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1. Johdanto 

 

Vuoden 2011 syksyllä pääkaupunkiseudulla asuvien ihmisten huomion kiinnitti-

vät tavallisesta poikkeavat mainokset katukuvassa. Bussipysäkkejä, linja-autoja, 

metroja ja siltojen kaiteita koristivat kirkkaansinisellä pohjalla olevat mainokset, 

joissa esiintyi monia julkisuudesta tunnettuja henkilöitä. Mainoksien teksteissä 

puhuttiin muun muassa anteeksiannosta, avioliiton eheytymisestä, huumeriippu-

vuuden parantumisesta, tyhjyyden päättymisestä, ja kehotettiin tilaamaan Elämäsi 

muutos -niminen kirja ja DVD. Samoja mainoksia esitettiin myös televisiossa, 

radiossa, lehdissä, sosiaalisessa mediassa. Helsingin ydinkeskustassa oli kiinteis-

                                                 
1
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töjen seinissä nähtävillä jopa kymmenien metrien levyisiä ja pituisia ulkomainok-

sia aiheesta. Mistä tässä kaikessa oikein oli kyse?
4
 

 

1.1. Aiheen esittely ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmani käsittelee suomalaisen yleiskristillisen medialähetysjärjestö IRR-

TV:n sekä yli seitsemänkymmenen kristillisen järjestön ja seurakunnan kanssa 

yhteistyössä toteuttamaa yhteiskristillistä Mahdollisuus Muutokseen -nimistä 

suurkaupunkimissiota
5
, joka järjestettiin pääkaupunkiseudulla aikavälillä 15.9 -  

15.10.2011. Kampanjan tarkoituksena oli välittää ihmisille tietoa siitä, kuinka 

Jumala voi muuttaa ihmisen koko elämän vaikka se olisi ollut aikaisemmin hyvin 

rikkinäistä ja onnetonta. Muutos tapahtuisi tekemällä henkilökohtainen uskonrat-

kaisu, kääntymällä kristinuskoon ja antamalla oma elämä Jeesukselle.
6
 

 

Kampanja välitti tietoa tästä muutoksen mahdollisuudesta julkaisemalla suoma-

laisten julkisuuden henkilöiden sekä eri kristillisiin seurakuntiin kuuluvien ihmis-

ten kirjoittamia muutostarinoita, eli ”stooreja”. Näissä tarinoissa ihmiset kertovat 

yksityiskohtaisesti ja koskettavasti oman elämänsä muuttumisesta uskonnollisen 

kääntymisen myötä sekä elämästään ennen ja jälkeen tämän merkittävän tapahtu-

man. Tutkielmassani tarkastelen näitä yhteensä neljääkymmentä erilaista muutos-

tarinaa ja pyrin analysoimaan kirjoittajien niissä kuvaamia kääntymiskokemuk-

sia.
7
  

 

Tämän lisäksi tutkielmani tarkoituksena on syvemmin ymmärtää kampanjan kir-

joittajien taustoja ja kokemia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet heidän käänty-

miskokemuksiinsa. Analysoin kirjoittajien uskonnollista ajatusmaailmaa uskon-

nollisten attribuutioiden näkökulmasta. Attribuutio on sosiaalipsykologian käsite, 

jolla tarkoitetaan niitä tulkintoja ja selitysmalleja, joita ihmiset antavat kokemil-

leen tapahtumille ja käyttäytymiselle.  Tutkin työssäni sitä, minkälaiset taustateki-

jät ja tapahtumat ovat vaikuttaneet kampanjan kirjoittajien kääntymiskokemuksis-

sa ja minkälaisia uskonnollisia merkityksiä ja selityksiä he ovat antaneet näille 

                                                 
4
 IRR-TV:n uutinen 2011; Nuotta.comin uutinen 2011. 

5
 Suurkaupunkimissiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä suurkaupungissa toteutettavaa kristillistä 

mediakampanjaa. (ks. http://www.irr-tv.fi/uutiset/18-eurooppa/211-

mediakampanjahelsinginseudullealkamassa) 
6
 IRR-TV:n uutinen 2011; Mahdollisuus Muutokseen  -kampanjan infotiedote 2011 

7
 Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan muutostarinat 2011. 
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tapahtumille ja käyttäytymisille. Attribuutioteoria tarjoaa hyvin soveltuvan ana-

lyysimallin uskonnollisten kääntymisten tutkimukselle tutkittaessa yksilön omia 

tulkintoja omista kokemuksistaan. Kun ihminen attribuoi tapahtuman uskonnolli-

seksi, tapahtuma saa uskonnollisen kokemuksen luonteen. Tämän seurauksena 

yksilö voi joissain tapauksissa kokea uskonnollisen kääntymisen, kuten kampan-

jan kirjoittajille on tapahtunut. 

 

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: minkälaisia kääntymiskokemuksia Mah-

dollisuus Muutokseen -kampanjassa esiintyvillä ihmisillä on? Millaiset piirteet 

niissä korostuvat? Miten Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa esiintyvät ihmi-

set käyttävät uskonnollisia attribuutioita tulkitessaan ja selittäessään tapahtumia ja 

käytöstään muutostarinoissaan? Millainen merkitys näillä attribuutioilla on suh-

teessa kirjoittajien kokemaan kääntymiseen? Lyhyesti sanottuna tutkielmani tar-

koituksena ei siis ainoastaan ole selvittää vastausta siihen, miten kääntyminen on 

tapahtunut, vaan myös siihen, miksi se on tapahtunut.  

 

1.2. Tutkimusmenetelmä ja aikaisempi tutkimus 

 

Tutkielmassani käyttämäni aineiston elämäkerrallisen luonteen vuoksi soveltuvat 

sen analysoimiseen ja tutkimiseen parhaiten elämäkertatutkimuksessa käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Lähestyn aihettani teorialähtöisellä analyysilla, joka on yksi 

laadullisen aineiston analyysimalleista. Kyseisessä mallissa analyysi on nimensä 

mukaisesti sidottu tiettyyn teoriaan, joka ohjaa analyysia. Teoria, johon tutkiel-

mani aineiston analyysi pohjautuu, on amerikkalaisten sosiologien John Loflandin 

ja Norman Skonovdin kehittämä kääntymismalliteoria. Heidän mukaansa uskon-

nollisesta kääntymisestä voidaan tunnistaa kuusi erilaista mallia tai motiivia. Nä-

mä mallit ovat älyllinen, mystinen, ihastuva, kokeileva, pakottava ja herätysko-

kousmalli. Tällä erottelullaan Lofland ja Skonovd pyrkivät löytämään erilaisista 

kääntymiskokemuksista niitä parhaiten määrittävän tekijän, jota kääntymyksen 

kohde itse korostaa kokemuksessaan merkityksellisimpänä, omana subjektiivisena 

havaintonaan. Tutkijat kutsuvat näitä tekijöitä ”konversiomotiiveiksi”.
8
 

 

                                                 
8
 Lofland & Skonovd 1981, 374; Syrjänen 1993, 21; Oksanen 1994, 20, Eskola 2001, 136 – 140. 
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Uskonnollisten attribuutioiden osalta taustateorioinani toimii psykologian profes-

sorin Bernard Spilkan ja hänen tutkijakollegoidensa kehittämä ja muotoilema us-

kontopsykologiaan sovellettu yleinen attribuutioteoria. Tässä teoreettisessa ke-

hyksessä Spilka ja muut tutkijat ovat yhdistäneet aiempaa uskonnollisten attribuu-

tioiden tutkimusta, jonka pohjalta he esittävät, että uskonnollisten attribuutioiden 

valitsemiseen luonnollisten sijasta vaikuttaa useita tilanne- ja tapahtumatekijöitä 

sekä yksilöä koskevia tekijöitä.  Olen kuitenkin myös tarvittaessa soveltanut ana-

lyysiini muitakin uskonnollisten attribuutioiden tutkimiseen soveltuvia teorioita, 

kuten psykologi Hjalmar Sundénin rooliteoriaa ja Kenneth I. Pargamentin uskon-

nollisen copingin teoriaa. 

 

Uskonnollinen kääntyminen eli konversio on ollut ilmiönä erittäin suosittu tutki-

musaihe erilaisten humanististen tieteenalojen keskuudessa, ja aihetta käsitteleviä 

tutkimuksia on julkaistu sadoittain. Suomessa Loflandin ja Skonovdin käänty-

mismalleja hyödyntävää kääntymisen tutkimusta edustaa ainakin Antti Karkiaisen 

vuonna 2003 Jyväskylän yliopistosta valmistunut pro gradu -tutkielma, jossa hän 

analysoi Askelia ajassa; 22 hengellistä elämänkertaa -kirjan hengellisiä elämäta-

rinoita. Uskonnollisten attribuutioiden käyttöä on tutkittu huomattavasti vähem-

män, tutkimusta tehdessä ei löytynyt yhtään kotimaista tutkimusta aiheesta. Mah-

dollisuus Muutokseen -kampanjaa ei ole tieteellisesti tutkittu vielä ollenkaan, joten 

oma työni toimiikin eräänlaisena keskustelun avaajana aiheesta. Tutkielmani si-

joittuu uskontopsykologian tutkimuskenttään ja se on lähestymistavaltaan tapaus-

tutkimus koskien nimenomaan Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa esiintyviä 

kääntymiskokemuksia. Sen ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa yleistettävää 

ja uutta tietoa kääntymisestä tai uskonnollisista attribuutioista, vaan ennemminkin 

lisätä ymmärrystä kyseisistä ilmiöistä.
9
 

 

Tutkielmassani kuvaan ensin kääntymistä uskonnollisena kokemuksena, minkä 

jälkeen esittelen Mahdollisuus Muutokseen -kampanjaa sekä sen taustalla olevaa 

IRR-TV:tä. Tämän jälkeen analysoin muutostarinoita Loflandin ja Skonovdin 

kääntymismalliteorian mukaan. Tutkielmani seuraavassa pääluvussa esittelen sekä 

luonnollisia että uskonnollisia attribuutioita ja niiden tutkimusta, minkä jälkeen 

pyrin tunnistamaan ja erittelemään uskonnollisten attribuutioiden käyttöä tarinois-

sa. En koe muutostarinoiden käyttöä tutkielmani aineistona eettisesti ongelmalli-

                                                 
9
 Oksanen 1994, 15; Karkiainen 2004, 1 – 2. 
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sena, koska kampanjan tarkoituksena voidaan nähdä niiden mahdollisimman suuri 

esiintuonti ja huomiointi. Samasta syystä käytän kirjoittajista heidän oikeita nimi-

ään. Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat: uskonnollinen kääntyminen, uskonnol-

linen kokemus ja uskonnollinen attribuutio. 

 

 

2. KÄÄNTYMINEN USKONNOLLISENA KOKEMUK-
SENA 
 

2.1. Uskonnollinen kokemus 

 

Uskontotieteilijä Nils G. Holm määrittelee uskonnollisen kokemuksen ihmisen 

kokonaisvaltaiseksi tavaksi asennoitua yliluonnolliseen ja yhteisöllisen elämän 

perusarvoihin. Jotta kokemus olisi luonteeltaan uskonnollinen, tulee yksilöllä olla 

sellainen ajatusjärjestelmä, joka on yhteensopiva yliluonnollisten voimien kanssa, 

ja jossa hän kokee niiden pystyvän vaikuttamaan elämäänsä. Kokemukseen kuu-

luvat ihmisen kaikki psyykkiset voimavarat kuten kognitiiviset kyvyt, käyttäyty-

minen ja tunteet. Vaikka uskonnollista kokemusta voisi luonnehtia pääsääntöisesti 

tunnereaktioksi, liittyy siihen myös muita tekijöitä.
10

 

 

Holm jakaa uskonnollisen kokemuksen ilmenemismuodot kolmeen eri kategori-

aan, joiden hän näkee olevan keskeisimmät, joskaan eivät ainoat tavat määrittää 

uskonnollista kokemusta. Nämä ilmenemismuodot, jotka eivät ole toisistaan riip-

pumattomia, ovat yksilön käsitykset, käyttäytyminen ja elämykset. Käsityksillä 

Holm viittaa ihmisen tarpeeseen ymmärtää ja etsiä elämälleen tarkoitusta, jotka 

ovat ihmisen ominaisia kognitiivisia tarpeita. Eri uskonnoissa esiintyvät myytit, 

legendat, dogmit ja teologiset systeemit edustavat näitä käsityksiä.
11

 

 

Uskonnollisen kokemuksen käyttäytymisaspekti ilmenee esimerkiksi uskonnolli-

siin riitteihin tai kultteihin osallistumisena, ja ne voivat olla joko yksilöllisiä tai 

yhteisöllisiä. Osallistumisessa tulee ilmi uskonnon sosiaalinen puoli, ihmisen tar-

ve kuulua ja olla osana yhteisöä, jonka kanssa voidaan kokoontua harjoittamaan 

                                                 
10

 Holm 1993, 43; Holm 1995, 399. 
11

 Holm 1993, 43. 
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uskonnollista toimintaa, kuten rukoilua, uhreja, meditaatiota, palvomista ja ylis-

tystä.
12

 

 

Kolmanneksi uskonnollisen kokemuksen ilmenemismuodoksi Holm nimeää us-

konnolliset elämykset, jotka ovat ihmisen sisäisiä, henkilökohtaisia kokemuksia, 

joita pidetään usein sanoinkuvaamattomina. Tämä tutkielma keskittyy nimen-

omaan näihin yksilön omakohtaisiin uskonnollisiin elämyksiin, joista kaikkein 

voimakkaimpina voidaan pitää niitä, jotka johtavat uskonnolliseen kääntymi-

seen.
13

 

 

2.2. Uskonnollinen kääntyminen 

 

Suurimmalla osalla maailman ihmisistä on jonkinlainen uskonnollinen vakau-

mus.
14

 Useimmat heistä säilyttävät kotikasvatuksestaan omaksumansa uskonto-

kunnan, mutta osa ihmisistä saattaa omaksua kokonaan uuden uskonnollisen va-

kaumuksen ja kääntyä toiseen uskontoon. Termillä kääntyminen viitataan ihmisen 

yksilölliseen, sisäiseen ja psykologiseen kokemukseen, hänen hengelliseen taipu-

mukseensa tai jopa julkiseen liittymiseensä.
15

 

 

Amerikkalainen psykologi ja filosofi William James, jota on perinteisesti pidetty 

koko uskontopsykologian ja kääntymistutkimuksen isänä, kuvaa kääntymiskoke-

muksen keskeisiksi kokemuksiksi ahdistuneisuuden häviämisen, sisäisen rauhan, 

sopusoinnun ja tunteen, että asiat ovat kunnossa. Kokemuksissa ihmiselle ennes-

tään tuntematon totuus ja elämän mysteerit selvenevät, sekä hurmioitunut onnelli-

suus valtaa ihmisen.
16

 

 

Raamatussa kääntymisen eli konversion katsotaan aiheutuvan Jumalan vaikutuk-

sesta, ja ilmiöön viitataan jonkin verran sekä Vanhan että Uuden testamentin eri 

kirjoissa. Vanhassa testamentissa sanalla ”kääntyminen” viitataan lähes aina hen-

kilöön, joka on osa juutalaista yhteisöä ja joka katuu, koska hän tai hänen yhtei-

sönsä on rikkonut niitä periaatteita vastaan, joita Jumala asetti juutalaisille solmi-

                                                 
12

 Holm 1993, 43. 
13

 Holm 1993, 43. 
14

 Uskonnollisella vakaumuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitoutumista uskonnollisiin oppei-

hin ja ympäröivän maailman käsittämistä niiden näkökulmasta. 
15

 Karppinen 1994, 47; Smith & Steward 2011, 1. 
16

 James 1981, 187; Syrjänen 1993, 16. 
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essaan liiton heidän kanssaan. Uudessa testamentissa termillä on toinen merkitys: 

ihmiset, jotka ovat Jumalan liiton ulkopuolella, ovat päässeet osallisiksi uudesta 

uskon yhteisöstä. Kristillisessä teologiassa kääntymisestä on perinteisesti käytetty 

ilmaisuja kuten uskoontulo, armon vastaanottaminen ja uudestisyntyminen. Vii-

meksi mainittu kuvastaakin hyvin sitä muutosta, jonka kääntyminen voi aiheuttaa 

– jonkin ratkaisevasti uudenlaisen tuloa ihmisen elämään tai jopa kokonaan uuden 

identiteetin muodostumista.
17

  

 

2.2.1. Mystisestä harkitsevaan – äkilliset ja asteittaiset käänty-
miset 
 

Kääntymiskokemukset on alan varhaisessa tutkimuksessa tyypillisesti jaettu äkil-

lisesti ja asteittaisesti tapahtuviin konversioihin. Äkillisissä kääntymisissä tyypilli-

sesti esiintyviä ilmiöitä ovat voimakkaat tunnekuohut kuten tuntemukset omasta 

arvottomuudesta, ahdistus, pelko sekä aistien häiriötila, jotka kuitenkin varsinai-

sen kääntymisen jälkeen ovat muuttuneet onnellisuudeksi ja helpottuneisuudeksi. 

Myös jonkinlainen täydellinen siirtyminen vanhasta elämästä uuteen on nähty 

määrittävänä tekijänä äkillisissä kääntymisissä. Tällaisessa kokemuksessa ihmisen 

rooli on ennemminkin olla passiivinen sivustakatsoja ja ylhäältä tulevan hämmäs-

tyttävän tapahtuman kohde, kuin aktiivinen osallistuja joka voisi itse vaikuttaa 

kääntymistilanteeseen. Kääntymyksen kohde voi tulkita edellä mainitut mystiset 

tuntemukset sisäisestä muuttumisesta olevan seurausta Jumalan suorasta toimin-

nasta. Kristillisen teologian mukaan Jumalan henki onkin kääntymyksen hetkellä 

kääntyjässä läsnä ihmeellisellä tavalla ja kääntyvän katsotaan tulevan Jumalalli-

sesta luonnosta osalliseksi. Tunnetuin esimerkki äkillisestä kääntymisestä lienee 

apostoli Paavalin kääntymiskokemus Damaskoksen tiellä, ja jotkut kristityt pitä-

vätkin kyseistä kertomusta aidon kääntymisen prototyyppinä.
18

  

 

Kääntymisen tutkimuksessa huomattavasti vähemmälle huomiolle ovat jääneet 

asteittaiset kääntymiset, jotka toisin kuin äkilliset etenevät hitaasti ja progressiivi-

sesti eikä niihin sisälly samanlaista tunnekuohua. Tämä prosessi voi kestää kuu-

kausia tai jopa vuosia, minä aikana yksilö alkaa vähitellen hyväksyä kyseisen us-

                                                 
17

 James 1981, 147; Syrjänen 1993, 14; Karppinen 1994, 47; Paloutzian & Rambo & Richardson 

1999, 1051. 
18

 Godin 1981, 73; James 1981, 166, 173; Oksanen 1994, 16; Paloutzian & Rambo & Richardson 

1999, 1049. 
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konnon sisällön ja dogmit. Verrattuna äkillisiin kääntymisiin ihmisellä itsellään on 

enemmän vaikutusvaltaa kääntymykseensä; hän osallistuu itse aktiivisesti proses-

siin, reflektoi sitä ja lopulta tietoisesti omaksuu uskonnon sekä siihen liittyvät 

sisällöt. James kutsuikin tällaista kääntymistyyppiä ”vapaan tahdon kääntymisek-

si”. Asteittainen kääntyminen on nykyaikana huomattavasti yleisempi ilmiö kuin 

äkillinen.
19

 

 

2.2.2. Kääntymisen tutkimus 

 

Uskonnollinen kääntyminen ilmiönä on ollut sekä erittäin suosittu että kiistelty 

tutkimuksen aihe useiden humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tieteenalojen 

parissa. Kääntymistä on tutkittu laajasti teologian, uskontotieteen, psykologian, 

antropologian ja sosiologian aloilla. Aihetta on lähestytty muun muassa sosio-

kulttuurisesta, hengellisestä ja psykoanalyyttisesta tutkimusnäkökulmasta. Ilmiös-

tä tehdyissä tutkimuksissa voi havaita kunkin ajan henkisiä ja uskonnollisia en-

nakkoasenteita, ja aiheen tutkimukset ovat saattaneet olla hyvinkin arvolatautunei-

ta. Suomessa kääntymisen tutkimisesta kiinnostuttiin merkittävämmin 1980-

luvulla, kun muutamat julkisuuden henkilöt kertoivat avoimesti uskoontulos-

taan.
20

 

 

Kääntymisen monialaisen ja laajan tutkimuksen myötä ilmiöstä on syntynyt useita 

erilaisia kuvauksia ja teorioita, joissa eri tutkijoiden näkemykset ja painotukset 

ovat eronneet niin kääntymisprosessin luonteesta, syistä kuin sen sisällöstäkin. 

