

Tulevissa tutkimuksissa tulisi ottaa huomioon myös laajemmin huomioon laajemman 

sisäryhmät, joilla on vaikutusta fuusioitumiseen. Seuraavaksi esitettävä mittaustulos 

liittyy laajan sisäryhmään. 

 

127 Whitehouse 2021. 
128 Hämäläinen 2022. 
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Kuvaaja 16: Samaistuminen ukrainalaisiin siviileihin 

 

 

 

Kuvaaja 17: Samaistuminen ukrainalaisiin sotilaisiin 

 

 

Kyselyn vastauksia tarkasteltaessa on selvää, että ainakin toiseuttamista ja joissakin 

tapauksissa myös dehumanisointia on tapahtunut. Kaksi viidestä taistelijasta kuvaa 

kysymyksessä ulkoryhmässä (kysymys 4) venäläisiä sotilaita eläimiksi, mikä on 

dehumanisaation tunnusmerkki.129 Myös kaksi muuta vastausta ovat äärimmäisen 

vihamielisiä, mikä on odotettavissa sotatilanteessa. Dehumanisointi- ja 

identiteettifuusioteorioiden valossa voidaan argumentoida, että kyseessä on 

vähintään kaksi toistaan tukevaa mekanismia - dehumanisoitu vihollinen on 

moraalisesti ongelmattomampi uhka sisäryhmälle. Tämä taas puolestaan lisää 

edelleen dehumanisointia ja kuvaa uhkaavasta ulkoryhmästä. Myös median 

 

129 Smith 2020b. 
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tuottamissa haastatteluissa on havaittavissa toiseuttamista sekä dehumanisointia.130 

Seuraavaksi esittelen kirjalliset vastaukset, jotka liittyvät yllämainittuun 

argumentointiin.   

 

Kysymys ulkoryhmästä (4): 

Miten kuvaisit asennoitumistasi venäläisiin sotilaisiin lyhyesti? 4 vastausta 

Koen heidät alttiiksi ajoittain erittäinkin barbaarisille teoille. Kun venäläinen sotilas 

ryhmäytyy muiden venäläisten sotilaiden kanssa, hän muuttuu välillä suoranaiseksi eläimeksi 

– Klaus Kryberg 

En tule käyttämään aikaani heidän vihaamiseen tämän jälkeen, mutta täällä kohdistan kaiken 

vihan heihin - Toivo 

Ei armoa. – Sailor  

 

Vastauksissa näkyy miten läheisesti kognitiiviset mekanismit, ja sitä kautta 

kognitiiviset teoriat toimivat yhdessä ja tukevat toinen toistaan.  Myös venäläisten 

tekemät sotarikokset lisäävät ajatusta epäoikeudenmukaisesta toiminnasta sekä 

haastatteluiden, että lehtiaineiston perusteella. Median haastatteluissa taistelijat ovat 

todenneet, että ei ajattele vihollisia ihmisinä, vaan vihollisina.  

Kuvaaja 19: Suhde venäläisiin sotilaisiin 

 

Taistelijat ovat myös puhuneet median haastatteluissa siitä, että Venäjän armeijalla 

on pitkät perinteet sotarikoksien tekemisistä ja barbaarimaisesta toiminnasta. 

Toiseuttaminen on nähdäkseni lievempää, kuin dehumanisointi, mutta sillä pyritään 

saman kognitiivisen dissonanssin helpottamiseen. Toiseuttaminen ja dehumanisointi 

 

130 Vuortama 2022; Partisaani 2022. 
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voivat olla aktiivisia tai passiivisia tapahtumia, joka toimii automaattisena 

suojausmekanismina ihmisen psyykelle.  

 

Kuvaaja 18: Suhde venäläisiin yleisesti 

 

 

 

Olen jakanut ulkoryhmän kahteen osaan, sotilaisiin sekä siviileihin. Oletin, että 

toiseuttamista tapahtuisi, mutta halusin selvittää, kuinka paljon se ”valuu” koskemaan 

myös tavallista venäläistä. Päällekkäisyyttä on, mutta ei niin paljon kuin olin 

odottanut. Näyttääkin siltä, että ulkoryhmä on kohtalaisen selkeästi rajautunut 

taisteluissa kohdattuihin vihollisiin. Yleisilmeeltään vain kohtalaisen negatiivinen 

suhtautuminen venäläisiin yleisesti on taistelijoiden tilanteen huomioon ottaen 

yllättävän myötämielinen tulos.  