Tästä johtuen ilmiön tarkka ja yksiselitteinen kuvaaminen on haasteellista. Us-

konnollinen kääntyminen oli 1900-luvulla keskeinen aihe Yhdysvalloissa erityi-

sesti uskontopsykologian alalla. Alan tutkijat ovat perinteisesti suhtautuneet kään-

tymiseen myönteisesti, mutta kriittisiäkin kannanottoja on esitetty.
21

 

 

William James julkaisi vuonna 1902 kirjansa The Varities of Religious Experience 

(suom. Uskonnollinen kokemus) josta on tullut yksi konversiotutkimuksen keskei-

simpiä teoksia, ja se toimi pitkään suunnannäyttäjänä ilmiön tutkimuksessa. Teok-

sessaan James kuvaa konversiota tapahtumana, jossa ihminen saa lujemman ot-

                                                 
19

 Godin 1981, 73; Oksanen 1994, 16. 
20

 Lofland & Skonovd 1981, 373; Syrjänen 1993, 23 – 24; Karppinen 1994, 16; Oksanen 1994, 15; 

Smith & Steward 2011, 1, 3. 
21

 Syrjänen 1993, 23, 27; Oksanen 1994, 15. 
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teen uskonnollisista realiteeteista, minkä seurauksena tietoisesti väärässä oleva, 

alemmuudentuntoinen sekä kaikin puolin onneton ja alemmuudentuntoinen mi-

nuus eheytyy tietoisesti aikaisempaa aidommaksi, paremmaksi ja onnellisemmak-

si. James käyttää ihmisen tajuisuuden keskuksesta nimikettä persoonallisen ener-

gian vakiintunut keskus, joka kääntyneellä on uskonnollisten mielteiden ja pää-

määrien valtaama. Kaiken kaikkiaan James näki konversion myönteisenä ihmisen 

kehitykselle ja kasvulle.
22

 

 

1960-luvun loppuun mennessä uskontopsykologisessa konversiotutkimuksessa ei 

ollut havaittavissa merkittävää edistymistä sitten Jamesin ja hänen tutkimuskolle-

gansa Edwin D. Starbuckin tutkimustulosten. Tosin jotkut tutkijat kiistivät Jame-

sin käsityksen kääntymiskokemuksesta myönteisenä ilmiönä ihmisen kehitykselle, 

luultavasti psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin esittämästä uskontokritii-

kistä johtuen. Freudin mukaan erityisesti nuoret etsivät vaihtoehtoisia, vakaampia 

suojelijoita, kun omat vanhemmat koetaan fyysisesti ja emotionaalisesti puutteel-

lisina. Samantyyppistä näkemystä edustaa myös neuropsykologi Michael Persin-

ger, joka yksinkertaisesti esittää Jumalaan uskomisen sisäisenä psykologisena 

tarpeena korvata vanhempien luoma turvallisuus lapsuusaikana. James ja Starbuck 

olivat myös tutkimuksissaan huomanneet, että kääntyminen on pääsääntöisesti 

nuoruusajan ilmiö. Eksistentiaalinen ahdistus näyttelee merkittävää roolia kään-

tymisessä sekä Freudin että Persingerin teorioissa.
23

 

 

Psykologian ja uskonnon professori Lewis Rambo määrittelee kääntymisen en-

nemminkin prosessiksi kuin yksittäiseksi tapahtumaksi. Prosessi tapahtuu ihmis-

ten, tapahtumien, ideologioiden, instituutioiden, odotusten ja orientaatioiden dy-

naamisessa voimakentässä. Kaikki kääntymiset ovat välittyneet ihmisten, instituu-

tioiden, yhteisöjen ja ryhmien kautta. Rambo muotoili uskonnollisen kääntymisen 

holistisen tasomallin tapana järjestää systemaattisesti joitakin kääntymisen tutki-

misessa esiintyviä ongelmia. Hänen tasomallinsa sisältää seuraavat tasot: konteks-

ti, kriisi, tehtävä, kohtaaminen, vuorovaikutus, sitoutuminen ja seuraamukset. 

Oman mallinsa kääntymisestä on muotoillut myös psykologian professori E.T. 

Clark. Hänen klassisessa kolmijaossaan kääntyminen on jaettu äkilliseen ja dra-

maattiseen herätyskääntymiseen, asteittaiseen ratkaisukääntymiseen ja sekä kehi-

                                                 
22

 James 1981, 147, 152; Syrjänen 1993, 27 – 28; Karppinen 1994, 16. 
23

 Syrjänen 1993, 16 – 17, 27 – 28; Smith & Steward, 2011, 3. 
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tyskonversioon, jota Clark kuvailee hitaaksi hengelliseksi kypsymiseksi vailla 

järisyttäviä kokemuksia. Clarkin malli voidaan nähdä tutkielmassani käyttämäni 

Loflandin ja Skonovdin kääntymismalliteorian suppeammaksi muodoksi.
24

 

 

Vuonna 1999 psykologian tutkijat Raymond Paloutzian, James Richardson, ja 

Lewis Rambo halusivat tutkimuksessaan selvittää, muuttuuko ihmisen persoonal-

lisuus uskonnollisen kääntymisen seurauksena, ja jos muuttuu, miten. He huoma-

sivat kääntymisen vaikuttavan ihmisten tavoitteisiin, pyrkimyksiin ja identiteet-

tiin, mutta sillä ei näyttänyt olevan juurikaan vaikutusta ihmisen persoonallisuu-

den perusrakenteeseen.
25

 

 

Uskonnollinen kääntyminen on kiinnostanut tutkijoita myös kuluvalla vuositu-

hannella. Psykologian tutkijat Pehr Granqvist ja Kirkpatrick julkaisivat vuonna 

2004 tutkimuksen, jossa he analysoivat äkillisten ja asteittaisten kääntymiskoke-

muksien yhteyttä kääntyneiden ihmisten varhaisiin kiintymyskokemuksiin. Tässä 

he sovelsivat kehityspsykologi John Bowlbyn klassista kiintymyssuhdeteoriaa. 

Heidän mukaansa äkillisillä kääntymisillä oli havaittavissa selvä yhteys turvatto-

maan kiintymisprosessiin, mutta asteittaiset kääntymiset sen sijaan eivät näyttä-

neet olevan yhteydessä mihinkään erityiseen Bowlbyn kiintymissuhdemalliin.
26

 

 

Yksi tuoreimmista tutkimuksista on vuonna 2011 valmistunut psykologian tutki-

joiden Aaron C.T Smithin ja Bob Stewartin tutkimus, jossa he sovelsivat edellä 

mainittua Rambon muotoilemaa holistista tasomallia osallistumalla erään hengel-

lisen ryhmän toimintaan viiden kuukauden ajan. Tutkimus osoitti kääntymisen 

olevan monivaiheinen kognitiivisen muutoksen prosessi, johon vaikuttavat raken-

teelliset ja kontekstuaaliset voimat – aivan kuten Rambo itsekin tutkimuksessaan 

totesi.
27

 

 

 

                                                 
24

 Hovi 1993, 39; Rambo 1993, 5; Oksanen 1994, 18; Karkiainen 2004, 39. 
25

 Paloutzian & Rambo & Richardson 1999, 1049. 
26

 Granqvist & Kirkpatrick 2004, 241 – 242. 
27

 Rambo 1993, 5; Smith & Steward 2011, 1. 
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3. MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN -KAMPANJA 

 

3.1. IRR-TV 

 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan pääorganisoijana toimi suomalainen yleis-

kristillinen medialähetysjärjestö International Russian Radio and TV eli IRR-TV 

(nimi viittaa toiminnan alkuperäiseen suuntautumiskohteeseen Venäjään). IRR-

TV:n perustivat toimitusjohtaja Hannu Haukka ja hänen vaimonsa Laura Haukka 

vuonna 1976. Yritys tuottaa evankelioivia radio- ja televisio-ohjelmia, videoita, 

Internet-sivuja sekä kirjallisuutta kymmenillä kielillä päämääränään julistaa ihmi-

sille evankeliumia. IRR-TV julkaisee myös omaa ilmaiseksi tilattavissa olevaa 

”Itäportti” -lehteä, jossa käsitellään lähetystyön tuloksia yrityksen kohdealueilla. 

Työntekijöiden koulutus medialähetystyöhön ja seurakuntien johtamiseen sekä 

humanitaarinen apu ovat myös keskeinen osa yrityksen toimintaa. Voittoa tavoit-

telematon IRR-TV saa rahoituksen toimintaansa yksityisiltä lahjoittajilta, seura-

kunnilta, rukousryhmiltä ja säätiöiltä.
28

 

 

Yrityksen toiminnassa ehkä eniten huomiota ovat saaneet sen järjestämät kristilli-

set suurkaupunkimissiot. Ensimmäinen niistä järjestettiin vuonna 2003 Volgogra-

dissa Venäjällä, ja positiivisesti onnistuneen kampanjan jälkeen vastaavia missioi-

ta on järjestetty yli neljässäkymmenessä kaupungissa ympäri maailmaa muun mu-

assa Kiinassa, Israelissa, Ukrainassa, Intiassa, Nepalissa ja Kazakstanissa. IRR-

TV:n Internet-sivujen mukaan kuukauden kestävien suurkaupunkimissioiden tar-

koitus on ”kyllästää kaupunki kerrallaan evankeliumilla kaiken median kautta 30 

päivän ajan”. Missioiden keskeinen toimintaperiaate ja tavoite on tuoda evanke-

liumia lähelle niitä ihmisiä, jotka eivät osallistu seurakuntien toimintaan, ja saada 

heidät tekemään henkilökohtainen uskonratkaisu. Mediassa ja katukuvassa näky-

vien mainosten lisäksi kampanjan muita toimintamuotoja ovat vuorokauden ym-

päri päivystävä sielunhoitopuhelin ja ilmaiseksi tilattavissa oleva missiokirja. 

IRR-TV arvioi kampanjoiden tavoittaneen yli 80 miljoonaa ihmistä, joista kym-

meniä tuhansia on tullut uskoon ja liittynyt seurakuntiin.
29

  

 

                                                 
28

 IRR-TV:n historia s. a.; IRR-TV:n kotisivut s. a. 
29

 Hannu Haukan haastattelu 2011; IRR-TV:n historia s. a.; IRR-TV:n suurkaupunkimissiot s. a.; 

Epressi.comin tilannekatsaus 2011. 



12 

 

3.2. Helsingin suurkaupunkimissio 

 

Suomi oli ensimmäinen EU:n jäsenmaa, jossa IRR-TV toteutti suurkaupunkimis-

sionsa. Toiminnanjohtaja Haukan mukaan kampanjan toteuttamiseen Suomessa 

vaikutti yhteiskunnan arvojen romahtaminen ja seurakuntien vaikeus saada ääni-

ään kuulumaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
30

  

 

Haukka koki myös kristillisyyden saaneen negatiivisen leiman Suomessa homo-, 

naispappi ja pedofiliakeskusteluiden myötä, ja toivoi suurkaupunkimission tuovan 

tähän muutosta. Kampanja toteutettiin Suomessa noin vuosi sen jälkeen, kun Ylen 

TV2 kanava oli toteuttanut ja esittänyt kohua herättäneen Ajankohtaisen kakkosen 

homoillan
31

. Ohjelmassa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen 

totesi avioliiton koskevan vain miestä ja naista. Hän myös viittasi homoseksuaali-

suuteen syntinä ja Jumalan vastaisena toimintana. Räsänen perusteli argumentte-

jaan Raamatulla. Viikko homoillan jälkeen evankelisluterilaisesta ja ortodoksises-

ta kirkosta oli eronnut yhteensä yli 20000 ihmistä.
32

 

 

Kohua herätti myös kristillisen nuortenmedia Nuotan organisoima Älä alistu! -

kampanja, joka toteutettiin Nuotan Internet-sivuilla puoli vuotta ennen Mahdolli-

suus Muutokseen -kampanjaa. Kampanjan yhteydessä julkaistiin Annin tarina ni-

minen video, jossa nuori tyttö kertoi avoimesti eheytymisestään biseksuaalista 

heteroksi. Kampanjan mukaan eheytyminen oli tapahtunut Jumalan avulla, ja 

eheytyminen olisi mahdollista myös muille ei-heteroille. Kyseinen kampanja nosti 

homoillan tavoin kirkosta eroamisen määrää. Älä alistu! -kampanjan taustalta löy-

tyi samoja seurakuntia kuin Mahdollisuus Muutokseen -kampanjasta. On perustel-

tua kysyä, oliko homoillan ja Älä alistu! -kampanjan herättämällä kohulla osuutta 

IRR:TV:n päätökseen järjestää suurkaupunkimissio Suomeen?
33

   

 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanja lähti Suomessa liikkeelle vauhdikkaasti: 

ensimmäisen 17 päivän aikana IRR-TV kirjasi yli 128 000 yhteydenottoa puheli-

                                                 
30

 IRR-TV:n raportti alkavasta suurkaupunkimissiosta 2011. 
31

 Homoilta oli Ylen 12.10.2013 esittämä keskusteluohjelma, jossa keskusteltiin muun muassa 

homoseksuaalien oikeudesta mennä kirkossa naimisiin ja adoptoida lapsia.  
32

 Päivi Räsäsen kommentit Homoillassa 2010; Ajankohtaisen kakkosen homoillat 2010; IRR-

TV:n raportti alkavasta suurkaupunkimissiosta 2011. 
33

 Kohukampanjassa rukoillaan homoista heteroita 2011. 
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men ja Internetin välityksellä, ja kampanjan loputtua luku oli noussut jo yli kah-

teensataantuhanteen. Haukan mukaan kampanja onnistui Helsingissä yli odotus-

ten. Tiedotusvälineet kiinnittivät suurkaupunkimissioon paljon huomiota ja suo-

malaiset poliitikot kuten pääministeri Jyrki Katainen ja eduskunnan puhemies 

Eero Heinäluoma ilmaisivat tukensa kampanjalle.
34

 

 

Suomessa kampanja toteutettiin yhteistyössä 73:n kristillisen järjestön ja seura-

kunnan kanssa. Suurin osa kampanjan taustavoimista oli niin sanottuja ”vapaita 

suuntia” edustavia organisaatioita, kuten Patmos Lähetyssäätiö, Keravan Hellun-

taiseurakunta ja Nokia Missio Helsinki. Alun perin mukaan pyydettiin kaikkia 

Helsingin evankelisluterilaisia seurakuntia, joista kampanjaan päätti osallistua 

vain kuusi. Yksi kampanjaan mukaan lähteneistä oli Vuosaaren seurakunta, jonka 

kirkkoherra Jussi Mäkelä perusteli osallistumispäätöstä sillä, että kirkon perusteh-

tävä on pitää esillä evankeliumia. Vastaavasti kampanjasta kieltäytyneiden jou-

kossa olivat muun muassa kaikki Vantaan seurakunnat.  Vantaan Lauri -lehdelle 

antamassaan haastattelussa Vantaan seurakuntien lääninrovasti Jaakko Simojoki 

totesi kampanjan tavoitteet oikeiksi ja tärkeiksi mutta paheksui sitä, etteivät seu-

rakunnat voineet vaikuttaa kampanjan toteutukseen mitenkään, vaan mukaan olisi 

pitänyt lähteä täysin pääjärjestäjän eli IRR-TV:n ehdoilla. Haukka sen sijaan 

kommentoi evankelisluterilaisten seurakuntien poisjäämistä viittaamalla seura-

kuntien ajanpuutteeseen.
35

 

 

Kampanjan taloudellinen puoli herätti kysymyksiä niin mediassa kuin Internetin 

keskustelupalstoilla. Mahdollisuus Muutokseen -kampanja maksoi IRR-TV:lle ja 

järjestäjäseurakunnille yli puoli miljoonaa euroa, joka on suuri summa voittoa 

tavoittelemattomalle yritykselle ja jäsentensä lahjoituksilla toimeentuleville seu-

rakunnille. Tv-juontaja Maria Veitola tiedusteli rahoituksen alkuperää Haukalta 

5.10.2011 televisiokanava Nelosella esitetyssä Maria! -ohjelmassa. Veitola vihjasi 

kuulleensa huhun merkittävistä ulkomaisista yksityisistä lahjoittajista, mutta 

Haukka vältteli kysymystä. Ilmeisesti ainakin osa rahoituksesta on tullut mu-

kanaolevilta seurakunnilta, mutta epäily seurakuntien kyvystä kattaa kampanjan 

                                                 
34

; IRR-TV:n raportti koskien yhteydenottoja 2011; Eero Heinäluoma ja Jyrki Katainen mukana 

tukemassa kampanjaa 2011; Hannu Haukan mietteitä kampanjasta 2011. 
35

 Hannu Haukan haastattelu Maria! ohjelmassa 2011; Uutinen Kirkko ja kaupunki -lehdessä 2011; 

Uutinen Vantaan Lauri -lehdessä 2011; Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan järjestäjät s. a. 
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kustannukset on perusteltu. Kampanjan rahoituksen alkuperä jää tutkielmassani 

epäselväksi.
36

 

 

Kampanja huipentui maaliskuussa 2011 Helsingin jäähallissa järjestettyyn päätös-

tapahtumaan, jossa esiintyi useita kampanjan muutostarinoiden kirjoittajia. Omas-

ta uskoontulostaan ja muutoksestaan oli mukana kertomassa muun muassa rikol-

lisjärjestö Natural Born Killersin entinen johtaja, elinkautisvanki ja kolmoismur-

haaja Lauri Johansson, joka oli päässyt vankilasta lomalle tapahtumaa varten. Jo-

hanssonin mukanaolosta koko kampanjassa syntyi pienimuotoinen kohu. Muita 

tapahtumassa esiintyneitä kirjoittajia olivat muun muassa kitaristi Jukka Tolonen, 

lentoemäntä Pia Rendic ja projektipäällikkö René Rendic. Tapahtumaan kutsuttiin 

noin 10000 ihmistä, jotka olivat jättäneet yhteystietonsa kampanjan aikana esi-

merkiksi soittamalla sielunhoitopuhelimeen.
37

 

 

Kampanjan yhteydessä julkaistiin Elämäsi muutos -niminen, yli satasivuinen kirja 

yhdessä samannimisen DVD:n kanssa, jotka saattoi tilata itselleen veloituksetta 

kampanjan kouluttamien vapaaehtoistyöntekijöiden toimittamana. Kirja sisältää 

muun muassa yksityiskohtaisia ohjeita kääntymiselle ja Jumalan löytämiselle, 

elämän peruskysymysten pohdintaa kristillisestä näkökulmasta sekä yleistä tietoa 

kristinuskosta, Jumalasta, Jeesuksesta ja Raamatusta. Kirjan ja DVD:n ehdotto-

masti keskeisin sisältö on kuitenkin niiden sisältämät muutostarinat.
38

 

 

 

4. MUUTOSTARINAT KÄÄNTYMISEN KUVAAJINA 

 

Helsingin kampanjassa tietoa uskonratkaisusta välitettiin julkaisemalla uskoon 

tulleiden suomalaisten elämätarinoita, ”stooreja”, joissa keskeistä on ihmisen 

kääntymiskokemus ja elämän suunnan muuttuminen paremmaksi. Missiokirjan ja 

DVD:n lisäksi näitä tarinoita on tarkasteltavissa teksti-, ääni- ja videomuodossa 

kampanjan Internet-sivuilla. Elämätarinaansa kertomassa oli useita julkisuuden 

henkilöitä, kuten rap-artisti Rudy ”Ruudolf” Kulmala, keihäänheitossa olympia-

                                                 
36

 Hannu Haukan haastattelu Maria! ohjelmassa 2011. 
37

 Hannu Haukan haastattelu Maria! ohjelmassa 2011; Mahdollisuus Muutokseen suurjuhla Hel-

singin jäähallilla 2012; Mahdollisuus Muutokseen Suurjuhla järjestettiin 16.3.12 Helsingin jäähal-

lissa 
38
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kultaa voittanut Arto Härkönen ja entinen Miss Suomi ja Miss Universum Anne 

Pohtamo. Tarinoiden kirjoittajien joukossa on myös aivan tavallisia suomalaisia 

ihmisiä. Mukana on muun muassa lääkäreitä, yrittäjiä, opiskelijoita, puutarhuri, 

entinen upseeri, palomies ja taidemaalari. Kääntymistarinoiden kertojia on yh-

teensä 40, joista miehiä on 26 ja naisia 14.
39

 

 

Tätä tutkielmaa varten haastattelin puhelimitse IRR-TV:n apulaistoiminnanjohta-

jaa Ari Taljaa saadakseni tarkempaa tietoa muutostarinoiden keräämisestä ja syn-

typrosessista. Taljan mukaan osa kirjoittajista valikoitui kampanjaan järjestäjäseu-

rakuntien kautta, jotka pyysivät jäseniään kirjoittamaan oman muutostarinansa. 

Seurakuntien pastorien suosituksella ja oikeaksi todistamalla ”parhaat” tarinat 

päätyivät Elämäsi muutos -kirjaan, osa taas ulkomainontaan. Osa seurakunnilta 

saaduista tarinoista eivät päätyneet kampanjan käyttöön ollenkaan. Seurakunta-

laisten lisäksi IRR-TV kutsui kampanjaan mukaan useita julkisuuden henkilöitä, 

joiden tiedettiin olevan uskossa.
40

 

 

Hänen mukaan kampanjalle oli tärkeää, että mahdollisimman moni ihminen pys-

tyisi samaistumaan kirjoittajien tarinoihin. Tästä syystä kirjoittajat valikoitiin 

mahdollisimman erilaisista sosioekonomisista taustoista, entisistä päihderiippu-

vaisista aina korkeakoulutettuihin. Taljan mukaan kirjoittajia ohjeistettiin raken-

tamaan tarinansa kolmiosaisiksi: elämä ennen muutosta, itse kääntymisen kautta 

tapahtunut muutos, ja elämä sen jälkeen. Kirjoittajia myös pyydettiin korosta-

maan, että muutos oli tapahtunut nimenomaan Jumalan avulla. Myös tarinoissa 

käytettävästä kielestä annettiin ohjeita: ”uskon sisäpiirin” kieltä tuli välttää ja sen 

sijasta tuli pyrkiä mahdollisimman yleisesti ymmärrettävään ilmaisuun.
41

  

 

Taljan esittämä kirjoittajien ohjeistaminen on kuitenkin ristiriidassa kampanjan 

kirjoittajien Pia Rendicin ja Rudy Kulmalan haastattelujen mukaan, jonka tein 

sähköpostitse samasta aiheesta. Kumpikaan heistä ei omien sanojensa mukaan 

saanut ohjeistusta tarinan kirjoittamista varten, tosin Rendic mainitsee sen sijaan 

saaneensa ohjeita julkisuuteen annettavista kommenteista. Tämä kirjoitusohjeiden 

puuttumattomuus saattaa johtua siitä, että sekä Rendiciin että Kulmalaan otettiin 

                                                 
39

 Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan muutostarinat 2011. 
40

 Perustuu puhelinkeskusteluun IRR-TV:n apulaistoiminnanjohtaja Ari Taljan kanssa 30.1.2013. 
41
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henkilökohtaisesti yhteyttä kampanjan edustajien toimesta. Ohjeistus on saattanut 

siis koskea vain seurakuntien kautta valikoituneita kirjoittajia.
42

 

 

Tarinoita ei myöskään julkaistu kampanjassa muuttamattomina. Muutostarinat 

oikoluettiin ja muokattiin kampanjan lehdistövastaava Jussi Mursulan toimesta. 

Kaikki kirjoittajat eivät noudattaneet annettuja pituusrajoituksia, joten osaa tari-

noista jouduttiin lyhentämään. Muutostarinoiden sisältöön sen sijaan ei ole kam-

panjan puolesta puututtu, mutta niitä on saatettu muotoilla. Joihinkin tarinoihin 

tosin haluttiin jättää näkyviin kirjoittajan oma kieli, kuten slangimaisesti kirjoite-

tussa Kulmalan muutostarinassa.
43

 

 

Elämä ennen kääntymiskokemusta on ollut tarinoiden kertojille usein varsin epä-

tyydyttävää: rikollisuus, alkoholin ja huumeiden käyttö, huonot kotiolot, mielen-

terveysongelmat sekä itsemurha-ajatukset toistuvat suuressa osassa näistä kerto-

muksista. Mukana on kuitenkin myös vähemmän traagisia tarinoita, joissa kerto-

jan elämä on ollut päällisin puolin kunnossa mutta se on saatettu kokea jokseenkin 

tyhjänä. Kaikilla mukanaolevilla muutostarina on siis jokseenkin erilainen, mutta 

yksi asia yhdistää heitä kaikkia – Jumalan löytäminen ja elämän täydellinen muut-

tuminen.
44

 

 

Kampanjassa julkaistuista neljästäkymmenestä muutostarinasta tunnistin Loflan-

din ja Skonovdin kääntymismalleja 31:stä. Malleista (älyllinen, mystinen, ihastu-

va, kokeileva, herätyskokous, pakottava) ainoastaan pakottavaa mallia en tunnis-

tanut yhdestäkään kertomuksesta. Pakottavan mallin, jonka määritellään sisältä-

vän muun muassa aivopesua, ajatusten kontrollointia ja seurakunnan taholta ohjai-

lua, puuttuminen muutostarinoista on toki varsin ymmärrettävää tarkasteltaessa 

edellä mainittuja kampanjan tavoitteita. Kampanjan muutostarinoissa eri käänty-

mismalleja saattaa esiintyä useitakin yhdessä tarinassa. Selvästi itsenäisemmin 

esiintyviä malleja tarinoissa ovat älyllinen, ihastuva ja mystinen malli, kun taas 

kokeileva ja herätyskokousmalli sekoittuvat usein muihin malleihin eikä niiden 

voida nähdä vaikuttavan itsenäisesti henkilön kääntymiseen.
45
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Lofland ja Skonovd käyttävät ilmaisua ”konversiomotiivi” siitä piirteestä, jota 

kääntyjä itse korostaa merkityksellisimpänä kääntymyskuvauksessaan ja jonka 

hän tulkitsee määrittävän kääntymistä. Olen jakanut muutostarinat eri mallien 

mukaisiin ryhmiin tämän keskeisimmän piirteen mukaisesti. Seuraavaksi esittelen 

Loflandin ja Skonovdin kääntymismallit (poislukien pakottava malli jota aineis-

tossani ei esiintynyt) sekä analysoin Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan muu-

tostarinoita niiden avulla. Aloitan käsittelyni niistä malleista, joita tarinoissa esiin-

tyy eniten päätyen lopulta niihin malleihin, jotka ovat usein vain pienemmissä 

sivurooleissa kertomuksissa. Lopuksi käsittelen lyhyesti niitä tarinoita, joista ei 

ollut tunnistettavissa mitään Loflandin ja Skonovdin kääntymismalleista.
46

 

 

4.1. Mystinen malli 

 

 Yhtäkkiä tunsin kuinka Isän Jumalan rakkaus ja armo virtasivat sisimpääni. Olin kuin 

 pumpulissa. Taivaallinen vapaus ja täydellinen hyväksyntä täyttivät olemukseni. Vaivuin 

 polvilleni matolle ja käteni kohosivat taivasta kohti. Pystyin sanomaan vain kaksi sanaa: 

 ”Kiitos Jeesus”. (Tapio Helisten, entinen narkomaani) 

 

Mystisen kääntymismallin keskeiset piirteet on kuvattu jo suurelta osin   

”Mystisestä harkitsevaan – Äkilliset ja asteittaiset kääntymiset” -luvussa. Pasto-

raalipsykologian tutkija Carl Christensen kuvaa mystisen kääntymisen olevan 

”Akuutti hallusinatorinen ajanjakso joka tapahtuu uskonnollisen uskomuksen 

taustalla ja jota kuvaa sen subjektiivinen voimakkuus, yhtäkkinen alkaminen, ly-

hyt kesto, auditiivisuus ja joskus visuaaliset hallusinaatiot ja havaittavissa oleva 

muutos kääntyjän myöhemmässä käyttäytymisessä.” Ilmaisulla ”mystinen” viita-

taan mallin kääntymiskokemuksien loogisen selittämisen monimutkaisuuteen. 

Mallia voidaan pitää älyllisen mallin täydellisenä vastakohtana: kääntyjä ei harjoi-

ta minkäänlaista aktiivista tiedon kognitiivista prosessointia osana kääntymistään, 

eikä myöskään uskonnon teologinen puoli ole merkittävässä osassa. Ajallisesti 

mystinen kääntymiskokemus on myös hyvin lyhytkestoinen verrattuna älylliseen. 

Käännynnäinen ikään kuin alistuu kokemukselle.
47

 

 

Alan varhaisimmissa tutkimuksissa 1900-luvun alussa keskityttiin nimenomaan 

mystisten kääntymisten tutkimiseen johtuen niiden runsaasta esiintyvyydestä tuon 

ajan Yhdysvalloissa. Erityisesti psykologian alalla mystiset kääntymiskokemukset 
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ovat saaneet runsaasti huomiota. Ajan kuluessa tutkijoiden mielenkiinto mystisiä 

kääntymiskokemuksia kohtaan on kuitenkin vähentynyt kääntymiskokemusten 

tulkinnan saadessa nykyaikana enemmän asteittaisen ja älyllisen luonteen.
48

 

 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan tarinat muodostavat kuitenkin poikkeuksen 

puhuttaessa kääntymismallien esiintymisestä tänä päivänä. Mystisen mallin piir-

teitä esiintyy lähes kolmasosassa aineistoni muutostarinoista, suuressa osassa sen 

ollessa ainoa kääntymistä kuvaava piirre. Vaikka lähes kaikissa tarinoissa esiintyy 

jonkinlaisia kirjoittajien kokemia kriisitilanteita, mystisen mallin muutostarinoissa 

ne ovat selvästi vallitsevammassa osassa: alkoholismi, huumeriippuvuus, mielen-

terveysongelmat ja rikollinen toiminta toistuvat useammassa kertomuksessa. Mys-

tisen kääntymisen onkin todettu usein olevan ratkaisu johonkin henkilökohtaiseen 

kriisiin. Psykologian professori Kenneth Pargamentin mukaan kääntymisestä seu-

raa usein emotionaalinen helpotus, parempi itseluottamus sekä itsehillintä ja sel-

keämmän suunnan löytäminen omalle elämälle.
49

 

 
 Olin joutunut 29-vuotiaana suljettujen ovien taakse katkolle. Siellä käännyin Jeesuksen 

 puoleen. Sopersin pienen huoneen lattialla polvillani rukouksen, jossa pyysin Jeesusta 

 tulemaan elämääni ja vapauttamaan päihdehelvetistä ja ahdistuksesta. Rukous kuultiin. 

 Valtava voima, ilo ja rauha virtasi sisimpääni. Nousin polviltani ja aloin hyppiä ilosta ja 

 kiittää Jeesusta. Sisimmässäni oli syvä tietoisuus, että minut on armahdettu ja olen saanut 

 uuden mahdollisuuden elämälleni. (Jonathan Paaso, entinen alkoholisti) 

 

Mukana on kuitenkin myös poikkeuksia kuten tarina, jossa kirjoittaja on elänyt 

nuhteetonta, joskin hyvin vauhdikasta harrastusten täyttämää elämää ulkomailla, 

kunnes hänestä on alkanut tuntua, että olisi syytä rauhoittua. 

 

Keskeinen toistuva piirre mystisen mallin tarinoissa on jollain tapaa ääneen lau-

suttu pyyntö, jossa pyydetään Jumalalta tai Jeesukselta apua ja muutosta omaan 

elämäntilanteeseen. Pyyntöjä esitetään rukouksen muodossa tai epätoivoisena 

huudahduksena hädän hetkellä, kuten eräs kirjoittaja, joka oli vähällä hukkua ol-

leessaan lähdössä veneilemään. 

 
 Huokasin hädässäni: ”Jeesus auta!” Silloin kuljetustrailerin takaovi alkoi hiljalleen  avau-

 tua, ja samalla pääsin ulos puristuksesta (Martti Kinnunen, yrittäjä) 
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4.2. Ihastuva malli 

 

 Tutustuin uskovaiseen mieheen. Näin että hänen elämällään on päämäärä ja sisältö. Se 

 sai minut ajattelemaan. (Jimmy Huhtala, evankelista) 

 

Ihastuvaan kääntymismalliin liittyy keskeisesti toinen henkilö, joka on itse tietyn 

uskonnon edustaja. Käännynnäinen ihailee tätä henkilöä, pyrkii tekemään samoja 

asioita kuin hän ja haluaa olla tekemisissä samojen ihmisten kanssa. Ihastuvan 

kääntymismallin tunnistivat ensimmäistä kertaa Lofland ja uskontososiologi Rod-

ney Stark vuonna 1965 analysoidessaan kääntymisprosessiin positiivisesti vaikut-

tavia siteitä. Mallissa korostuukin vahvasti interpersoonallisten suhteiden merkitys 

ja tuki kääntymisprosessissa. Verrattuna älylliseen ja kokeilevaan malliin asioiden 

tiedostava pohtiminen ei painotu ihastuvassa mallissa, vaan kyseessä on ennem-

minkin tunnepitoinen kokemus, jossa yksilö ihmisestä/ihmisistä viehättyessään 

alkaa hyväksyä hänen/heidän mielipiteitään. Kääntyjä näkee ihailun kohteessa 

piirteitä, joita tämä haluaisi liittää omaan itseensä. Ihastuvassa mallissa kääntymi-

nen alkaa yleensä osallistumisesta uskonnollisen yhteisön toimintaan.
50

 

 
 Kyläilin talossamme asuvalla kampaajalla. Hänen luonaan asui ikäiseni tyttö. Tuo tyttö 

 kertoi minulle Jeesuksesta silmät loistaen. Ajattelin hänen olevan onnellisempi kuin minä, 

 vaikka ulkonaisesti kaikki asiani olivat hyvin. Kävin heidän luonaan useamman kerran. 

 Lopulta tein  päätöksen antaa elämäni Jeesukselle. He rukoilivat puolestani. Itse en  uskal-

 tanut edes ääneen rukoilla. (Aila Forsten, opinto-ohjaaja) 

 

Ihastuvaa mallia esiintyi konversiomotiivina yhteensä yhdeksässä kampanjan 

muutostarinassa, joista suurimmassa osassa se oli itsenäisessä roolissa. Näin ollen 

malli voidaan nähdä varsin keskeisenä tekijänä kampanjan kirjoittajien kuvauksis-

sa. Ihastuksen kohteina tarinoissa on muun muassa uskovainen työkaveri, nyrk-

keilijätoveri, huumeparantolassa kohdattu mies ja kirjoittajan oma sisko. Eräässä 

tarinassa kirjoittaja on aikaisemmin ollut muslimi, mutta myöhemmin päätynyt 

hylkäämään uskonnollisuuden kokonaan, kunnes hän on tavannut kristityn naisen, 

joka on johdattanut kirjoittajan kristinuskon pariin. Tarinoissa kuvatut henkilöt 

eivät välttämättä ole aina suoranaisesti vaikuttaneet kirjoittajien kääntymiseen, 

mutta he ovat saattaneet johdattaa henkilöt esimerkiksi jonkun kristillisen suunta-

uksen piiriin, jossa kääntyminen on seurannut vasta jälkeenpäin. Joissain tarinois-

sa, kuten alla olevassa, on viitteitä myös mystiseen malliin. 
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 Ali alkoi puhua Jeesuksesta ja kysyi, haluanko ottaa hänet elämääni. En tajunnut, mitä 

 hän tarkoitti, ja kävin välillä keittiössä vetämässä piriä. Ali selitti, että Jeesus rakastaa 

 sinua. Hän on sinunkin puolesta kuollut, sovittanut syntisi ja haluaa pelastaa sinut. Ali 

 kysyi uudestaan, haluanko antaa elämäni Jeesukselle. Hän lisäsi, ettei minulla ole muuta 

 vaihtoehtoa, jos aion elää. Minuun teki vaikutuksen se, että Ali halusi vain minun pelas-

 tumistani. Se oli ihan toista kuin huumemaailmassa. Niinpä rukoilin hänen kanssaan. 

 Pyhä Henki sytytti minussa toivon, että jospa sittenkin Jeesus voisi minua auttaa… Aloin 

 lukea Raamattua ja tutustua Jeesukseen. Totuus alkoi valjeta. Tajusin, että se on paho-

 lainen, joka panee huumeitten avulla pään sekaisin, orjuuttaa ja tuhoaa ihmisiä. Tulin 

 synnintuntoon ja ajattelin, ettei Jumala anna anteeksi menneisyyttäni. Mutta eräässä  seura

 kunnan kokouksessa Jumala puhui sisimpääni: ”Odota, malta vielä hetki. Minä rakas-

 tan sinua. Sinä olet minun. Kaikki on hyvin. Ole kärsivällinen, minä autan sinua.” Aloin 

 itkeä hillittömästi. (Kirsi Niemelä, opiskelija) 

 

4.3. Älyllinen malli 
  

Jo tuolloin olin etsinyt uutta voimaa hengelliseen elämääni ja livahtanut vapaahetkinä 

 kuuntelemaan saarnaajaa, jonka opetukset ravistelivat kirkollisiin kliseisiin turtunutta 

 sydäntäni. Olin elänyt elämäni uskonnollisessa ympäristössä, mutta monien käsitteiden 

 todellinen merkitys oli ajan myötä hämärtynyt. Mitä oli parannuksen teko? Entä synti? Tai 

 se, että oli armosta pelastettu?...jouduin tutkistelemaan elämääni ja kristittynä olemista 

 tavalla, joka kosketti minuuteni syvimpiä sopukoita. Ymmärsin, että minun oli joko otetta-

 va kristittynä oleminen todesta tai luovuttava moisen nimityksen käyttämisestä omalla 

 kohdallani. Minun oli tehtävä parannusta, toisin sanoen oli opittava ottamaan vastuuta 

 teoistani, tehtävä tietoinen valinta ja antauduttava täysillä Jumalan tahtoon. (Taneli Has-

 sinen, Finnairin entinen talousviestintäjohtaja) 

  

Älyllisessä eli intellektuaalisessa kääntymismallissa kääntyjä tutkii maailmankat-

somuksellisia ja uskonnollisia asioita itse ilman ulkopuolista painostusta ja tekee 

lopulta itsenäisen ja tietoisen päätöksen omasta kääntymisestään. Mallia on kut-

suttu myös ”aktivisti” -malliksi viitaten kääntyjän omaan aktiiviseen osallistumi-

seen kääntymisessään. Yksilö on kiinnostunut eksistentiaalisista kysymyksistä ja 

hän perehtyy uskontoihin kirjojen, television, luentojen tai muiden tapojen kautta, 

jolloin on mahdollista pohtia omaa elämänkatsomustaan ilman sosiaalista painos-

tusta. Älyllinen kääntymisprosessi voi kestää useita viikkoja tai kuukausia. Kään-

tyminen on asteittainen ja se edellyttää yksilön omaa kypsymistä. Kokemuksen 

tunnesävyä kuvanneekin parhaiten termi ”valaistuminen”.
51

 

 

Viime vuosina älyllinen malli on kasvattanut suosiotaan muiden kääntymismallien 

joukossa selvästi, johtuen todennäköisesti länsimaissa tapahtuneesta uskonnon 

yksityistymisestä. Uudet uskonnolliset liikkeet ovat tuoneet uskontojen kentälle 

enemmän vaihtoehtoja perinteisten uskontojen rinnalle, ja erilaiset uskonnolliset 

suuntaukset ja liikkeet joutuvatkin kilpailemaan kannattajistaan selkeästi enem-
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män kuin aikaisemmin. Vaihtoehtojen lisääntyessä ihminen joutuu entistä selke-

ämmin määrittelemään itselleen, mihin hän uskoo ja miksi.
52

 

 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan muutostarinoissa älyllinen malli esiintyy 

yhteensä kuudessa konversiomotiivina, ja malli on yleensä itsenäisessä roolissa 

kertomuksissa. Tarinoille yhteistä on pitkä oman elämänkatsomuksen etsimispro-

sessi, jonka aikana on tutkittu myös muita, erityisesti itämaisia uskontoja, ennen 

kuin on tehty tietoinen päätös kääntyä kristinuskoon. Yhteinen piirre on myös 

turhautuminen uskonnollisen käsitteistön ja sanoman ymmärtämättömyyteen, joka 

kuitenkin kääntymisen jälkeen on kirjoittajalle avautunut. 

 
 Olin aiemminkin tutkinut itämaisia uskontoja, ja palasin niiden pariin tuona aikana. En

  tiennyt, mikä oli totta, mikä ei… Korkeinta voimaa etsiessäni aloin lukea uudelleen  Raa-

 mattua, mutta myös hindujen uskonnollista kirjallisuutta… Luin Uuden testamentin  muu-

 tamaan kertaan. Aloitettuani lukemisen taas uudelleen tajusin, että etsintä oli päättynyt. 

 Sana kutsui minua Jeesuksen tielle, vapauteen. Ja minähän halusin vapautua. Jouduin 

 kuitenkin harkitsemaan pitkään, voinko luvata olla vastedes päihteetön. (Jukka Tolonen, 

 legendaarinen kitaristi) 

 

 Siellä tutkittiin teosofiaa, noituutta, jälleensyntymisoppia ja luettiin Krishnamurtia. Uusi 

 ilmapiiri tuntui minusta turvalliselta ja kiehtoi kovasti.… Unelmani oli luoda kaikkien 

 uskontojen yhteinen foorumi.  Humanismin hengessä uskoin, että kaikki uskonnot ovat 

 lopulta yhtä ja ne ovat vain eri teitä Jumalan luo… Järjestin tilaisuuksia, joissa käsiteltiin 

 mm. itämaisia uskontoja, astrologiaa, iirisdiagnostiikkaa, akupunktiota, joogaa, spiritismiä

 ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. (Tuulikki Törmälä, evankelista) 

 

Älyllistä mallia edustaa myös toinen kahdesta aineistoni muutostarinasta, jossa 

kirjoittaja, ammatiltaan lääkäri, kertoo olleensa aikaisemmin vakaumuksellinen 

ateisti. Hän päätyi kuitenkin kyseenalaistamaan ateistisen maailmankuvansa, kun 

hän ymmärsi, ettei tiede pysty selittämään ihmisen anatomian ylivertaisuutta, ku-

ten pystykävelyä ja käsien kätevyyttä, joita kirjoittaja pitää ”varsinaisena insinöö-

ritaidon näytteenä”. Tätä oivallustaan kirjoittaja pitää ensi askeleena kääntymis-

prosessissaan. 