 

4.8 Side, joka kestää 

Viimeisenä käyn läpi kysymykset tulevaisuudesta. Swannin teorian mukaan henkilö, 

joka on kerran fuusioitunut, on aina fuusioitunut. Tätä ajatusta jatkaen ja vastausta 

ennakoiden kysyin taistelijoiden tulevaisuudensuunnitelmista. Ryhmässä vallitsee 

hyvin selkeä konsensus siitä, että he tulevat pitämään yhteyttä. Ryhmän jäsenistä osa 

haluaa toimia yksityisellä turvallisuusalla yhdessä. Halu toimia yhdessä yksityisellä 

turvallisuusalalla mainittiin sekä kyselyssäni että Klaus Krybergin haastattelussa. 

Kysyessäni, kuinka todennäköisesti Klaus Kryberg katsoi olevansa yhteistyössä 

ryhmänsä kanssa sodan jälkeen, muotoili hän asian näin:  
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Erittäin paljon, me ollaan mietitty, että jatkettais ryhmänä ja tarjottais 

turvallisuusalan tehtäviä eri puolella maailmaa. Sitä on selvitelty jo. 

 

Yksityisellä turvallisuusalalla taistelijat tarkoittavat palkkasotilaan tehtäviä sekä 

henkilösuojausta, eivätkä esimerkiksi järjestyksenvalvojan tehtäviä.  

 

Kysymys tulevaisuudesta (5):  

Entä tulevaisuus? Aiotteko tavata toisianne sodan jälkeen tai tehdä töitä yhdessä? 

Aiomme tehdä yhdessä töitä ja tavata – Klaus Kryberg 

Kyllä. - Toivo 

Kyllä. – Sailor  

Vähintäänkin tavata, mutta puhetta on ollut myös palkkasoturoinnista sekä yksityisen 

turvallisuusalan töistä. – Kalkkaron Kauhu  

 

Median haastatteluissa on tullut esille, että suomalaistaistelijat, jotka ovat lähteneet 

pois Ukrainasta haluavat palata sinne takaisin.131,132 Tämä johtuu 

identiteettifuusioteorian näkökulmasta siitä, että henkilö kokee ulkoryhmän uhan 

olevan vielä konkreettinen ja sisäryhmäläisten olevan uhattuna.  

Kun kysyin kysymyksiä tulevaisuudesta Klaus Krybergiltä, ikään kuin loppukaneettina 

kysymykseeni tulevaisuudesta hän totesi, että kyseessä on side, joka kestää.  

 

 

 

 

131 Kansalainen 2022. 
132 Hämäläinen 2022. 
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5 Lopputulokset ja yhteenveto 

 

Tässä opinnäytetyössä olen ensin käynyt läpi kognitiivisen uskontotieteen asemaa ja 

tiedonintressiä, tutkimuskysymykselleni relevantteja teorioita sekä viimeisenä 

analysoinut aineiston, jonka tehtävänä on ollut tarjota vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. Tässä luvussa kokoan analyysiluvun ajatukset ja pyrin 

muodostamaan niistä mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan. Pyrin seuraavaksi 

kokoamaan tutkimukseni lopputulokset sekä niiden mahdolliset vaikutukset. Lopuksi 

pohdin tutkimusta tehtäessä syntyneitä ajatuksia jatkotutkimuksista. 

Taustakysymyksistä selvisi, että Ukrainaan lähteneet vapaaehtoiset ovat nuoria 

miehiä, jotka suorittaneet varusmiespalveluksen ja suurin osa heistä on osallistunut 

jollakin tavalla reserviläistoimintaan. Argumentoin, että varusmiespalvelus ja 

reserviläistoiminta ovat vaikuttaneet halukkuuteen lähteä. Tämän lisäksi pidän 

todennäköisenä, että maanpuolustustoiminnan keskiössä oleva isänmaallisuus ja sen 

liitännäisarvot ovat todennäköisesti ollut markkeri tulevalle identiteettifuusiolle. 

Suomalaiset taistelijat ovat päässeet rintamalle huomattavan nopeasti 

varusmiespalveluksen erinomaisen tason takia.  

Sukulaisten reaktiot taistelijoiden lähdöstä Ukrainaan olivat aluksi negatiivisia, mutta 

lientyivät lähtöä kohti. Tämä voidaan ymmärtää teoreettisen viitekehyksen kautta 

siten, että lähtenyt henkilö ei ole jakanut samaa identiteettiä ja siten käsitystä 

uhkaavasta ulkoryhmästä. Motivaatio lähteä on varmasti ollut monelle läheiselle 

epäselvä, ja he ovat jääneet ihmettelemään sitä, koska he eivät näe tilannetta samalla 

tavalla. Käsitys yleiseurooppalaiseen tai länsimaiseen identiteettiin kohdistuneesta 

epäoikeudenmukaisesta hyökkäyksestä ja sisäryhmän suojelemisesta on 

todennäköisesti motivoinut taistelijat lähtemään.  