 

4.4. Herätyskokousmalli 

 

 Hänen puheensa kosketti minua. Kokouksen lopussa hän pyysi teltan etuosaan niitä  ihmi-

 siä, jotka halusivat antaa elämänsä Jeesukselle. En voinut olla menemättä. Muuta vaihtoeh-

 toa ei enää ollut… Meidän puolestamme rukoiltiin ja meille julistettiin meidän kaikki 

 väärät tekomme eli syntimme anteeksi saaduiksi. Tunsin, miten taakka lähti harteilta ni ja 

 minut valtasi ilo. Sellaisen ilon muistaa vielä vuosikymmeniä myöhemmin. (Salla Kyllö-

 nen, sairaanhoitaja) 
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Herätyskokousmallissa on hyvin paljon samoja piirteitä kuin mystisessä käänty-

mismallissa. Eroksi muodostuu se, että herätyskokousmallissa kääntyminen tapah-

tuu yksinomaan jossakin hengellisessä tilaisuudessa, kuten esimerkiksi jumalan-

palveluksessa tai ylistystapahtumassa, yleensä emotionaalisesti kiihtyneen ihmis-

joukon kontekstissa. Loflandin ja Skonovdin mukaan sosiaalisella paineella onkin 

tärkeä rooli herätyskokousmallikääntymisissä. Ruotsalainen sosiologi Hans Zet-

terberg huomasi tutkiessaan erästä ruotsalaista vapaakirkollista yhteisöä, että niis-

sä tapahtuneet herätyskokoustyyppiset kääntymiset olivat eräänlaisia äkillisiä roo-

linottoja, ja hän pitikin niitä vähemmän aitoina kääntymisinä niiden tilapäisyyden 

vuoksi.
53

 

 

 Kun nousin alttarilta, missä mun puolesta oli rukoiltu, mut valtasi synkkyys ja mietin, että 

 mitä mä menin tekemään. Eikä se sitten kestänyt. Kun pääsin pois, elämä jatkui entisenlai-

 sena. (Petri Kammonen, opiskelija) 

 

Keskeistä on myös omasta uskonratkaisusta ilmoittaminen ääneen jollekin (herä-

tyskokousmallissa tyypillisesti uskonnolliselle yhteisölle), eli niin sanottu ”suun 

tunnustuksellisuus”.
54

 

 

 Kun menin kokoukseen, tuntui kuin puhuja olisi puhunut suoraan minulle. Hän kertoi 

 tuhlaajapoikatarinaa, mutta se oli osoitettu myös tuhlaajatytölle. Tilaisuuden jälkeen menin 

 rukoiltavaksi. Itkin monta tuntia, ja kun lopulta lakkasin itkemästä, nauroin! Sellaista iloa 

 en ollut kokenut koskaan. Sanoin: ”Mää jään tänne, tää on mun koti!” Sain aloittaa   

 elämän puhtaalta pöydältä. Syyllisyys pyyhittiin pois. (Satu Pereira, taidemaalari) 

 

Herätyskokousmallin esiintyminen on selvästi ollut laskussa viime aikoina verrat-

tuna prosessimaisiin malleihin (älyllinen, kokeileva), ja tämä on vaikuttanut nega-

tiivisesti myös koko malliin suhtautumiseen monissa nykyajan teollistuneissa yh-

teiskunnissa. Suuret herätykselliset aallot, kuten 1970-luvulla uusien uskontojen 

tulon myötä, kuitenkin aina hetkellisesti nostavat herätyskokouskääntymismallin 

esiintymistä.
55

      

Kampanjan tarinoissa herätyskokousmalli esiintyy konversiomotiivina yhteensä 

viidessä muutostarinassa, mutta se toimii jonkin verran myös sivuosassa muiden 

mallien kanssa. Kirjoittaja on esimerkiksi saattanut lähteä uteliaisuudesta mukaan 

hengelliseen tapahtumaan, mutta onkin yllättäen kokenut siellä kääntymisen. 
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Eräässä tarinassa ihastuva ja herätyskokousmalli sekoittuvat mielenkiintoisella 

tavalla yhteen. 

 

 Siellä minulla oli uskova työkaveri, jolta aloin kysellä hengellisistä asioista… Vuonna 

 1980 sama työkaveri kerran kysyi, lähtisinkö hänen kanssaan hengelliseen kokoukseen. 

 Minun on vaikea sanoa ei ja lupauduin hänen mukaansa…  Kauppakorkeakoululla järjeste-

 tyn tilaisuuden lopussa kaikkia niitä pyydettiin tulemaan salin etuosaan, jotka halusivat 

 lähteä seuraamaan Jeesusta. Työkaverini lupasi tulla mukaan, jos en yksin uskalla…  Saar-

 namies edessä kysyi asiaani ja sanoin haluavani tulla uskoon. Puolestani rukoiltiin,  mutta 

 en kokenut mitään erikoista tunnevyöryä. Tunsin vain, että olin kerrankin tehnyt jotain 

 järkevää. Tunteet tulivat myöhemmin. (Ossi Lehtinen, Dallapé-yhtyeen solisti) 

 

Aineistoni kirjoituksien joukossa on kaksi muutostarinaa, jotka ovat pariskuntien 

yhdessä kirjoittamia. Molemmat tarinat edustavat nimenomaan herätyskokous-

mallia, ja kummassakin tarinassa kääntyminen on tapahtunut yhtäaikaisesti sa-

massa hengellisessä tilaisuudessa. Kysymys sosiaalisen paineen vaikutuksesta 

kääntymyksessä nousee uudella tavalla esiin kyseen ollessa pariskunnasta. 

  

Mielenkiintoista on myös se, ettei kukaan kirjoittajista mainitse tarkemmin sitä, 

minkä suuntauksen tai seurakunnan hengellisessä tilaisuudessa he ovat kääntymi-

sensä kokeneet. Ylipäätään aineistoni kaikista kirjoituksista ainoastaan yhdessä 

mainitaan tarkemmin nimeltä Petrus-seurakunta, johon kirjoittaja kertoo kuulu-

vansa. Pia Rendic korostaakin sitä, että kampanjan ideana oli nimenomaan ihmis-

ten omat muutostarinat, ei minkään tietyn tunnustuskunnan esiintuonti: ”tästä tie-

tysti kertoo sekin, että vaikka valtaosa mukana olleista seurakunnista oli vapaista 

suunnista, niin meitä todistuksen antajia oli todella monista eri seurakuntataustois-

ta. Hyvin yhteiskristillistä siis” 
56

 

 

4.5. Kokeileva malli 

 
 Prosessi kesti parisen vuotta. Välillä kävimme diskoissa, välillä seurakunnissa. (Seppo 

 Kyllönen, offset-painaja) 

 

Kokeilevassa mallissa käännynnäinen sananmukaisesti kokeilee jotakin uskontoa 

ennen tietoista päätöstä kääntyä siihen. Kokeilujen taustalla on usein halu löytää 

muutos omaan elämäänsä. Malli on varsin samantyyppinen kuin älyllinen, mutta 

kirjojen ja median sijaan uskontoon perehdytään esimerkiksi osallistumalla sen 

toimintaan, opettelemalla sen tavoille tai liittymällä sen jäseneksi – varsinainen 

kääntyminen seuraa vasta jälkeenpäin, kuukausien tai jopa vuosien myötä, ja se 
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edellyttää voimakasta sitoutumista kyseiseen uskontoon. Nykyajan uskonnollisen 

kentän monipuolistuminen on lisännyt myös kokeilevan mallin esiintymistä kään-

tymisissä erityisesti Yhdysvalloissa. Monet uususkonnolliset liikkeet tarjoavat 

potentiaalisille uusille jäsenille eräänlaista ”kokeile ennen kuin päätät” -tyyppistä 

vaihtoehtoa, minkä johdosta yksilö voi käydä läpi useitakin kääntymisiä. Sosiolo-

gian professori James T. Richardson puhuu kääntymisurista, jossa peräkkäisillä 

uusien uskomusten ja identiteettien kokeiluilla yritetään ratkaista omia koettuja 

ongelmia.
57

 

 

Kampanjan tarinoissa kokeilevaa mallia esiintyy selkeästi vähiten. Malli esiintyy 

konversiomotiivina ainoastaan yhden kerran, mutta sitä esiintyy kuitenkin sekoit-

tuneena esimerkiksi ihastuvaan ja älylliseen malliin. Kertojat ovat tavanneet ihmi-

siä, jotka ovat houkutelleet heitä eri seurakuntien jumalanpalveluksiin, joihin kir-

joittajat ovat alun perin lähteneet hieman epäluuloisina. Tarinoissa, joista voidaan 

tunnistaa kokeilevan mallin piirteitä, korostuu selvästi uskonnollisten asioiden 

merkityksettömyys kirjoittajalle ennen varsinaista kääntymistä. Kääntymisproses-

si onkin voinut olla hyvin pitkä ja monimutkainen. Alla olevassa tarinassa kirjoit-

taja eli ennen kääntymistään varsin ylellistä ja vauhdikasta elämää, kunnes vakava 

sairastuminen sai hänet miettimään hengellisiä asioita: 

 
 Epäilin monella tavalla ja pidin kiinni elämäntyylistäni. Kaksi kuukautta myöhemmin olin 

 kuitenkin taas hengellisessä tilaisuudessa… Päätin ottaa uskon tosissaan, mutta kuten 

 molemmat saarnamiehet olivat sanoneet, siitä ei tullut helppoa. Kolme vuotta myöhemmin 

 ajattelin, että luovutan. Päättelin että kristinusko ei ole loogista ja uskottavaa. Se ei ole 

 minun juttuni… Olin kuitenkin päättänyt jättää uskonasiat. Nousin ylös ja kävelin kohti 

 ulko-ovea. Silloin kuulin saarnamiehen huutavan: ”Peter! Tule takaisin, Jumala on  puhu-

 nut minulle sinusta!” Hänen sanansa vaikuttivat. Käännyin takaisin. Tein selkeän ratkai-

 sun, ja siihen  loppui  siksakkaamiseni. (Peter Didrichsen, museonjohtaja) 

 

4.6. Malleihin sopimattomat muutostarinat 

 

Kampanjan kaikista neljästäkymmenestä tarinasta yhteensä yhdeksästä ei voida 

suoraan tunnistaa yhtäkään edellä käsitellyistä kääntymismalleista. Nämä tarinat 

muodostavat jokseenkin sekalaisen joukon, joista on vaikeaa löytää yhteisiä piir-

teitä, jotka yhdistäisivät niitä samalla tavalla, kuin Loflandin ja Skonovdin kään-

tymismalleihin sopivista tarinoista. Kirjoittajien teksteissä kääntymisestä saate-

taan kertoa suppeasti ilman yksityiskohtia ja joistain tarinoista ei ole edes mahdol-
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lista erottaa mitään erityistä kääntymisen hetkeä, kuten tarinassa jossa kirjoittaja 

kertoo olleensa uskossa jo syntymästään asti. Kääntymisestä kertomisen sijaan 

painopiste näissä tarinoissa on ennemminkin tapahtumissa kääntymisen jälkeen: 

oman elämän muuttumisessa paremmaksi. 

 
Olen pienestä lapsesta asti uskonut Jumalaan. Minulle on selvää se, että Jeesus on kuollut 

 tähteni ja Hän on halunnut antaa minulle ihanan ja elämisen arvoisen elämän. (Mika  Pouta-

 la, olympiatason pikaluistelija) 

 

Myös Talja mainitsi tekemässäni haastattelussa sellaisten kirjoittajien mu-

kanaolon, jotka eivät olleet kokeneet mitään selkeää kääntymiskokemusta. Taljan 

mukaan tällaista tapausta edusti esimerkiksi urheilukirurgi Sakari Orava, joka on 

aina uskonut Jumalaan. Orava on operoinut useita huippu-urheilijoita, kuten jal-

kapalloilija David Beckhamin, jonka akillesjänteen hän leikkasi vuonna 2010. 

Operaatiosta uutisoitiin laajasti sekä Suomessa että ulkomailla, ja uutisissa mainit-

tiin myös Oravan rukoilevan aina ennen leikkausta. Oravan saama julkisuus kom-

pensoi varsinaisen kääntymiskokemuksen puuttumista, ja häntä pyydettiin mu-

kaan kertomaan elämästään ja siitä, kuinka Jumala auttaa häntä työssään.
58

 

 

Suomessa herätti vuonna 2010 huomiota se, kun David Beckham tuli Suomeen leikat-

 tavakseni akillesjännerepeämän vuoksi. Iltalehti kirjoitti yhden jutun otsikossa: ”Pro-

 fessori Sakari Orava rukoili ennen kuin hän alkoi leikata Beckhamia”. (Sakari Orava, 

 urheilukirurgi) 

 

4.7. Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan muutostarinoi-

den kääntymismallit: yhteenveto 

 

Vaikka monissa tarinoissa saattoi olla piirteitä useammasta eri kääntymismallista, 

on jokaisesta erotettavissa ”konversiomotiivi” eli se piirre, jota kirjoittaja korostaa 

merkityksellisimpänä omassa kääntymisessään. Näiden motiivien esiintymistä 

kampanjan muutostarinoissa on kuvattu alla olevassa taulukossa: 
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Taulukko 1) John Loflandin ja Norman Skonovdin konversiomotiivit Mahdolli-

suus Muutokseen -kampanjan muutostarinoissa: 

 

Mystinen malli 10 

Ihastuva malli 9 

Älyllinen malli 6 

Herätyskokousmalli 5 

Kokeileva malli 1 

Pakottava malli 0 

Tunnistamattomat 9 

Yhteensä: 40 

 

Malleista mystinen ja ihastuva ovat selkeästi eniten edustettuja konversiomotiive-

ja kampanjassa muodostaen hieman alle puolet kaikista tarinoista. Jos huomioi-

daan ainoastaan ne tarinat joista voitiin tunnistaa jokin Loflandin ja Skonovdin 

kääntymismalleista, mystinen ja älyllinen malli edustavat lähes kahta kolmasosaa 

konversiomotiiveista. 

 

Jos tarkastellaan kääntymismallien esiintymistä tarinoissa yhteensä eikä ainoas-

taan kääntymistä keskeisesti kuvaavana konversiomotiivina, jakaumaa kuvaa seu-

raavanlainen taulukko:  

 

Taulukko 2) Loflandin ja Skonovdin kääntymismallien esiintyminen Mahdolli-

suus Muutokseen -kampanjan muutostarinoissa yhteensä: 

 

Mystinen malli 13 

Ihastuva malli 11 

Älyllinen malli 6 

Herätyskokousmalli 6 

Kokeileva malli 3 

Pakottava malli 0 

 

Älyllisen, ihastuvan ja kokeilevan mallin voidaan katsoa edustavan hitaasti, pro-

sessimaisesti ja tietoisesti tapahtuvaa kääntymistä, kun taas mystinen ja herätys-
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kokousmalli ovat selkeästi luonteeltaan äkillisempiä ja ihmisen oman vaikutusky-

vyn ulkopuolella. Tätä jaottelua käyttäen saadaan taulukossa 1 kuvattujen konver-

siomotiivien lukumäärät yhteen laskemalla vaiheittain tapahtuvien kääntymisten 

lukumääräksi 16 (9+6+1) ja äkillisten taas 15 (10+5). Mikäli taas lasketaan kään-

tymismallien esiintymiset tarinoissa yhteensä eikä vain konversiomotiiveina, saa-

daan vaiheittaisten kääntymisten lukumääräksi 20 (11+6+3) ja äkillisten 19 

(13+6).  

 

Analysoidaanpa kääntymismallien esiintymistä kampanjassa siis kummasta näkö-

kulmasta – konversiomotiivien tai mallien esiintymisestä yhteensä – tahansa, 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa esiintyy lähes yhtä paljon molempia 

kääntymistyyppejä, vaikka yleisesti ottaen nykyajan kääntymisillä on todettu ole-

van selkeästi enemmän prosessimaisesti etenevä luonne kuin äkillinen ja mysti-

nen. Tämä saattaa johtua edellä mainitusta muutostarinoiden huolellisesta valinta-

prosessista. 

 

Muutamassa tarinassa kirjoittajat kuvaavat ihmeitä ja muita tapahtumia, joiden he 

ovat tulkinneet olevan Jumalan tekemiä, ja nämä kokemukset ovat saaneet heidät 

uskomaan Jumalaan. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi syömishäiriöstä vapautu-

minen ja välien korjaantuminen pikkusiskon kanssa. Joissain tarinoissa ihmeet ja 

tapahtumat ovat tapahtuneet ilman minkäänlaista pyyntöä Jumalalle, mutta jois-

sain niitä on voitu esimerkiksi rukoilla. Tutkimukseni seuraavassa pääluvussa 

tutkin nimenomaan näitä kirjoittajien antamia uskonnollisia tulkintoja heidän ko-

kemuksilleen yleisen attribuutioteorian näkökulmasta. Nämä kirjoittajien tekemät 

tulkinnat voidaan nähdä merkittävänä tekijänä sille, miksi he ovat kokeneet us-

konnollisen kääntymisen. 
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5. ATTRIBUUTIOT 

 

Attribuutio on sosiaalipsykologian käsite, jolla tarkoitetaan erilaisia selitysmalle-

ja, joita käytetään kokemuksien, tapahtumien, oman ja toisten käyttäytymisen 

selittämisessä ja tulkitsemisessa. Ihmisille on ominaista halu ymmärtää, miksi 

jotakin tapahtui tai kuka on siitä vastuussa. Ihmiset eivät siis ainoastaan rekisteröi 

tapahtumia ja käyttäytymistä, vaan etsivät niille myös syitä ja merkityksiä ”selit-

tääkseen maailmaa”. Tehdessään attribuution yksilö liittää kausaliteetin johonkin 

ihmiseen, objektiin tai tilanteeseen. Attribuointi on jokapäiväistä ihmisten toimin-

nassa, ja sitä tapahtuu usein myös ilman että ihminen sitä itse tiedostaa.
59

 

 

Attribuutiovirheinä pidetään sellaisia attribuutioita, jotka perustuvat vääriin tul-

kintoihin, kuten sisäisiin syihin, jättäen muut tapahtumaan vaikuttavat tekijät 

huomiotta. Attribuutiotutkijat ovat eritelleet useita erilaisia attribuution vääristy-

miä, kuten attribuution peruserheen, itseä palvelevat attribuutiot ja sisäryhmää 

suosivat attribuutiot.
60

 

 

5.1. Attribuutioiden tutkimus 
 

Sosiaalipsykologian alalla attribuutioiden tutkimuksen pohjalta on kehitetty attri-

buutioteoria, jonka avulla on pyritty tutkimaan sitä, miten ihmiset selittävät joka-

päiväisiä tapahtumia. Tämä teoria on itse asiassa kokoelma pienempiä teorioita, 

jotka kaikki on suunniteltu kuvaamaan attribuutioiden eri ilmiöitä. Keskeinen tar-

kastelun kohde attribuutioiden tutkimuksessa ovat ajatusten ja kognitioiden tutki-

minen: miten yksilöt valitsevat, prosessoivat, varastoivat, muistavat ja arvioivat 

tietoa ja kuinka kyseistä tietoa käytetään tehtäessä kausaalisia päätelmiä. Attribuu-

tioteoriat eivät näin ollen ole kiinnostuneita tapahtumien tai käyttäytymisen varsi-

naisista syistä, vaan ne tarkastelevat niitä syitä, joita tapahtuman/käyttäytymisen 

kokija niille antaa, eli miten havaitsija tulkitsee tilannetta. Koska attribuutiotutki-

mus koskee näin yleistä ja ihmiselle luonteenomaista toimintaa, on sitä nimitetty 

muun muassa ”naivistiseksi psykologiaksi” ja ”terveen järjen psykologiaksi”. Att-
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ribuutioteorian mukaan ihmiset toimivatkin eräänlaisina amatööripsykologeina 

selittäessään tapahtumia ja omaa sekä toisten käyttäytymistä. 
61

 

 

Attribuutioteorian keksijänä on pidetty Itävaltalaista psykologia Fritz Heideriä, 

joka esitteli teoksessaan The Psychology of Interpersonal Relations attribuutioteo-

rian vuonna 1958. Heiderin mukaan ihmiset ovat kiinnostuneita tunnistamaan 

henkilökohtaisia luonteenlaatuja, kuten erilaisia persoonallisuuspiirteitä, jotka 

vaikuttavat muiden ihmisten käyttäytymiseen. Toisin sanoen, havaitsijat haluavat 

tietää mikä toimijassa on sellaista joka saa heidät käyttäytymään tietyllä tavalla. 

Muodostamalla päätelmiä luonteenlaaduista voimme sisällyttää muista ihmisistä 

erilaista muuten järjestäytymätöntä tietoa. Lisäksi se mahdollistaa ennustettavuu-

den (ja joissain tapauksissa hallinnan) ihmisten tulevasta käyttäytymisestä. Muut 

psykologian tutkijat ovat muodostaneet Heiderin teorian pohjalta omia teorioitaan, 

kuten esimerkiksi Edward E. Jonesin ja Keith Davisin vastaavuuspäätelmäteoria 

sekä Harold Kelleyn kovariaatioteoria.
62

 

 

Attribuutioista tehtävä tutkimus voidaan jakaa kahteen alalajiin: attribuutiotutki-

mukseen ja attributionaaliseen tutkimukseen. Attribuutiotutkimuksessa korostuvat 

kognitiiviset prosessit eli attribuutioiden tulkintaa edeltävät tekijät, jotka johtavat 

erilaisiin kausaalisiin selityksiin. Tutkimusala tarkastelee esimerkiksi niitä olosuh-

teita joissa yksilö selittää epäonnistumisen oman kyvykkyytensä puutteella. Attri-

butionaalisessa tutkimuksessa taas tutkitaan käyttäytymisen dynamiikkaa ja attri-

buutiotulkinnasta seuraavia psykologisia seurauksia ja kokemuksia, kuten esimer-

kiksi niitä emotionaalisia seurauksia, jotka syntyvät kun epäonnnistuminen tehtä-

vässä attribuoidaan omien kykyjen puutteeksi suhteessa tehtävän vaikeustasoon.
63

 

 

5.2. Attribuoinnin liikkeelle panevat voimat: merkitys, hal-
linta ja itsetunto 
 

Miksi ja milloin ihmiset tekevät attribuutioita? Tutkijat ovat esittäneet kolme eri-

laista tarvetta, jotka käynnistävät attribuutioprosessin: tarpeen merkityksellisyy-

delle, hallinnalle, ja itsetunnolle.
64
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Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve ymmärtää maailmaa, jossa hän elää. Maa-

ilman tulee näyttäytyä selkeänä ja mielekkäänä, sellaisena, että sitä on helppo 

ymmärtää ja tulkita. Attribuutioiden avulla maailmasta tulee merkityksellinen – 

tapahtumat eivät tapahdu sattumalta vaan niihin on tietty syy. Kun ihmisen oma 

merkitys-uskomusjärjestelmä ei pysty ymmärtämään jotain tapahtumaa, attribuu-

tioprosessi aktivoituu. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun ihmiselle tapahtuu 

jotain uutta ja odottamatonta. Käsityksen ihmisen halusta ymmärtää maailmaa 

tiedosti jo Aristoteles, joka puhuu teoksessaan Metafysiikka kaikkien ihmisten 

”luonnollisesta halusta tietää”. Myös motivaatiotioteoreetikot psykologiassa ovat 

esittäneet todisteita uteliaisuusvietin olemassaolosta.
65

 

 

Toinen attribuutioprosessin synnyttävistä tekijöistä on tarve hallita kognitiivisesti 

omaa elämää, erityisesti kohdatessa uhkaavia tilanteita. Ihminen etsii tietoa ympä-

ristöstään ennustaakseen ja hallitakseen tulevia seurauksia, eli lisätäkseen mahdol-

lisuuksia mieluisiin lopputuloksiin ja välttääkseen epämiellyttäviä lopputuloksia. 

Tämä ajatus on hyvin tunnustettu psykologiassa: olennainen motiivi tiedon lisää-

miselle on saattanut hyvinkin kehittyä ”ulkoisesta” motiivista hallintaan ja ennus-

tettavuuteen. Attribuutioprosessit heijastavat tätä tarvetta.
66

 

 

Tarve merkityksellisyydelle ja hallinnalle ovat olleet perinteiset lähestymistavat 

attribuutioteoriassa, mutta myöhempi tutkimus on lisännyt itsetunnon säilyttämi-

sen, suojelemisen ja vahvistamisen kolmanneksi attribuutioprosessin syyksi. Itse-

tunto ja minäkäsitys ovat keskeisiä ihmisen toiminnan ymmärtämisessä. Yksilö 

pyrkii säilyttämään myönteisen minäkäsityksen, johon sisältyy yleinen pyrkimys 

kohti itsevarmuutta, ja henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen. Kun nämä itse-

tunnon osa-alueet ovat uhattuina, pyritään niitä turvaamaan ja säilyttämään attri-

buoinnin avulla, ja näin ollen kokemaan itsensä arvokkaana ja eheänä yksilönä.
67

 

 

Nämä kolme attribuutioprosessia aktivoivaa tekijää toimivat usein yhdessä. Voi-

dakseen ennustaa ja hallita tapahtumia tulee ihmisen pystyä ymmärtämään niiden 
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merkityksiä. Hallinnan ja kyvykkyyden tunteet liittyvät mielekkääseen käsityk-

seen maailmasta. Terveen itsetunnon puolestaan on nähty johtuvan merkitykselli-

syyden läsnäolosta ja hallinnan tunteesta. Näiden tekijöiden näkökulmasta tarkas-

teltuna voi tapahtumia ja käyttäytymistä attribuoida mitä erilaisempien vaikuttaji-

en, kuten esimerkiksi oman itsen, muiden ihmisten, sattuman tai kohtalon aiheut-

tamiksi. Tämän tutkielman mielenkiinto kohdistuu kuitenkin yksinomaan sellai-

siin attribuutioihin, joissa tapahtuman tai käyttäytymisen taustalla nähdään jokin 

uskonnollinen vaikutin.
68

 

 

5.3. Uskonnolliset attribuutiot 

 

Koska attribuutioteoria korostaa kokemuksista tehtyjen uskomuksien ja tulkinto-

jen merkitystä mielen toiminnassa, toimii se varsin pätevänä analyysimallina tut-

kittaessa uskonnollisen ihmisen ajattelumaailmaa ja käsityksiä maailmasta. Us-

konnollisilla attribuutioilla tarkoitetaan sellaisia attribuutioita, joissa tapahtuman 

tai käyttäytymisen syynä tai vaikuttimena nähdään jokin yliluonnollinen syy, ku-

ten esimerkiksi Jumala, Saatana, enkelit tai muut uskonnollisiksi käsitetyt voi-

mat.
69

 

 

5.3.1. Uskonnollisten attribuutioiden tutkimus 

 

Uskonnollisia attribuutioita on tutkittu aktiivisesti vuodesta 1975 lähtien, kun us-

konnon filosofian professori Wayne Proudfoot ja Phillip Shaver sovelsivat attri-

buution käsitettä uskontopsykologiaan tutkimuksessaan Attribution theory and the 

psychology of religion. Heidän malliansa attribuutioteoriasta on kutsuttu emootio-

attribuutioteoriaksi, koska se keskittyy käsittelemään emotionaalisten tilojen syitä 

epävarmoissa olosuhteissa. Tämä malli soveltuukin hyvin juuri uskonnollisten 

kokemusten tutkimiseen, sillä uskonnolllisten kokemusten on todettu ainakin jois-

sain tapauksissa aiheuttavan erilaisia tunnetiloja, joille ihminen antaa tietyn tul-

kinnan.
70
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Muut psykologian tutkijat ovat kehittäneet laajasti Proudfootin ja Shaverin teori-

aa. Muun muassa Professori Richard L. Gorsuch ja hänen oppilaansa Craig S. 

Smith, Kenneth I Pargament ja uskontotieteilijä Mark S. Sullivan, sekä tohtori 

R.J. Ritzema ovat laajentaneet mallia käsittämään niitä kokonaisvaltaisia selitys-

järjestelmiä, joita ihmiset käyttävät maailmankuviensa käsittelyssä. Attribuutio-

teorian nähtiin liittyvän myös taloudellisten vaihteluiden, onnettomuuksien, sotien 

ja muiden ulkomaailman tapahtumien selittämiseen sisäisten emotionaalisten tilo-

jen lisäksi. Bernard Spilka ja Greg Schmidt muotoilivat ja integroivat tämänkal-

taisia laajennettuja näkemyksiä uskonnollisista attribuutioista yleiseksi attribuutio-

teoriaksi uskontopsykologialle sovellettavaksi. Tutkimuksessaan vuonna 1983 he 

testasivat useita tapahtumaan ja kontekstiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttivat 

uskonnollisten attribuutioiden muodostamiseen. Bernard Spilka, Phillip Shaver ja 

heidän oppilaansa Lee A. Kirkpatrick jatkoivat yleisen attribuutioteorian kehittä-

mistä vuonna 1985 ja täydensivät teoriaa yksilöllisten tekijöiden vaikutuksen osal-

ta. Uskontopsykologia on hyödyntänyt ja kehittänyt laajasti Spilkan ja hänen tut-

kijakollegoidensa teoriaa tutkiessaan ihmisten käyttämiä uskonnollisia attribuuti-

oita. Tämä teoria toimii myös pääasiallisesti tämän tutkielman teoreettisena ke-

hyksenä uskonnollisten attribuutioiden osalta.
71

 

 

Muita uskonnollisia attribuutioita tutkineita psykologian tutkijoita olivat muun 

muassa professorit Ronnie Janoff-Bulman ja Camille B. Wortman, jotka tutkivat 

onnettomuuksissa halvaantuneita ihmisiä ja heidän tulkintojaan onnettomuudes-

taan. Peter L. Benson ja Bernard Spilka taas ovat tutkineet uskonnollisten attri-

buutioiden merkitystä itsetunnolle. Ralph W. Hood tutki yksilön henkilökohtaisen 

uskon muodon merkitystä uskonnollisten attribuutioiden tekemiselle. Hood on 

tutkinut myös situationaalisten vaikutusten tärkeyttä luonnollisten ja hengellisten 

kokemusten syntymisessä.
72

 

 

Myöhemmässä tutkimuksessa Gorsuch ja Smith käsittelivät Jumalalle attribuoimi-

sen perusteita. Vuonna 1983 psykologian professori Shelley E. Taylor taas keskit-

tyi tutkimaan syöpäpotilaiden tulkintoja ja uskomuksia sairautensa syistä. Samaa 

teemaa tutkivat myös Spilka ja hänen opiskelijansa Sarah C. Johnson vuonna 
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1991. Tutkijat Susan T Fiske ja Shelley E. Taylor selvittivät tutkimuksessaan us-

konnollisten tekijöiden vaikutusta uskonnollisten assosiaatioiden tekemiselle ja 

uskonnollisten ajatusten heräämiselle. Psykologian professori Michael B. Lupfer 

ja hänen opiskelijansa Karla F. Brock ja Stephen J. DePaola taas tutkivat vuonna 

1992 luonnollisten ja uskonnollisten attribuutioiden käyttöä eri tilanteissa.
73

 

 

5.3.2. Uskonnollisten attribuutioiden tutkimusta kohtaan esitetty 
kritiikki 

 

Psykologian tutkijat Justin Bailey ja Jeffrey A. Hayes ovat kritisoineet perinteistä 

uskonnollisten attribuutioiden tutkimusta. Heidän mukaansa aiheesta tehdyt tut-

kimukset kärsivät monenlaisista rajoituksista, kuten vakiintuneiden ja tunnustettu-

jen psykometristen mittarien puutteesta. Esimerkiksi edellä mainitussa Lupferin, 

Brockin ja DePaolon tutkimuksessa käytettiin viisiosaisia kyselylomakkeita, jois-

sa ei käytetty psykometrisiä ominaisuuksia määritettäessä tutkittavien käsityksiä 

tapahtumien syistä. Bailey ja Hayes pitävät tätä haitallisena tutkimuksen uskotta-

vuudelle.
74

 

 

Aiheen tutkimuksissa on nähty ongelmalliseksi myös se, että siinä usein sotketaan 

keskenään attribuutiot ongelmien syistä ja ongelmien ratkaisuista, tai sitten tutki-

mus on keskittynyt vain toiseen näistä kahdesta. Uskonnollisen tutkimuskentän 

ulkopuolella tehty tutkimus sen sijaan on ansiokkaasti erotellut nämä osapuolet 

toisistaan.
75

 

 

Eräänä ongelmana uskonnollisten attribuutioiden tutkimuksessa Bailey ja Hayes 

mainitsevat hypoteettisten tapahtumien käyttö oikeiden tapahtumien sijasta. Osas-

sa alan tutkimuksia koehenkilöille on kuvattu jokin kuvitteellinen tapahtuma, jon-

ka syistä heitä on pyydetty muodostamaan tulkintoja. Bailey ja Hayes näkevät 

tämän rajoittavan haastateltavan kykyä muodostaa oikeita ja aitoja tulkintoja ja 

uskomuksia. Vastaavan kritiikin esittää myös psykologian tohtori P. H. Wright, 

jonka mukaan tutkimuksissa tulisi käyttää oikeita tilanteita ja oikeita reaktioita, 

mikäli halutaan oikeaa tietoa attribuutioiden käytöstä. Kaikissa uskonnollisten 

attribuutioiden tutkimuksissa näitä ongelmia ei kuitenkaan ole, kuten esimerkiksi 
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Pargamentin vuonna 1990 toteutetussa tutkimuksessa, jossa koehenkilöitä pyydet-

tiin muistelemaan elämänsä vakavinta tapahtumaa kuluneen vuoden ajalta ja te-

kemään siitä tulkintoja. Tämän tosin katsottiin vaikeuttavan tutkimuksen kontrol-

lointia. Hypoteettisten tapahtumien ongelmaa ei esiinny myöskään tässä tutkiel-

massa kirjoittajien kertoessa nimenomaan omista kokemuksistaan.
76

  

 

Alan tutkimuksissa on myös ollut yleisesti taipumus käyttää koehenkilöinä vain 

valkoihoisia kristittyjä, minkä vuoksi tutkimus kulttuuristen eroavaisuuksien vai-

kutuksesta uskonnollisiin attribuutioihin on jäänyt suppeaksi eikä tuloksia voida 

näin ollen yleistää kuin osaan maailman ihmisistä. Tutkielmani kärsii periaattees-

sa edellä kuvatusta ongelmasta, mutta sen tapaustutkimuksellisen luonteen vuoksi 

sen pyrkimyksenä ei ole tuottaa yleistettävää tietoa muusta kuin Mahdollisuus 

Muutokseen -kampanjasta. Bailey ja Hayes toivovatkin tulevaisuuden tutkimuksen 

keskittyvän enemmän ei-valkoisiin ja ei-kristittyihin.
77

 

 

5.4. Uskonto merkityksiä, hallintaa ja itsetuntoa tuottavana 
tekijänä 
 

Uskonto pystyy tyydyttämään kaikki aiemmassa luvussa mainitut ihmisen tarpeet 

jotka käynnistävät attribuutioprosessin. Uskonnolliset uskomukset ja käsitteet, 

kuten Jumala, synti sekä pelastus, tuottavat yksilölle oman kokonaisvaltaisen ja 

hyvin integroidun merkitysjärjestelmänsä, jonka avulla sekä emotionaalisia tiloja 

ja maailman tapahtumia voidaan tulkita ja niihin voidaan mukautua. Esitän, että 

aikaisemmin mainittua Jamesin kuvaamaa persoonallisen energian vakiintunutta 

keskusta voidaan pitää samanlaisena uskonnollisena merkitys-

uskomusjärjestelmänä. Uskonnot ovat perinteisesti tarjonneet ihmisille kausaalisia 

selityksiä kysymyksistä, jotka muuten saattaisivat jäädä vastaamatta. Tällaisia 

kysymyksiä ovat esimerkiksi kysymykset maailman syntymisestä, ihmisen eri-

tyisasemasta maailmassa, luonnonkatastrofeista, kärsimyksestä ja kuolemasta.
78

  

 

Uskonto vastaa myös ihmisen tarpeeseen ja haluun ennustaa ja hallita tapahtumia. 

Rukoilu, rituaalien harjoittaminen, tiettyjen moraalisääntöjen noudattaminen ja 

muut uskonnon tuottamat toimintamallit luovat ihmiselle tunteen hallinnasta, 
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usein epäsuorasti Jumalan kautta. Tällaista hallinnan muotoa on nimitetty ”ekst-

rinsiseksi”. Ihminen voi myös ikään kuin ”luovuttaa” vastuun jumalille tai muille 

yliluonnollisille voimille, jotka ovat yksilön hallinnan ulkopuolella, luottaen, että 

ne hallitsevat ja huolehtivat maailmasta. Näin ollen ihmisen ei tarvitse itse yrittää 

ennustaa ja hallita tulevaisuuden tapahtumia. Tätä hallinnan muotoa on vastaavas-

ti nimitetty ”intrisikaaliseksi”. Kummallekin hallinnan muodoille on yhteistä se, 

että ne molemmat tuottavat ihmiselle tunteen optimismista ja varmuudesta tule-

vaisuudesta.
79

  

 

Tämä tapa tulkita todellisuutta uskonnollisesti on käytännössä sama ilmiö, jota 

vastaan yhteiskuntafilosofi Karl Marx hyökkäsi uskontokritiikissään. Marx totesi 

uskonnon olevan todellisuuden henkisen haltuunoton vääristynyt muoto. Hänen 

mukaansa ihminen korvaa todellisen toiminnan fantasialla, koska tämän omat 

elinolosuhteet estävät häntä oman olemuksensa toteuttamisessa todellisessa maa-

ilmassa. Tutkielmani tarkoituksena ei ole arvioida kirjoittajien uskomusten tai 

tulkintojen rationaalisuutta tai todenperäisyyttä.
80

  

 

Uskonnolliset uskomusjärjestelmät ja käytännöt soveltuvat lisäksi hyvin säilyttä-

mään ja vahvistamaan ihmisen itsetuntoa ja minäkäsitystä. Tämä tapahtuu osin 

interpersoonallisten suhteiden ja sosiaalisten ryhmien kautta. Myös ihmisen hen-

kilökohtainen usko voi antaa tunteen ”psykologisesta läheisyydestä”, siitä, että 

Jumala rakastaa häntä (ja kaikkia maailman ihmisiä), eli niin sanotun ehdottaman 

positiivisen arvostuksen.
81

  

 

Oon mä myös musiikillisilla menestyksilläni yrittänyt täyttää mun sydämen kaipuuta. Mä 

oon sen tajunnu vasta myöhemmin, että senkin jälkeen, kun mä oon ollut uskossa, niin mä 

oon yrittänyt täyttää tämmösillä asioilla mun elämääni. Nyt vasta on aika, että mä opin 

ymmärtään, että Jumala rakastaa ja pitää mua ykkösenä joka tapauksessa. Että mun identi-

teetti tulee sieltä eikä jostain muualta. (Rudy Kulmala, rap-artisti) 

 

Ehdollisella positiivisella arvostuksella tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi osal-

listumista uskonnollisiin aktiviteetteihin, kuten seurakunnan toimintaan, jonka 

kautta ihminen voi vahvistaa itsetuntoaan tuntemalla kuuluvansa ryhmään. Näiden 

keinojen lisäksi useimmat uskomusjärjestelmät tarjoavat jäsenilleen keinoja hen-
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gelliseen kehittymiseen ja kasvuun, mitkä myös lisäävät ihmisen psykologista 

kasvua ja itsearvostusta.
82

 

 

5.5. Luonnollisesta yliluonnolliseen – uskonnollisten seli-
tysmallien käyttäminen 
 

Uskontopsykologian näkökulmasta on kiinnostavaa, miksi ja milloin ihmiset käyt-

tävät ”luonnollisten” selitysmallien (esimerkiksi muut ihmiset, vahingot ja sattu-

mat) sijaan uskonnollisia attribuutioita tulkitessaan tapahtumia ja käyttäytymistä. 

Tapahtuman havaitsijalla on tyypillisesti käytössään useampi kuin yksi merkitys-

järjestelmä eli luonnolliset ja uskonnolliset selitysmallit. On selvää, että uskonnol-

listen attribuutioiden käyttö ei ole kaikille ihmisille yhtä luonnollista ja vakuutta-

vaa verrattuna luonnollisiin attribuutioihin. On kuitenkin todettu, että on olemassa 

tekijöitä, jotka ennustavat todennäköisempää uskonnollisten kuin luonnollisten 

selitysmallien käyttöä. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun luonnolliset attribuu-

tiot eivät pysty tyydyttävästi vastaamaan merkityksellisyyden, hallinnan ja itse-

tunnon tarpeisiin.
83

 

 

Yleinen attribuutioteoria erottelee kaksi eri tekijäryhmää, jotka vaikuttavat siihen, 

käyttääkö ihminen luonnollisia vai uskonnollisia attribuutioita tapahtumien ja 

käyttäytymisen selittämisessä. Nämä tekijät ovat tilannetekijät ja attribuoijaa eli 

yksilöä itseään koskevat tekijät. Varsinkin aikaisemmissa alan tutkimuksissa on 

keskitytty selvästi enemmän tilannetekijöihin, mutta nykytutkimus on tunnustanut 

selkeämmin myös yksilöön liittyvät tekijät. Tilannetekijät jaetaan edelleen tapah-

tuman kontekstiin ja itse tapahtumaan liittyviin tekijöihin, ja yksilöä koskevat 

tekijät yksilön luonteenpiirteisiin ja yksilön kontekstiin. Uskonnollisen kokemuk-

sen tapauksessa attribuoijan ja tapahtuman konteksti ovat yhteneväiset, joten en 

ole erotellut niitä omassa analyysissani.
84

 

 

Attribuutiotutkimuksen näkökulmasta uskonnollisella kokemuksella voidaan vii-

tata kognitiivis-emotionaaliseen tilaan jossa kokijan ymmärrys sisältää attribuuti-

oita tai viittauksia uskonnollisiin hahmoihin, rooleihin tai voimiin. Mahdollisuus 
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Muutokseen -kampanjan kirjoittajat kuvaavat muutostarinoissaan runsaasti erilai-

sia tilanteita ja kokemuksia, joille he ovat antaneet uskonnollisia tulkintoja ja seli-

tyksiä. Lähes kaikki kirjoittajat ovat joutuneet kokemaan elämässään ennen us-

koontuloaan paljon traagisia tapahtumia, kriisejä, ja poikkeavilta vaikuttavia ta-

pahtumia. Uskonnollisen kognitiivisen merkitysjärjestelmän onkin todettu tuotta-

van merkityksiä ja vähentävän ahdistusta juuri tuon tyyppisissä kokemuksissa. 