Seuraavaksi käsitelty identiteettifuusio on ollut ryhmän jäsenissä nopeaa ja vahvaa, 

kuten kognitiivinen käytösteoria ennakoi. Ryhmän tärkeys on kasvanut kaikille 

haastateltaville verrattain hyvin lyhyen ajan sisällä. Vahva fuusioituminen viikkojen 

sisällä on todennäköisesti seurausta hyvin realistisesta ulkoryhmän uhasta, 

epäoikeudenmukaiseksi koetusta tilanteesta sekä intensiivisistä kokemuksista, kuten 

pommitukset tai taistelu. On myös todennäköistä, että fuusioituminen on alkanut jo 
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ennen varsinaista saapumista Ukrainaan internetissä toimivissa ryhmissä, jotka 

kokoavat vapaaehtoisia lähtijöitä.  

Haastateltavien halukkuus puolustaa sisäryhmäänsä oli todella korkea samoin kuin 

valmius käyttää kuolettavaa voimaa sen tekemiseen. Tappaminen ei ole ihmisille 

luontevaa tai miellyttävää toimintaa, joten motivaatio sen takana tulee olla vahva. 

Sisäryhmän fuusioitumiseen vaikuttavat tekijät, eli sisäryhmän puolesta toimiminen 

ja ulkoryhmää vastaan taistelu ovat saman ilmiön kääntöpuolia. Kyky väkivaltaan on 

täten ryhmäfuusion ja ryhmälle asetettujen arvojen tai ideologian puolustamista 

käytännön tasolla.   

Puolustamiseen ja tappamiseen liittyen haastatellut taistelijat olivat myös valmiita 

vaarantamaan terveytensä ja henkensä esimerkiksi evakuointitilanteessa 

ryhmäläistensä puolesta. Löydökset ovat kognitiivisen käytösteorian mukaisia ja tässä 

opinnäytetyössä haastateltujen fuusioituminen on ollut vahvempaa, kuin 

Whitehousen tutkimuksissa Libyan sisällissodassa toimineiden sotilaiden.  

Spontaania eksegeettistä reflektiota mittaavat kysymykset antoivat varovaisen ”kyllä” 

vastauksen kysymykseen siitä, onko ryhmässä tapahtunut spontaania eksegeettistä 

reflektiota. Ilman rituaalikontekstia osa taistelijoista mielsi erityisen intensiivisiä tai 

traumaattisia tapahtumia kohtalon tai yliluonnollisten voimien aikaansaamiseksi. 

Tämä tukee hypoteesiani siitä, että kyseessä on ihmisille omaisen teleologisen 

ajattelun ja episodisen muistin synnyttämä luonnollinen lopputulos. Tämä vahvistaa 

teoriaa siitä, että imagistiset uskonnot ja spontaani eksegeettinen reflektio ovat yksi 

mahdollisista lopputuloksista. Tarvitaan kuitenkin suurempi otanta varmuuden 

saamiseksi, koska kaikki eivät raportoineet yliluonnollisista kokemuksista. Toisaalta 

jos SER:n käsite irrotetaan Whitehousen rituaalikontekstista ja kiinnitetään omaan 

yleisempään kontekstiini, jonka mukaan SER on osa ihmisen reflektiivistä 

riskinhallintatoimintaa, voidaan olettaa, että vaikka kokemus ei välttämättä ole ollut 

yliluonnollinen, sille on annettu henkilökohtainen merkitys. Yliluonnolliset 

merkityksenannot ovat siis vain yksi suunta, mihin eksegeesi suuntautuu.  

Käsittelin venäläisten siviilien ja sotilaiden statusta vihamielisenä ulkoryhmänä ja 

tutkinut haastateltujen taistelijoiden suhdetta heihin. Kuten kognitiivinen 

käytösteoria ennustaa, on asenne ulkoryhmään todella vihamielinen, mutta 

jokseenkin yllätyksellisesti se tuntuu rajautuvan pelkästään venäläisiin sotilaisiin. 

Siviileihin suhtautuminen on lievemmin negatiivista. Voidaan argumentoida, että 



  66 

 

 

suurin osa haastatelluista taistelijoista on dehumanisoinut vihollisensa tappamisen 

epämiellyttävyydestä johtuvan kognitiivisen ristiriidan helpottamiseksi ja toisaalta 

venäläisten ulkoryhmästatuksen takia.  

Lopputyöni viimeisessä kappaleessa esittelin vastaukset kysymykseeni siitä, aikovatko 

taistelijat jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa. Kuten identiteettifuusioteoria ennustaa, 

kerran fuusioitunut ihminen on aina fuusioitunut ihminen. Suuri osa taistelijoista 

halusi jatkaa yhteydenpitoa ja työskennellä yhdessä yksityisissä turvapalveluissa. 

Jatkuvana sivuteemana pyrin tuomaan esille sitä näkemystä, että kognitiiviset 

prosessit koskien uskonnollisuutta toimivat hyvin usein päällekkäin toisiaan 

vahvistavina prosesseina, joiden juuret ovat sosiaalipsykologissa ilmiöissä.  