Nämä tapahtumat ovat usein toimineet eräänlaisena alkusysäyksenä prosessille, 

jossa uskonnollinen tulkinta on johtanut kirjoittajien uskoontuloon.
85

 

 

Muutostarinoissa esiintyy runsaasti esimerkkejä kaikista edellä luetelluista teki-

jöistä, jotka vaikuttavat uskonnollisten attribuutioiden valitsemiseen profaanien 

sijasta. Seuraavaksi tarkastelen näiden tekijöiden esiintymistä kirjoittajien muu-

tostarinoissa pyrkien ymmärtämään niiden mahdollista yhteyttä kirjoittajien ko-

kemiin kääntymiskokemuksiin. Spilka, Shaver ja Kirkpatrick toivoivat muiden 

tutkijoiden laajentavan yleistä attribuutioteoriaa uskonnollisten uskomusten ja 

käyttäytymisen paremman ymmärrettävyyden vuoksi. Heidän teoriansa lisäksi 

olen soveltanut analyysiini uudempaa uskonnollisten attribuutioiden tutkimusta 

sekä Hjalmar Sundénin rooliteoriaa ja Kenneth I. Pargamentin uskonnollisen co-

pingin teoriaa.
86

 

 

 

6. TILANNE -JA TAPAHTUMATEKIJÄT USKONNOL-
LISTEN ATTRIBUUTIOIDEN SYNNYTTÄJINÄ 

 

Renen viimeisen loman aikana menimme yhdessä seurakunnassa pidettyyn rukousiltaan. Se 

ilta alkoi muuttaa elämäämme. Puolestamme rukoiltiin, ja sitä seurasi uskomaton tapahtu-

masarja. Rene sai töitä Suomesta, menimme pariterapiaan ja avioliittoleirille. (Pia Rendic, 

lentoemäntä) 

 

Sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on laajalti tunnustettu ympäristötekijöiden 

merkittävä vaikutus ihmisen ajatteluun ja käyttäytymiseen. Tilannetekijöillä tar-

koitetaan sitä, millä asteella tapahtuman olosuhteet ovat uskonnollisesti rakentu-

neita. Niillä voidaan viitata esimerkiksi hengelliseen ympäristöön, kuten kirkkoon 

tai seurakunnan tiloihin, osallistumiseen uskonnollisiin aktiviteetteihin kuten ru-
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koukseen, Raamatun lukemiseen tai jumalanpalvelukseen, ja muiden uskonnollis-

ten ihmisten läsnäoloon. Tutkimusten mukaan lähes kolme neljästä intensiivisestä 

uskonnollisesta kokemuksesta tapahtuu näiden tekijöiden ollessa läsnä tilantees-

sa.
87

 

 

Kampanjan muutostarinoissa hengellisinä ympäristöinä uskonnollisille attribuuti-

oille toimivat muun muassa lukuisat erilaiset seurakunnissa ja vankiloissa pidetyt 

herätyskokoukset ja muut hengelliset tilaisuudet, joissa koetut mystiset tuntemuk-

set on tulkittu uskonnollisiksi. Tunteellisessa tilassa olevat ihmiset eivät aina pys-

ty ymmärtämään tuntemuksiensa syitä, ja näin ollen he etsivät ympäristöstään 

vihjeitä heidän kiihtymyksensä selittämiseksi.
88

 

 

Menin käymään semmosessa seurakunnassa Helsingissä... kun menin sinne sisään ja kuulin 

musiikkia, aloin saman tien itkemään, koska siinä oli jotain, mikä kosketti mua... tavallaan 

kaikki murtui ihan täysin… mä tajusin siinä hetkessä, että Jumala on todellinen. Että ei ku-

kaan muu pysty näin koskettaan tai tunne mua sisältä. Että on pakko olla Jumala. (Rudy 

Kulmala, rap-artisti) 

 

Lähes kaikissa muutostarinoissa kirjoittajat kuvaavat osallistumistaan jonkinlai-

seen uskonnolliseen toimintaan, jonka jälkeen heille on tapahtunut jotakin positii-

vista, ja kirjoittajat tulkitsivat harjoittamansa toiminnan aiheuttaneen tapahtuneen. 

Harjoitettu toiminta on tyypillisesti ollut ääneen lausuttua rukousta tai Jumalalle 

osoitettu pyyntö, johon kirjoittajat kokevat saaneensa vastauksen.  

 
Jumala on monella tavalla rohkaissut minua tielläni… Olin rukoillut kolme kuukautta, että 

voisin päästä eroon tupakasta ja yrittänyt itse lopettaa polttamisen, mutta en mahtanut mi-

tään nikotiininhimolleni. Yhtäkkiä tajusin, että en enää tarvitse tupakkaa. (Pekka Vauro-

maa, yrittäjä) 

 

Olin taas vähällä ryhtyä juomaan… Koin tarpeelliseksi rukoilla apua Jumalalta... viinanhi-

mo ei noussutkaan pintaan. Uskon, että raittiuspäätöksen yhteydessä lausumani rukous 

kuultiin. (Joni Nyman, nyrkkeilijä) 

 

Ryhdyin rukoilemaan, että löytäisin miehen... Sain vastauksen rukouksiini kolmen vuoden 

jälkeen. (Satu Pereira, taidemaalari) 

 

Tarinoissa kuvataan myös jonkun verran tapauksia, jolloin rukoilija on ollut joku 

muu kuin kirjoittaja itse, ja näiden ulkopuolisten ihmisten rukousten on nähty vai-

kuttavan tapahtumiin. Esirukoilijoina ovat toimineet esimerkiksi omat vanhem-
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mat. Joissain tapauksissa tapahtuma on attribuoitu uskonnolliseksi vasta jälkeen-

päin, kuten esimerkiksi tarinoissa, joissa kirjoittajat ovat selvinneet auto-

onnettomuudesta, häkämyrkytyksestä ja itsetuhoisista ajatuksista. 

 

Matkani varrelle sattui kuluttavan elämäntyylini lisäksi vakava auto-onnettomuus, kun au-

tonkuljettaja nukahti eräällä keikkamatkalla. Uskovan äitini rukoukset kantoivat, ja Ossi sai 

jatkoajan. (Ossi Lehtinen, Dallapé-yhtyeen solisti) 

 
Nukahdimme molemmat häkään… Minä havahduin kuitenkin jonkun ajan päästä… Olen 

varma, että enkeli herätti minut ja antoi happea, että pystyin toimimaan. Isän rukoukset 

kuultiin. (Aila Forstén, opinto-ohjaaja) 

 

Eräänä yönä seisoin radalla ja katselin kuinka veturin valo lähestyi. Juuri ennen veturin 

kohdalle tuloa astuin sivuun. Toisella kertaa menin Helsingin stadionin torniin ja tarkoituk-

seni oli hypätä sieltä alas. En kuitenkaan hypännyt. Myöhemmin ymmärsin, että isän puo-

len sukulaisten esirukoukset puolestani olivat vaikuttaneet varjelevasti. (Tapio Helisten, en-

tinen narkomaani) 

 

Ylipäätään rukoilun ja muiden Jumalalle osoitettujen pyyntöjen roolia korostetaan 

tarinoissa eräänlaisena ensisijaisena keinona niille, jotka haluavat tulla uskoon. 

Kirjoittajat ovat kokeneet usein rukouksien ja pyyntöjen lausumisen jälkeen selit-

tämättömiä tuntemuksia, jotka ovat välittömästi johtaneet tutkimuksessani aiem-

min kuvattuihin mystisiin kääntymisiin. 

 

6.1. Tilanteen vaikutukset merkitykseen, hallintaan ja itse-
tuntoon 

 

Kun tilanne on uskonnollisesti rakentunut, ihmisen uskonnollinen merkitysjärjes-

telmä on psykologisesti helpommin ja nopeammin saatavilla. Koska ihmisen kyky 

prosessoida tietoa on rajallinen eikä hänen tietoisuuteen tai lyhytkestoiseen muis-

tiin mahdu kerralla kuin pieni määrä käsitteitä ja ajatuksia, ei-uskonnollisten seli-

tysmallien saatavuus estyy suhteessa uskonnollisiin. Tätä on kutsuttu niin sano-

tuksi saatavuusheuristiikaksi tai saatavuushypoteesiksi.
89

 

 

Merkitysjärjestelmien suhteelliseen saatavuuteen vaikuttavat epäsuorasti tai suo-

rasti myös muut tilanteessa läsnä olevat ihmiset, jotka saattavat rohkaista yksilöä 

käyttämään tiettyä merkitysjärjestelmää tapahtumien tulkitsemisessa. Mahdolli-
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suus Muutokseen -kampanjan muutostarinoissa tällaisina rohkaisijoina toimivat 

muun muassa vankilan pastori, oma sisko, työkaveri ja läheiset ystävät.
90

 

 

Mennessämme Timon kanssa kahville Timo kertoi minulle elämästään. Hän oli tullut us-

koon. Timo pyysi, että menisin katsomaan elokuvaa hänen kotipuoleensa Saarijärvelle, kun 

se olisi valmis. Sillä reissulla Timo Ahola neuvoi minulle uskon tien. (Joni Nyman, nyrk-

keilijä) 

 
Erään työvuoron aikana Sakari kysyi minulta yllättäen: “Haluatko Veka antaa elämäsi Jee-

sukselle? Vastasin myöntävästi ja tiedustelin samaan hengenvetoon, miten se annetaan? 

Kaveri vastasi: “Polvistutaan yhdessä tähän. Pyydä sitten ihan omin sanoin Jeesusta tule-

maan sun elämääs”… Sakari rukoili vielä kanssani ja julisti kaikki pahat tekoni anteeksi... 

Myöhemmin illalla olo oli oudon rauhallinen ja hyvä. (Veikko Salminen, olympiaurheilija) 

 
Ahdistuneena pohdiskelin tilannettani ja päädyin lopulta purkamaan sisintäni nuoremman 

sisareni kanssa. Hän oli löytänyt uskon muutamia kuukausia aiemmin. Siskoni sanoi, että 

tyhjyyden kautta Jumala kutsuu minua. Hän haluaa näyttää minulle, että vaikka saisin elä-

mässäni kaiken, mitä ihminen voi koskaan haluta, en kuitenkaan olisi tyydytetty ilman elä-

vää suhdetta Jumalaan. (Annikka Kolehmainen, erikoislääkäri) 

 
Lääkärit ymmärsivät että olin pelastunut yliluonnollisesti. He järjestivät luokseni kaksi pas-

toria, jotka sanoivat, että Jumala on pelastanut minut ja Hänellä on elämälleni joku suunni-

telma. Ymmärsin, että se oli totta. (Jimmy Huhtala, evankelista) 

 

Edellisissä luvuissa esitellyistä Loflandin ja Skonovdin kääntymismalliteorian 

avulla tulkituista kääntymiskokemuksista tätä rohkaisua esiintyy selvästi ainakin 

ihastuvan ja herätyskokousmallin piirteitä omaavissa kääntymisissä. Joissakin 

näistä tapauksista voidaan ajoittain nähdä myös sosiaalisen paineen piirteitä. Yksi-

lö voi päätyä valitsemaan tietyn attribuution, mikäli hän uskoo saavansa sillä 

enemmän positiivista suhtautumista ja hyväksyntää muilta.
91

 

 

Kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat merkityksellisyyden lisäksi myös ihmisen 

kokemaan tunteeseen hallinnasta ja itsetunnosta. Ihminen on saattanut yrittää hal-

lita tapahtumia ei-uskonnollisilla attribuutioilla (tai vastaavasti uskonnollisilla), 

mutta kokenut epäonnistuvansa. Tässä tapauksessa yksilö saattaa omaksua uuden 

attribuutiostrategian, koska sen nähdään tarjoavan enemmän hallintaa ja ennustet-

tavuutta tilanteesta, ja yksilö hyödyntää tätä tietoa määritellessään sen, minkälai-

set hallintakeinot ovat tehokkaita vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Uusi 

uskonnollinen attribuutiostrategia on saatettu omaksua esimerkiksi mikäli ihminen 

kokee ettei hän pysty parantumaan vakavasta sairaudesta lääkkeiden ja sairaala-
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hoidon avulla. Näin tapahtui esimerkiksi kirjoittajalle, joka parantui keliakiasta, 

välilevyrikosta ja selkäkivuista.
92

 

 
Jumala on tehnyt minusta uuden luomuksen. Hän antoi minulle uuden elämän ja paransi 

minun sairauteni ja antoi sellaisen ilon ja rauhan, jota en ollut koskaan ennen kokenut… 

Minulla oli myös välilevyrikko, joka oli tullut kolarissa, ja joka aiheuttanut vihlovia selkä-

kipuja, niin etten voinut joskus edes kääntyä sängyssä ilman kääntöapua. Jeesus paransi 

selkäni. (Satu Pereira, taidemaalari) 

 

Itsetunnon näkökulmasta tarkasteltuna yksilö, joka käyttää luonnollisia selitysmal-

leja, saattaa tuntea itsensä epäpäteväksi ja typeräksi joissakin tilanteissa. Vastaa-

vasti uskonnollisia selitysmalleja käyttävä voi kokea moraalittomuuden ja synti-

syyden tunteita. Tällöin ihminen saattaa minäkäsitystään ja itsetuntoaan suojellak-

seen väliaikaisesti ”kytkeä pois” käyttämänsä merkitys-uskomusjärjestelmänsä ja 

pyrkiä palauttamaan itsetuntoaan vaihtoehtoisilla keinoilla. Vastaavasti jos attri-

buoija on esimerkiksi parantunut sairaudesta ja sitä on edeltänyt rukous parantu-

misen puolesta, voi yksilö kokea saaneensa vastauksen Jumalalta. Tällä on oletet-

tu olevan itsetuntoa nostattava vaikutus, erityisesti, jos muut parannustaan rukoil-

leet eivät ole parantuneet.
93

 

 

6.1.1. Tilanteen vaikutuksia kohtaan esitetty kritiikki 

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että mitä huomattavammin, tärkeäm-

min ja tiedostetummin uskonto on itse tilanteessa tai tilanteen arvioinnissa läsnä 

sitä todennäköisemmin yksilö valitsee tilanteen selittämiseksi uskonnolliset attri-

buutiot luonnollisten attribuutioiden sijasta, ja seurauksena kokee uskonnollisen 

kokemuksen. Jos ihminen saa yllättävän sairauskohtauksen kesken ehtoolliselle 

osallistumisen, se todennäköisesti attribuoidaan johtuvaksi eri syistä kuin jos koh-

taus olisi tullut esimerkiksi kotona imuroidessa.
94

  

 

Muut tutkijat ovat kuitenkin esittäneet näitä väitteitä vastaan jonkin verran kritiik-

kiä. Kontekstuaalisia vaikutuksia ei ole vakuuttavasti pystytty todistamaan. Tä-

män on väitetty johtuvan muun muassa ihmisen harjoittamasta itsetarkkailusta ja 

itseen keskittymisestä, jolloin hän on ”kognitiivisesti kiireinen” eikä kykene rea-

goimaan ja hyödyntämään ympäristön ärsykkeitä yhtä paljon. Tämä väite kritisoi 
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samalla myös aiemmin esitettyä näkemystä kiihdyksissä olevista ihmisistä, jotka 

etsivät ympäristöstään vihjeitä tunnetilalleen. Lisäksi on väitetty, että pelkkä läs-

näolo uskonnollisesti rakentuneessa tilanteessa ei riitä uskonnollisen attribuution 

muodostamiseen, vaan lisäksi tarvitaan jokin yksilöä aktivoiva tekijä, kuten vuo-

rovaikutus papin kanssa.
95

  

 

6.2. Tapahtumaan liittyvät tekijät 

 

 Elämässä ei ole tilannetta, jossa Jeesus ei auttaisi. (Jari Ilmonen, avustustyöntekijä) 

 

Tapahtumaan liittyvät tekijät koskevat tapahtuman luonnetta. Tästä yläkategorias-

ta Spilka ja Schmidt ovat erottaneet neljä alakysymystä, jotka vaikuttavat siihen, 

onko tapahtumasta tehty attribuutio uskonnollinen vai luonnollinen: 1) Mille elä-

mänalueelle (terveys, talous, sosiaaliset suhteet, politiikka) tapahtuma sijoittuu?  

2) Onko tapahtumalla merkitystä yksilölle henkilökohtaisesti vai tapahtuuko se 

jollekin toiselle? 3) Onko tapahtumalla positiivinen vai negatiivinen vaikutus ja 4) 

Koetaanko tapahtuma tärkeäksi vai ei ja kummassa tapauksessa uskonnollisia att-

ribuutioita esiintyy enemmän? Näitä kysymyksiä ei niinkään voi nähdä itsenäisi-

nä, vaan ne liittyvät laajalti toisiinsa toimien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Seuraavaksi tutkin miten nämä kysymykset esiintyvät Mahdollisuus Muutokseen -

kampanjan muutostarinoissa.
96

 

 

6.2.1. Tapahtuman alue 

 

Jumala on voimallinen…  Hänen ansiostaan olen jo 17 vuotta ollut huumeista täysin vapaa 

ja toiminut yrittäjänäkin 10 vuotta (Tapio Helisten, entinen narkomaani) 

 

Nykyään minulla on vakituinen ja vastuullinen työpaikka suuren yrityksen puutarhurina. 

Sekin on Jumalan ihme. (Kai Salminen, puutarhuri) 

  

Tutkimusten mukaan tapahtumat jotka koskevat tiettyjä elämänalueita ovat her-

kempiä laukaisemaan uskonnollisten attribuutioiden käyttöä kuin luonnollisten. 

Useimmat ihmiset joutuvat joskus elämässään tilanteeseen, jonka he kokevat vai-

keaksi ymmärtää ja hallita. Nämä tilanteet ovat useimmiten sellaisia, joista heillä 

ei välttämättä ole paljoakaan tietoa tai aiempaa kokemusta, ja tästä syystä ne saa-
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tetaan kokea uhkaaviksi. Kun luonnolliset attribuutiot näissä tilanteissa eivät pysty 

tyydyttävästi tarjoamaan ymmärrystä ja hallintaa ja näin suojelemaan yksilön mi-

näkuvaa, tämä saattaa ennemmin omaksua uskonnolliset selitysmallit tapahtuman 

tulkintavälineeksi.
97

 

 

Perinteisesti terveyteen liittyvät tapahtumat, kuten vakavasta sairaudesta parantu-

miseen, ovat saaneet herkemmin aikaan uskonnollisia attribuutioita verrattuna 

esimerkiksi taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Tämä johtuu tie-

tojen ja hallinnantunteen vähyydestä, jota koetaan sairauksiin liittyvissä asioissa. 

Tästä syystä myös itsensä ei-uskonnollisiksi ihmisiksi määrittelevät ihmiset saat-

tavat turvautua uskonnollisiin attribuutioihin, kun vakava tauti tuntuu hallitsemat-

tomalta ja uhkaavalta. Kun lääketiede ei pysty parantamaan ihmistä, jäljelle jää 

usein vain uskonto. Esimerkiksi kun parantumattomana pidetty sairaus yllättäen 

paranee, kuten tapahtui syöpäleikkaukseen joutuneelle kirjoittajalle.
98

 

 

Kun leikkaus oli ohi joulun aikaan 1994, lääkäri tuli kertomaan vastauksen. Löydös oli vain 

yksi koteloitunut rauhassuurentuma, jonka lääkäri sai poistetuksi kokonaan. Hetken häm-

mästyksen jälkeen itkin ilosta ja kiitin Jumalaa. Jumala oli tehnyt ihmeen! Siitä hetkestä 

lähtien tiesin, että Jumala parantaisi minut. (Anne Keskinen, opiskelija) 

 

Myös sairauteni on nyt hallinnassa. En tarvitse pyörätuolia tai kainalosauvoja. Jumala on 

hyvä. (Peter Didrichsen, museon johtaja) 

 

Minun ei ole tarvinnut käyttää mitään psyykenlääkkeitä moneen vuoteen. Elämälläni on nyt 

merkitys ja tarkoitus. Olen oppinut rukoilemaan. (Maria Kojonen, sihteeri) 

 

Yksi kirjoittajista kuvaa tarinassaan, kuinka hän ennen kääntymistään ei suostunut 

turvautumaan minkäänlaisiin hengellisiin hallintakeinoihin, edes sairastuessaan. 

 
 Elämässäni alkoi sairastelukierre… Silti mielessäni eivät edes käväisseet sellaiset asiat 

 kuin Jumala, iankaikkinen elämä ja taivas. Päinvastoin. Jos joku asia oli minulle mahdolli-

 simman kaukainen, niin se oli Jumala. Rukoileminen oli minulle myös täysin vieras  asia. 

 (Tuomas Tarkkanen, yrittäjä) 

 

Taloudellisten ja sosiaalisten tapahtumien syitä on helpompi ymmärtää, ja niitä 

selitetäänkin enemmän maallisilla attribuutioilla. Niiden on myös perinteisesti 

käsitetty johtuvan luonnollisista syistä. Lisäksi uskonnot ovat perinteisesti suhtau-

tuneet materiaalisen rikkauden tavoitteluun paheksuvasti. Raamatussa, erityisesti 
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Jeesuksen opetuksissa ja vertauksissa, viitataan usein kriittisesti rikkaisiin ihmi-

siin (esim. Luuk. 12: 13-21 ja Matt. 19:24). Tästä huolimatta taloudellisia tapah-

tumia selitetään enemmän uskonnolla kuin sosiaalisia tapahtumia.
99

 

 

Nämä edellä kuvatut teoriat eri elämänalueita koskettavien tapahtumien attribu-

oinnin todennäköisyydestä uskonnollisiin tai luonnollisiin selitysmalleihin eivät 

kuitenkaan vaikuta kovin relevanteilta, jos niiden esiintymistä tarkastelee Mahdol-

lisuus Muutokseen -kampanjan muutostarinoissa. Vaikka kirjoittajat olisivat käyt-

täneet luonnollisia attribuutioita tapahtumien tulkitsemisessa ennen kääntymis-

tään, kääntymisen jälkeen kaikkien tapahtumien, koskettivatpa ne mitä elämän-

aluetta tahansa, nähdään johtuvan yliluonnollisista syistä. Tämä johtunee kirjoitta-

jien kokemasta kääntymisestä, jolloin uskonnollisen merkitysjärjestelmän voidaan 

katsoa täysin syrjäyttäneen luonnollisen merkitysjärjestelmän. Toisin sanoen Ju-

mala vaikuttaa kaikkialla ja kaikenaikaa eikä mitään tapahdu ilman hänen tahto-

aan. Tarinoissa Jumalalle attribuoidaan muun muassa parantuneet välit perheen-

jäseniin, puolison löytäminen, kärsivällisyys omia lapsia kohtaan, työsuhdeasiat ja 

kilpaluisteluun soveltuvat jalat. 

 

Jumala kuitenkin teki yhden ihmeen sairaalasta pääsyn jälkeen. Hän vapautti minut vihasta 

pikkusiskoani kohtaan…  Lukiessani huoneessani Raamattua tajusin, ettei minun tarvitse 

enää raivota.  Pikkusiskoni oli aiemmin ollut minulle rakas, ja Jumala antoi minulle halun 

rakastaa häntä uudelleen. (Maria Kojonen, sihteeri) 

 
Saan Jumalalta apua myös vanhemmuuteen. Se näkyy kärsivällisyytenä ja hellyytenä neli-

vuotiasta Elliä kohtaan ja ilona meidän yhteisissä leikeissämme. Tunnen, että Jeesus on 

niissä meidän kanssamme. (Piritta Kinnunen, tietotekniikan opiskelija) 

 
Syksyllä 1983 Jumala yllätti jälleen. Muutamat seurakunnat Etelä-Suomesta ottivat kirjalli-

sesti yhteyttä ja pyysivät minua työntekijäkseen. (Aki Miettinen, entinen upseeri) 

 
Jumala on antanut minulle nopeat jalat, ja Hän käyttää minua myös luistelun kautta. (Mika 

Poutala, olympiatason pikaluistelija) 

 
”Usko vaikuttaa elämäni kaikilla alueilla: ajankäyttöön, rahankäyttööni, ystäväpiiriin, työ-

höni lääkärinä, vapaa-aikaan – ihan kaikkeen.” (Annika Kolehmainen, erikoislääkäri) 

 

6.2.2. Tapahtuman tärkeys  

 

Kysymys siitä, tehdäänkö uskonnollisia attribuutioita herkemmin silloin, kun ta-

pahtumilla on suuri vai pieni merkitys, vaikuttaa läheisesti edellisessä luvussa 

esitellyn kysymyksen koskien tapahtuman aluetta kanssa. Mahdollisuus Muutok-
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seen -kampanjan muutostarinoiden kontekstissa näiden kahden kysymyksen välil-

lä ei juuri voida nähdä merkittäviä eroja.  

 

Spilka ja Schmidt julkaisivat vuonna 1983 tutkimuksensa, jossa he tutkivat tapah-

tuman luonteeseen liittyvää uskonnollisten attribuutioiden muodostamista. He 

havaitsivat tapahtumien, jotka olivat yksilölle tärkeitä, saavan helpommin uskon-

nollisen selityksen kuin vähemmän tärkeiden. Tämän perusteella voidaan ymmär-

tää helpommin yksilöiden taipumusta tehdä uskonnollisia attribuutioita ennemmin 

terveydellisistä kuin muista syistä: ihminen pitänee omaa terveyttään tärkeämpänä 

asiana kuin esimerkiksi taloudellista tilannettaan. Keskeinen tekijä on se, miten 

tärkeänä yksilö pitää Jumalan valtaa.
100

 

 

Ihmiset määrittelevät yksilökohtaisesti sen, mitä he pitävät tärkeänä. Jääkiekon 

maailmanmestaruudesta ottelevat pelaajat saattavat rukoilla Jumalalta joukkueen-

sa voittoa, kun taas osakesijoittaja voi pyytää Jumalalta osakkeidensa arvon nou-

sua. Tapahtuman tärkeys on näin ollen aina subjektiivista. Kampanjan kirjoittajien 

tarinoissa tärkeinä asioina on pidetty muun muassa oman asunnon ja työpaikan 

saamista ja omien lasten hyväksyntää. Koska kampanjan kirjoittajat attribuoivat 

kaikkien tapahtumien tapahtuvan uskonnollisista syistä, alla olevat lainaukset voi-

sivat yhtä hyvin liittyä kysymykseen tapahtuman osa-alueesta.
101

 

 
 Tarvitsin asunnon, johon mennä sosiaalisairaalasta. En uskonut saavani asuntoa, sillä 

 olin lentänyt kaikista aikaisemmista kämpistä holtittomuuteni takia. Kuitenkin jo parin 

 viikon päästä olin allekirjoittamassa vuokrasopimusta. Se oli Jumalan ihme. Asun edelleen 

 samassa asunnossa. (Kai Salminen, puutarhuri) 

 
 Jumala oli armollinen ja alkoi vaikuttaa kolmisen vuotta sitten niin, että nyt 7-vuotias 

 Samuel ja 5-vuotias Daniel alkoivat sanoa minua kauniiksi. Lapset kehuivat kauneut-

 tani joka ikinen päivä: kaupassa, hampaita pestessä tai iltasatua luettaessa.  Jumala tiesi, 

 että lapseni ovat minulle kaikki kaikessa. (Raisa Salo, syömishäiriöstä vapautunut  äiti) 

 

6.2.3. Tapahtuman henkilökohtaisuus 

 

 Minulla ei ollut mitään mahdollisuutta välttyä hukkumiskuolemalta. Mutta Jeesus  aut-

 toi.  Oli Jumalan armoa, että sain jatkoajan. (Martti Kinnunen, yrittäjä) 
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Uskonnollisten selitysmallien käyttöön vaikuttaa myös se, onko tapahtuman koh-

teena yksilö itse vai joku toinen. Esimerkiksi Spilka ja Schmidt ovat esittäneet 

väitteen, jonka mukaan tapahtumat, jotka koskevat yksilöä itseään, attribuoidaan 

todennäköisemmin johtuvan yliluonnollisista vaikuttimista. Tätä on perusteltu 

muun muassa sillä, että yksilön ollessa itse tapahtuman kohteena, hän pitää sitä 

tärkeämpänä kuin toisille tapahtuvia, ja näin ollen nämä kysymykset ovat yhtey-

dessä toisiinsa. Kun toinen ihminen voittaa arvonnassa suuren määrän rahaa, saa-

tamme olla onnellisia hänen puolestaan, mutta todennäköisemmin ajattelemme 

voiton johtuvan ennemminkin ”hyvästä tuurista” kuin uskonnollisista syistä. Vas-

taavasti, jos sama olisi tapahtunut meille itsellemme, argumenttien kuten ”oli Ju-

malan tahto että voitin” esittäminen olisi todennäköisempää.
102

 

 

Vaikka käsitys uskonnollisten attribuutioiden lisääntymisestä suhteessa tapahtu-

man henkilökohtaisuuteen on saanut tukea, sitä ei ole pystytty todistamaan aukot-

tomaksi. Tapahtuman henkilökohtaisuus tuntuu saavan merkitystä ja vaikuttavan 

enemmänkin muiden muuttujien, kuten tapahtuman osa-alueiden ja tärkeyden 

kanssa. Sen on nähty myös liittyvän vahvasti tutkimuksessani myöhemmin käsi-

teltäviin yksilöä itseään koskeviin tekijöihin. Kysymykseen liittyy siis vielä laajal-

ti epäselvyyksiä, ja lisätutkimus aiheesta on tarpeen.
103

 

 

Koska kampanjan muutostarinat ovat yksinomaan elämäkerrallisia kuvauksia kir-

joittajien omista kokemuksista, lähes kaikki niissä kuvatuista tapahtumista ovat 

tapahtuneet kirjoittajille itselleen, ja niitä on poikkeuksetta selitetty uskonnollisilla 

syillä.  

 

 Jouduin 12-vuotiaana pahaan onnettomuuteen, josta selvisin ihmeellisesti. Ajoin lumi

 pyryssä polkupyörällä kotiin, kun takaa tullut auto törmäsi minuun ja lensin tielle. Juma-

 la lähetti erään eläinlääkärin paikalle juuri ennen kuin kaksi rekkaa olisi ajanut ylitse-

 ni. (Jimmy Huhtala, evankelista) 

 
 Jumala oli prosessissamme läsnä ihmeellisellä tavalla. Kun eteen tuli asioita, joiden  edessä 

 jompi kumpi tuntui romahtavan, rukoilimme yhdessä. Jumala antoi anteeksiannon,  jonka 

 kautta löysimme toisemme aivan uudella tavalla. (Rene ja Pia Rendic, projektipäällikkö 

 ja lentoemäntä) 

 

Elämäkerrallisesta luonteesta johtuen tarinoissa käsitellään verrattain vähän tapah-

tumia, joita tapahtuu muille kuin kirjoittajille itselleen, tai ainakaan muiden tapah-
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tumien syille ei ole esitetty minkäänlaista tulkintaa. Ainoastaan yhdessä tarinassa 

kirjoittaja tulkitsee läheiselleen tapahtunutta tapahtumaa, joka sattumalta on juuri 

toisen ihmisen kokema kääntymiskokemus. 

  

 Ex-mieheni soitti yllättäen. Hänkin kertoi luovuttaneensa elämänsä Jeesukselle. Lisäksi 

 hän parantui täysin sairaudestaan ja on nyt vapaa. Jumala vastasi rukouksiin. (Tuulikki 

 Törmälä, evankelista) 
 

Lisäksi yhdessä tarinassa kirjoittajalle itselleen sattunutta tapahtumaa tulkitsee 

joku toinen. Tarinassa kirjoittaja oli melkein kokenut hukkumiskuoleman ja ta-

pahtuman tulkitsija toimii hänen äitinsä.  

 

Kun kerroin tapauksesta äidilleni, hän polvistui ja kiitti Jumalaa. ”Martti, nyt Herra on 

puuttunut elämääsi”, hän sanoi sitten. (Martti Kinnunen, yrittäjä) 

 

6.2.4. Tapahtuman positiiviset ja negatiiviset vaikutukset 

 

Kaikki hyvä on kuitenkin loppujen lopuksi Jumalan tekoja. (Peter Didrichsen, museonjoh-

taja) 

 

Viimeinen kysymys, joka käsittelee tapahtuman luonnetta, nostaa esiin tapahtu-

masta seuraavat vaikutukset. Spilka ja Schmidt havaitsivat tutkimuksessaan, että 

ihmiset ovat taipuvaisempia attribuoimaan positiiviset tapahtumat Jumalan aiheut-

tamiksi kuin negatiiviset tapahtumat. He havaitsivat myös, että tapahtuman posi-

tiiviset ja negatiiviset tekijät toimivat vuorovaikutuksessa tapahtuman osa-alueen 

kanssa: ihmiset nähtiin taipuvaisempina tekemään enemmän Jumala-attribuutteja 

positiivisista kuin negatiivisista tapahtumista sosiaalisessa ja terveydellisissä asi-

oissa verrattuna taloudellisiin asioihin.
104

 

 

Yleiseen haluttomuuteen syyttää Jumalaa negatiivisista tapahtumista on löydettä-

vissä useita syitä. Jumala on perinteisesti kuvattu hyväntahtoisena ja rakastavana, 

ja epäilemättä tällainen luonnehdinta vastaakin useimpien uskonnollisten ihmisten 

käsitystä hänestä. Negatiiviset teot eivät tunnu sopivan tähän kuvaukseen Juma-

lasta. Myönteisten tapahtumien tulkitseminen Jumalan toiminnaksi todistaa yksi-

lölle Jumalan suosivan häntä, joka toimii yksilön itsetunnon vahvistajana. Vastaa-

vasti negatiivisten asioiden attribuointi Jumalalle olisi merkki siitä, että yksilö ei 
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enää olisi Jumalan suosiossa tai että hän olisi ollut syntinen, millä taas voisi olla 

itsetuntoa uhkaavia vaikutuksia. Jumalan syyttäminen negatiivisista tapahtumista 

osoittaisi myös, että yksilö olisi tyytymätön Jumalan toimintaan. Kysymys siitä, 

onko Jumala syyllinen kielteisiin tapahtumiin, liittyy läheisesti klassiseen teologi-

seen kysymykseen teodikean ongelmasta, joka pohtii sitä, miten hyväntahtoiseksi 

ja kaikkivaltiaaksi kuvattu Jumala voi sallia pahan läsnäolon maailmassa.
105

 

 

Kampanjan kirjoittajien tarinoissa Jumalaa on saatettu ennen kääntymiskokemusta 

syyttää kielteisistä asioista, kuten oman lapsen tai sisaren kuolemasta.  

 

Eräänä aamuna neljän kuukauden ikäinen vauvani löytyi vuoteesta kuolleena. Jäin täysin 

yksin ahdistukseni ja suruni kanssa. Ei ollut ammattiapua eikä tukiryhmää. Koin sen todis-

teena, että jos Jumala on olemassa, niin ei se ainakaan minusta välitä. (Kirsi Niemelä, opis-

kelija) 

 
Kun olin ollut viikon Sörkan suljetulla osastolla, äitini tuli tapaamaan minua. Hän kertoi, 

että 15-vuotias pikkusiskoni oli hypännyt junan alle aivan kuten isänsä. Sielussani pimeni 

ja huusin Jumalalle. ”Miksi sallit sen?”  Viimeinenkin valonpilkahdus oli kadonnut elämäs-

tä… Siitä tuli kuitenkin elämämme käännekohta. Jumala alkoi vetää äitiä ja minua puoleen-

sa. Äitini löysi tapaamisemme jälkeen Jumalan ja antoi elämänsä Jeesukselle. (Tapio Helis-

ten, entinen narkomaani) 

 

Jälkimmäisessä tarinassa kuvattu käänne on varsin tyypillinen ilmiö nähdä traagi-

sissa tapahtumissa jonkinlainen hyväntahtoinen tarkoitus, ”jumalallinen suunni-

telma”. Bulman ja Wortman havaitsivat tutkiessaan onnettomuuksissa vakavasti 

loukkaantuneita ihmisiä ja heidän onnettomuudestaan muodostamia attribuutioita, 

että tutkittavat näkivät onnettomuutensa muun muassa ”Jumalan antamana oppi-

tuntina” ja he ilmaisivat Jumalan olevan oikeudenmukainen. Vanhassa testamen-

tissa kuvattu Jobin tarina (Job 1.), jossa Jumala koettelee Jobia muun muassa tap-

pamalla hänen palvelijansa ja perheensä, on eräänlainen prototyyppi tämänkaltai-

sista tapauksista, ja Jobin kohtalo saattaakin toimia jonkinlaisena rohkaisevana 

esimerkkinä onnettomuuksiin joutuneille uskonnollisille ihmisille.
106

  

 

Jumalan oikeudenmukaiseksi kokeminen ja negatiivisten kokemusten kääntämi-

nen positiiviseksi on hyvin keskeisesti esillä kampanjan kirjoittajien tarinoissa. 

Traagiset kokemukset ovat saattaneet toimia ratkaisevina tekijöinä kirjoittajan 

kääntymiskokemuksessa, kuten tarinassa, jossa kirjoittajan isä kuolee jäätyään 
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auton alle, sekä tarinassa, jossa kirjoittaja kärsi niskakivuista jouduttuaan auto-

onnettomuuteen. 

 

Joskus Jeesus lohdutti minua näyttämällä jotakin kärsimykseni tarkoituksesta. Hän halusi 

kasvattaa minua sen avulla tulevaa tehtävääni varten. Turha ylpeys karisi ja uskoni vahvis-

tui… Vaikea aika koitui lopulta suurimmaksi siunaukseksi elämässäni. (Aila Forstén, opin-

to-ohjaaja) 

 
Isän kuolema käynnisti perheessäni ketjureaktion. Ensin minä ja sisareni annoimme elä-

mämme Jumalan käsiin. Ei mennyt kauan, kun äitini ja muutama muukin sukulaisistamme 

tekivät saman ratkaisun. Perheeni kauhea onnettomuus muuttui siunaukseksi. Usko vapautti 

minut kipeistä asioista ja tuntui kuin olisin saanut uuden elämän. (Petri Loikkanen, palo-

mies) 

 
Niskani oli onnettomuuden jälkeen tosi kipeä ja jumissa. Rukouksessa kyselin Herralta, 

mikä tarkoitus sillä on. Koin Jumalan vastaavan, että Hän varjeli henkeni auto-

onnettomuudessa, jotta kertoisin mahdollisimman monelle Jeesuksesta. (Martti Kinnunen, 

yrittäjä) 

 

Muutamassa tarinassa voidaan havaita selkeä hyvän ja pahan välinen vastak-

kainasettelu, jossa hyvää osapuolta edustaa Jumala ja pahaa Saatana. Tämäntyyp-

pisen kahtiajaottelun on todettu olevan tyypillistä protestanttisille fundamentalis-

teille. Tähän vastakkainasettelun teemaan liittyy läheisesti Pargamentin muotoi-

lema teoria uskonnollisesta copingista, johon palaan tarkemmin alaluvussa 7.3.2. 

Tässä vaiheessa todettakoon vain, että uskonnollisen copingin malleista demoni-

sessa uudelleenarvioinnissa yksilö ajattelee paholaisen olevan stressaavien tapah-

tumien aiheuttajana. Tällaista uudelleenarviointia, jota tapahtuu yleisesti käänty-

misen jälkeen, esiintyy muutamissa kampanjan tarinoissa. Näissä kertomuksissa 

paholaisen syyksi on attribuoitu esimerkiksi päihderiippuvuus, itsetuhoiset ajatuk-

set ja masennus.
107

 

 

Tajusin, että se on paholainen, joka panee huumeitten avulla pään sekaisin, orjuuttaa ja tu-

hoaa ihmisiä…  Jumala on vapauttanut minut Saatanan kahleista: alkoholista, tupakasta ja 

huumeista. Se on ihme. Lisäksi hän on eheyttänyt kykyäni olla sosiaalisissa suhteissa. (Kir-

si Niemelä, opiskelija) 

 
Paholainen ei kuitenkaan luovuttanut heti. Sain kokea muutaman kerran pimeyden henki-

valtojen hyökkäyksiä. Tuntui kuin joku olisi kuristanut minua kurkusta. Mutta kun käskin 

kuristajaa poistumaan Jeesuksen nimessä ja veressä, se häipyi. Hengellistä apua sain muun 

muassa esirukoilijaltani ja kristillisestä kriisipalvelusta. Niin noituuden vallan oli pakko 

murtua elämässäni. (Tuulikki Törmälä, evankelista) 
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7. YKSILÖÄ KOSKEVAT TEKIJÄT 

 

Yksilöä koskevat tekijät suuntaavat huomion tapahtuman luonteen sijasta havaitsi-

jaan eli tapahtuman tulkitsijaan. Samoin kuin tapahtumat tapahtuvat tietyissä kon-

teksteissa, yksilöt myös tulkitsevat niitä oman ”sisäisen maailmansa” avulla. Ha-

vaitsijan tulkintaan vaikuttaviksi tekijöiksi on tunnistettu havaitsijan taustatekijät, 

eli miten hän on ”altistunut” uskonnolle esimerkiksi kasvatuksensa kautta. Kogni-

tiivis-lingvistisillä tekijöillä taas viitataan uskonnollisen kielen tunnettavuuteen. 