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuskysymykseni oli seuraava: Onko suomalaisilla vapaaehtoisilla sotilailla 

Ukrainassa tapahtunut voimakasta identiteettifuusioita ja onko havaittavissa 

spontaania eksegeettistä reflektiota. Tämän lisäksi halusin selvittää, kuinka 

uskottavasti kognitiivinen käytösteoria pystyy selittämään keräämäni 

haastatteluaineiston, haastattelun ja media-aineiston maalaaman ilmiön.  

Suomalaisilla vapaaehtoisilla sotilailla Ukrainassa on tapahtunut voimakasta 

identiteettifuusiota sekä voidaan argumentoida, että joillakin henkilöillä on 

tapahtunut myös spontaania eksegeettistä reflektiota. On kuitenkin selvää, että 

spontaania eksegeettistä reflektiota pitäisi tutkia lisää. Tutkimuksen tulisi olla 

ensisijaisesti laadullista tarkemman kuvan saamiseksi ilmiöstä. Toiseen 

tutkimuskysymykseen vastatakseni: Kognitiivinen käytösteoria pystyy avaamaan 

näkökulmia ja tarjoamaan selityksiä ilmiöön. En kuitenkaan yksisilmäisesti pidä 

selitysmalliani lopullisena totuutena, vaan hyödyllisenä näkökulmana muiden 

joukossa.  

Tutkielma avaa näkökulmia Ukrainan sotaan ja yleensä sotilaiden tapaan antaa 

merkityksiä kokemuksilleen. Olen pyrkinyt demonstroimaan, että kognitiivisella 

käytösteorialla voidaan käsitellä meitä kaikkia koskevaa historiallista tapahtumaa. 

Ilmiöt, joita olen kuvannut eivät ole pohjimmiltaan uskonnollisia, vaikka iso osa 

niiden tutkimusta onkin saanut alkunsa uskontotieteen ja antropologian alaisuudessa. 
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Käsittelemämme ilmiöt ovat luonnollisten kognitiivisten ilmiöiden luonnollisia 

lopputulemia.  

Suuri osa identiteettifuusion tutkimuksista järjestetään laboratorio-olosuhteissa, joka 

vaikuttaa niiden uskottavuuteen. Panokset ovat matalat ja on mielestäni 

kyseenalaista, tapahtuuko aitoa fuusiota. Tämän tutkimuksen vahvuus on se, että se 

on toteutettu olosuhteissa, joissa ihmiset asettavat henkensä ryhmän käsiin ja 

puolustavat ryhmäänsä kuolettavaa voimaa käyttäen. Toisaalta tutkimukseni 

heikkous on se, että en pysty näin pienellä aineistolla tuottamaan muuta, kuin 

laadullista tutkimusta. Tämä ei ole kannanotto laadullista tutkimusta vastaan - muut 

vastaavat aiheesta tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin selvästi kvantitatiivisia. 

Kyselyn otanta oli suppea, joten identiteettifuusion SER:n käsitteleminen olisi ollut 

pääpiirteiden ulkopuolella hyvin spekulatiivista. Taistelevien suomalaisten määrä 

ukrainassa oli aineiston keräämisen aikaan niin pieni, että laajasti sovellettavia 

tuloksia olisi ollut hyvin hankala tehdä. Loppuvuodesta 2022 tilanne on erilainen. 

Tällä hetkellä Ukrainassa on arvioiden mukaan n. 50 suomalaistaistelijaa. Heitä 

tutkimalla voitaisiin saada tarkempaa tietoa fuusioitumisesta sekä SER:stä.  

Tutkittavien määrä on lisääntynyt paljon siitä hetkestä, kun tein kyselylomakkeeni 

sekä haastatteluni. Tämä tarjoaa hyvin mahdollisuuksia jatkaa tutkimusta. Ovatko 

suomalaiset taistelijat fuusioituneet ukrainalaisia vahvemmin? Miten suomalaisten 

taistelijoiden pyrkimys työskennellä yhdessä jatkuu? Minkälaisia SER-kokemuksia 

uskonnottomilla ihmisillä on ollut? Mielenkiintoinen kysymys on myös internetin 

osuus suomalaisten vapaaehtoisten motivaattorina ja fuusioin lähteenä. Internetiin 

liittyvä hypoteesi liittyy kuitenkin enemmän toiminnan alun motivaatioon, eikä 

niinkään ehkä suurten henkilökohtaisten uhrausten tekemiseen. Kuitenkin 

mielenkiintoisin ja ehkä perinteisesti uskontotieteellisin tutkimuskohde olisi 

taistelijoiden SER-kokemukset laajemmalla haastatteluotannalla tutkittuna.  
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7 Liitteet 

7.1 Kyselylomake  
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