Yksilöä koskevia tekijöitä ovat myös erilaiset persoonallisuus- ja asennetekijät 

kuten yksilön itsetunto, käsitys hallinnan keskittymisestä ja henkilökohtaisen us-

kon muoto. Aivan kuten itse tapahtumaan liittyvät tekijät myös yksilölliset tekijät 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
108

 

 

7.1. Taustatekijät 

 

 Kotini oli nimellisesti kristillinen, mutta ei uskonasioita esillä pidetty. (Aki Miettinen, 

 entinen upseeri) 

 

Kuten jo aikaisemmin on todettu, ihmisen käyttäytyminen, ajattelu ja muu toimin-

ta on hyvin pitkälti yksilön ympäristön vaikutusten muokkaamaa. Ihmisen voi-

daan katsoa olevan eräänlainen sosiokulttuuristen ja ryhmävaikutusten säilytys-

paikka. Erityisen suuri vaikutus on ihmisen lapsuuden kokemuksilla, sillä millai-

sen kasvatuksen hän on saanut vanhemmiltaan ja yhteiskunnalta.
109

 

 

 ”Kasvoin kodissa, jossa äiti oli uskossa, isä ei. Rippileirillä 1965 annoin elämäni Jee suk-

 selle, mutta sitten aloin tehdä uraa yrittäjänä.” (Martti Kinnunen, yrittäjä) 

 

Yksilön kokeman uskonnollisen sosialisaation määrä vaikuttaa uskonnollisten 

attribuutioiden valitsemiseen. Uskonnollisella sosialisaatiolla voidaan viitata esi-

merkiksi seuraaviin kysymyksiin: Onko yksilö kasvanut hengellisessä kodissa, 

jossa uskonnolliset asiat ovat olleet keskeisesti esillä? Onko hän osallistunut hen-

gelliseen opetukseen ja toimintaan kirkon, koulun tai muun instituution toimesta 

ja jos on, kuinka aktiivisesti? Kuinka hyvin yksilö itse tiedostaa uskonnolliset 

uskomuksensa ja kuinka voimakkaita ja tärkeitä ne ovat hänelle? Mitä suurempi 
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yksilön hengellinen tausta on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän tulkitsee 

tapahtumia uskonnollisiksi myöhemmin elämässään. Lisäksi vahva uskonnollinen 

sosialisaatio lisää uskonnollisten kokemusten tai uskonnollisen kääntymisen ko-

kemisen todennäköisyyttä.
110

 

 

Kampanjan kirjoittajien kokeman uskonnollisen sosialisaation määrä vaihtelee 

tarinoissa suuresti. Osa on saanut enemmän tai vähemmän uskonnollisen kasva-

tuksen, ja moni kertookin olleensa niin sanotussa ”lapsuuden uskossa
111

” ennen 

varsinaista kääntymistään.  

 

 Äitini oli uskovainen, vaikka emme käyneet seurakunnassa. Hän oli kertonut minulle 

 Jeesuksesta, joten 10-vuotiaasta asti minulla oli oma ”lapsenusko” Jeesukseen. (Maria 

 Kojonen, sihteeri) 

 
 Kasvoin Tammisaaressa tavallisessa suomenruotsalaisessa perheessä. Kävimme juhla-

 pyhinä kirkossa, eikä se kiinnostanut minua lainkaan. Yhdistin kristinuskon vanhoihin 

 täteihin ja johonkin jäykkään ja synkkään, jota minä en tarvinnut. (Oskar Sjöberg,  valais-

 tusmestari) 

 
 Vanhempani eivät olleet uskovia. Äitini opetti kyllä iltarukouksen ja puhui joskus suoje-

 lusenkeleistä. Hän antoi minun käydä lähiömme pyhäkoulussa, mutta muuten kotonamme 

 ei koskaan keskusteltu hengellisistä asioista. (Sadia Baithwaynele, entinen muslimi) 

 

Joukossa on kuitenkin myös täysin uskonnottomissa oloissa kasvaneita, ja osaa on 

jopa kasvatettu ateismiin ja uskontokielteisyyteen.  

 
 Isäni oli kivikova, sodassa ollut ateisti. Hän kasvatti minut ateismiin ja darwinismiin. 

 (Jonathan Paaso, entinen alkoholisti) 

 
 Olen taustaltani ateisti. Uskoin vakaasti tiedemiehiin, jotka väittävät elämän alkaneen ja 

 ihmisen kehittyneen alkuliemeen ilmestyneestä solusta. Eiväthän tiedemiehet voi olla 

 väärässä. (Pekka Reinikainen, lääkäri) 

 

Vaikka kirjoittajien kotona uskontoa ei olisikaan pidetty esillä, voidaan Suomea, 

kuten montaa muutakin valtiota, luonnehtia yhteiskuntana, jossa kulttuuri tuottaa 

uskonnollisia selityksiä tiettyihin asioihin ja tapahtumiin. Näin ollen vaikka kir-

joittajat olisikin lapsuudessaan kasvatettu ateisteiksi tai uskonnottomiksi, he eivät 

silti ole voineet välttyä kulttuurimme tuottamille uskonnollisille käsitteille altis-

tumiselta.
112
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Kirjoituksien pääteeman eli uskoon tulemisen huomioon ottaen on ymmärrettä-

vää, etteivät useimmat kirjoittajat ole kokeneet korostetun uskonnollista sosiali-

saatiota kasvatuksessaan. Jos kirjoittajat olisivat olleet uskossa jo lapsuudesta asti, 

mitään kääntymiskokemuksia ei olisi koskaan tapahtunut, eikä sen kautta seuran-

nutta elämän muutosta, joka on Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan keskeisin 

viesti. Ainoastaan yhdessä tarinassa kirjoittaja kertoo olleensa aina uskossa. Olisi-

kin mielenkiintoista tietää, kuinka suuri osa kaikista maailman vahvan uskonnolli-

sen vakaumuksen omaavista ihmisistä on ”syntynyt uskovaiseksi” ilman että he 

ovat kokeneet jonkinlaisen uskonnollisen kääntymiskokemuksen. 

 

7.2. Kognitiivis-lingvistiset tekijät 

 

 Olin elänyt elämäni uskonnollisessa ympäristössä, mutta monien käsitteiden todellinen 

 merkitys oli ajan myötä hämärtynyt. Mitä oli parannuksen teko? Entä synti? Tai se, että oli 

 armosta pelastettu? (Taneli Hassinen, Finnairin entinen talousviestintäjohtaja) 

 

Kognitiivis-lingvistisillä tekijöillä viitataan yksilön kielellisiin valmiuksiin ajatella 

asioista tietyllä tavalla. Kieli, joka on attribuutioiden välttämätön edellytys, 

muokkaa ja ohjaa ajattelua, ja tästä syystä ajattelua on joskus nimitetty jopa kielen 

orjaksi. Sosiologian tutkijat Linda Brookover Bourque ja Kurt W. Black ovat to-

denneet kielen saatavuuden määrittävän yksilön kykyjä ja tahtoa kuvailla tunneti-

loja. Koska yksilö omaksuu käyttämänsä kielen muun muassa vanhemmiltaan ja 

yhteiskunnasta jossa hän elää, kognitiivis-lingvistiset tekijät ovat luonnollisesti 

yhteydessä edellisessä luvussa mainittujen taustatekijöiden kanssa.
113

 

 

Uskonnollisten attribuutioiden tapauksessa kielellä tarkoitetaan yksilön omaksu-

maa uskonnollista kieltä ja käsitteistöä, ja sitä, miten usein ja luontevasti olemme 

tottuneet niitä käyttämään, eli kuinka helposti uskonnollinen kielenkäyttö on yksi-

lölle saatavilla. Tutkimusten mukaan uskonnolliset ihmiset hallitsevat uskonnolli-

sen kielenkäytön hyvin ja käyttävät sitä kuvaillessaan kokemuksiaan. Näin ollen 

kokemus saa helpommin uskonnollisen selitysmallin luonnollisen sijasta. Tilanne 

on luonnollisesti vastakkainen, mikäli yksilö ei tunne uskonnollista käsitteistöä. 

Sosiologi Basil Bernsteinin mukaan ”kieli osoittaa sen mikä on merkityksellistä, 
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affektiivisesti, kognitiivisesti ja sosiaalisesti, ja kokemus muuttuu siksi, mistä on 

tehty merkityksellistä.”
114

 

 

Kuvaukset tilanteista, joissa Raamatun tekstit ja kertomukset ovat puhutelleet kir-

joittajia, ovat korostetusti esillä joissakin tarinoissa. Raamattua ei ole saatettu tun-

tea tai ainakaan sitä ei ole pystytty ymmärtämään ennen kuin on päädytty tilantee-

seen, jossa Raamatun käyttämä kieli puhuttelee kirjoittajia merkittävällä tavalla. 

Joissain näistä tapauksista on suoria viitteitä Loflandin ja Skonovdin herätysko-

kousmallia ja mystistä mallia muistuttaviin kääntymiskokemuksiin. 

 

Itkin kokouksessa tekoani. Sielunhoitaja kysyi, uskonko saaneeni tekoni anteeksi. En vas-

tannut, koska en ollut varma. Hän avasi Raamatun ja näytti: ”Jos me tunnustamme syntim-

me, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 

meidät kaikesta vääryydestä.” Sitten uskoin. (Aila Forstén, opinto-ohjaaja) 

 
Hän antoi minulle Raamatun. Aloitin lukemalla Johanneksen evankeliumin ja sen jälkeen 

Roomalaiskirjeen. Tapahtui jotain järkyttävää. Jumalan Sana näytti, että olin tehnyt paljon 

vääriä tekoja eli olin Raamatun kielellä syntinen ihminen. Minun olisi tehtävä parannus. 

(Aki Miettinen, entinen upseeri) 

 

Tämän tyyppisten kokemusten analysoimiseen soveltuu ruotsalaisen psykologi 

Hjalmar Sundénin rooliteoria. Sundén puhuu teoriassaan uskonnollisten traditioi-

den sisältämistä roolijärjestelmistä, jotka tyypillisesti ovat kertomuksia ihmisen ja 

Jumalan tai ihmisen ja jumalien välisestä suhteesta. Ollessaan aktiivisesti tekemi-

sissä uskonnollisen kirjallisuuden ja myyttien kanssa, ihminen saattaa huomata 

joutuneensa johonkin niissä kuvattuun rooliin, joka on vuorovaikutuksessa Juma-

lan kanssa. Rooliin joutuessaan yksilö harjoittaa kognitiivista uudelleenstruktu-

rointia: hän kokee, että Jumala toimii hänen kanssaan samalla tavoin kuin hän 

toimii uskonnollisissa myyteissä kuvaillun hahmon kanssa. Tällaisia rooleja löy-

tyy paljon myös kristillisestä traditiosta ja Raamatusta. Erityisesti Uudessa testa-

mentissa kuvatuissa Jeesuksen opetuksissa ihminen voi samastua niissä kuvattui-

hin henkilöihin.
115

 

 

Sundenin mukaan erityisesti stressaavat ja epätoivoiset tilanteet toimivat virittävi-

nä tekijöinä rooleihin joutumisessa. Epätoivon vallassa oleva ihminen turvautuu 

uskonnollisesta traditiosta oppimaansa ratkaisuun: hän luottaa siihen, että Jumala 
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auttaa häntä, kuten tapahtui traditiossa kuvatuille ihmisille. Vaikeat ja epätoivoiset 

hetket ovat saaneet myös kampanjan kirjoittajat ajautumaan erilaisiin Raamatussa 

kuvattuihin rooleihin kuten tuhlaajapoikaan ja Jeesuksen opetuslapsiin. Myös 

muissa tarinoissa kuvataan kokemusta, kun Raamatun teksteistä ikään kuin löyde-

tään itsensä.
116

 

 

Kun menin kokoukseen, tuntui kuin puhuja olisi puhunut suoraan minulle. Hän kertoi tuh-

laajapoikatarinaa, mutta se oli osoitettu myös tuhlaajatytölle. (Satu Pereira, taidemaalari) 

 
Kalastusharrastustani olen saanut laajentaa myös isommille apajille. Aiemmin kalastelin 

tonnikaloja ja rauskuja. Nyt minulle on vielä tärkeämpää se, että saan olla ihmisten kalasta-

ja. Niin olivat Jeesuksen opetuslapsetkin aikoinaan. (Tuomas Tarkkanen, yrittäjä) 

 
Raamatusta näin, että Aatamin ja Eevan jälkeläisinä olemme luonnostamme syntiin langen-

neita ja erossa Jeesuksesta. Minulle avautui uskon merkitys ja ymmärsin, että Jeesus kuoli 

meidän syntiemme tähden ja Hän elää tänään. Avasin sydämeni Jeesukselle, Vapahtajalleni 

ja Herralleni ja sain kokea kuinka Hän tuli sydämeeni Pyhän Henkensä kautta.  Jeesuksen 

ristillä lausumat sanat ”se on täytetty”, koskivat myös minua. (Arto Härkönen, olympiavoit-

taja) 

 
Ryhdyin innoissani lukemaa Raamattua, ja se avautui ihmeellisellä tavalla, kuin joka sana 

olisi kirjoitettu minua varten. (Annika Kolehmainen, erikoislääkäri) 

 

7.3. Persoonallisuus- ja asennetekijät 

 

Yksilöä koskevien tekijöiden viimeinen ryhmä on laaja kategoria joka tarkastelee 

pitkäkestoisia yksilöllisiä luonteenominaisuuksia ja piirteitä. Tältä alueelta on 

aktiivisesti tutkittu yksilön itsetuntoa, hallinnan keskittymistä ja yksilön henkilö-

kohtaisen uskon muotoa. Näitä kolmea voidaan pitää erilaisina attribuutiotyylei-

nä.
117

 

 

7.3.1. Itsetunto 

 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, attribuutioita tehdään itsetunnon vahvistamisek-

si, säilyttämiseksi ja suojelemiseksi, ja yksilön itsetunto ja uskonnollisuus ovat 

tässä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Itsetunto ja minäkäsitys ovat olleet psy-

kologisen tutkimuksen kohteena jo vuosikymmenien ajan. Tutkimusten mukaan 

itsetunnon määrällä on todettu olevan merkitystä yksilöiden jumalakäsityksien 

kanssa. Korkean itsetunnon omaavat ihmiset näkevät Jumalan positiivisena ja 
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rakastavana, ja he kokevat myös itsensä osalliseksi tuosta rakkaudesta. He myös 

tyypillisesti attribuoivat ongelmat ja negatiiviset tapahtumat ulkoisille tekijöille. 

Matalaitsetuntoiset taas käsittävät Jumalan ankarana, mielivaltaisena ja ei-

rakastavana. Yksilö voi kokea itsensä epärakastettavaksi, eikä Jumalakaan näin 

ollen rakasta häntä. Negatiivisten tapahtumien koetaan johtuvan yksilöstä itses-

tään.
118

 

 

Ennen kääntymiskokemustaan kirjoittajat ovat tyypillisesti kuvailleet itsetuntonsa 

olleen verrattain alhainen, mikä on enimmäkseen johtunut heidän kokemistaan 

erinäisistä traagisista tapahtumista. Myös heidän käsityksensä Jumalasta on usein 

ollut negatiivissävytteinen, kuten kirjoittajalla, joka sairasti keliakiaa. 

  

 Olin käymässä vanhempieni luona ja valitin uskovalle äidilleni; ”Mikä on se Jumala kun 

 ei anna edes jokapäiväistä leipää?” (Satu Pereira, taidemaalari) 

 

Kuitenkin kääntymisessä koettu Jumalan armo ja rakkaus on uudistanut sekä kir-

joittajien käsityksen niin Jumalasta kuin omasta itsestään. 

 

Jumala on parantanut paljon itsetuntoani ja kykyäni olla ihmisten kanssa. Monet pelkoni 

ovat poistuneet. Olen saanut rohkeutta tutustua ihmisiin ja jutella heidän kanssaan. Pikku-

hiljaa olen vapautunut siitä eristäytyneisyyden vankilasta, jossa murrosiässä olin… Koen it-

seni arvokkaaksi ja kauniiksi ihmiseksi, koska Jumala on minut luonut. Tiedän, että Jeesus 

rakastaa minua ihan sellaisena kuin olen. (Maria Kojonen, sihteeri) 

 

7.3.2. Hallinnan keskittyminen 

 

Sinä saat auttaa minua, koska yksin en pärjää. (Pekka Vauromaa, yrittäjä) 

 

Hallinnan tunne on jo aikaisemmin määritelty osasyyksi attribuoinnin harjoittami-

selle. Kokeeko ihminen pystyvänsä itse vaikuttamaan tapahtumiin ja hallitsevansa 

niitä, vai ovatko tapahtumat hänen vaikutusvaltansa ja hallintansa ulkopuolella? 

Ovatko tapahtumat ennemmin sattuman, kohtalon tai jonkun muun kuin yksilön 

itsensä ohjaamia? Uskonnollisten attribuutioiden tapauksessa mielenkiinto kohdis-

tuu luonnollisesti siihen, missä suhteessa yksilö kokee jumalallisen voiman hallit-

sevan ja ohjaavan tapahtumia.
119
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Pargament on muotoillut uskonnollisen copingin teorian, joka liittyy läheisesti 

uskonnollisten attribuutioiden teoriaan ja tarjoaa soveltuvan erottelumallin ihmi-

sen käyttämistä erilaisista coping- eli hallintamekanismeista. Näitä käyttämällä 

yksilö pyrkii uskonnon avulla hallitsemaan elämäänsä, erityisesti sellaisia tapah-

tumia, jotka hän kokee stressaaviksi ja ahdistaviksi. Päämääränä on tilanteeseen 

sopeutuminen. Pargament on erotellut kolme erilaista uskonnollisen copingin tyy-

liä: siirtävä, itseohjautuva, ja yhteistoiminnallinen. Siirtävässä mallissa yksilö 

ottaa passiivisen roolin, odottaen että Jumala ottaa tilanteen hallintaansa. Malliin 

liittyy yleisesti jonkinlainen pyyntö tai anomus, kuten rukous, jolla yksilö siirtää 

vastuun korkeammalle voimalle tai kuten eräs kirjoittajista asian ilmaisee, anta-

malla valtakirjan elämästään Jeesukselle.
120

 

  
 Tuona iltana rauhattomuus vain kasvoi.  Lopulta polvistuin olohuoneen lattialle ja  sanoin 

 ääneen: ”Jeesus, annan valtakirjan elämästäni sinulle, minulla ei ole mitään  menetettävää. 

 (Tuulikki Törmälä, evankelista) 

 
 Pelkäsin, ettemme tule toimeen Sepon palkalla, jos jäisin pois työstä. Menin kuitenkin 

 niin huonoon kuntoon, että minun oli pakko jäädä sairauslomalle. Sairauslomalla mietin 

 jatkoa. Sain rohkeutta sanoa itseni irti. Heittäydyin sen varaan, että Jumala pitää meistä 

 huolen. Hän oli uskollinen. Meiltä ei puuttunut mitään. (Salla ja Seppo Kyllönen, sai-

 raanhoitaja ja offsetpainaja)” 

 

Itseohjaavan uskonnollisen copingin mallissa yksilö pyrkii hallintaan ennemmin-

kin omien edellytystensä kautta kuin siirtämällä vastuun tapahtumista kokonaan 

yliluonnollisille voimille. Esimerkkejä tällaisesta coping-menetelmästä löytyi ta-

rinoista oikeastaan vain yksi, jossa kirjoittaja korostaa ihmisen vapaata tahtoa va-

lita. Hän kokee itsensä vastuulliseksi rikollisista teoistaan, eikä syytä niistä muita, 

kuten esimerkiksi paholaista. Tarinassa kuvastuu myös hyvin edellisissä luvuissa 

mainittu taipumus haluttomuuteen attribuoida negatiivisia asioita Jumalalle.
121

 

 

 Itse mä kuitenkin olen tehnyt väärät valinnat elämässäni. Rikollisjengitouhu on ollut  oma 

 valinta. Ymmärrän nyt, että uskoontulo on Jumalan teko. Sen sijaan, että sanotaan  ”tulin 

 uskoon”, pitäisi sanoa ”usko tuli minuun”. Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat. Ihmi-

 sellä on kuitenkin vapaa tahto valita. (Lauri ”Late” Johansson, rikollisjärjestön perus taja) 

 

Hallintaa voidaan kuitenkin etsiä myös yhteistyössä. Yhteistoiminnallisessa us-

konnollisessa copingissa yksilö kokee Jumalan eräänlaisena yhteistyökumppani-

na, jonka kanssa tapahtumia hallitaan, ”Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään”. 

Tällaista yhteistyötä on tarinoissa harjoitettu esimerkiksi sairaalassa leikkauksia 
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tehdessä, isän kuolemasta selviytymisessä, ja yleisesti ahdistuksesta vapautumis-

sa.
122

 

 

 Rukoilen usein potilaiden ja leikkausten onnistumisen puolesta. Toisinaan koen, että 

 minulle on annettu kuin ylhäältä oikea diagnoosi ja hoito-ohjeet. Olen saanut apua  Juma-

 lalta myös leikkausten suunnitteluun ja tekemiseen. (Sakari Orava, urheilukirurgi) 

 
 Isän ikävä oli ajoittain kuitenkin kova. Jouduin suremaan suruni, mutta Jumalan kanssa 

 sekin oli helpompaa. Tiesin, että en ollut yksin. Tunsin myös, kuinka Jumala oli kans-

 sani ikävänkin keskellä ja halusi auttaa minua. Surukin oli jotenkin turvallista Jumalan 

 kanssa. (Petri Loikkanen, palomies) 

 

Kuten olen jo aiemmin useasti todennut, lähes jokaisen kirjoittajan uskonnollista 

kääntymistä on edeltänyt erilaisia traagisia tapahtumia. Uskonnollista kääntymistä 

on todettu edeltävän juuri tällaisia tapahtumia, joita yksilö ei välttämättä pysty itse 

ymmärtämään ja hallitsemaan. Näitä tapahtumia esiintyy etenkin äkillisen kään-

tymismallin tapaisissa kääntymiskokemuksissa, kuten Loflandin ja Skonovdin 

mystisen mallin kääntymisissä. Traagiset tapahtumat lisäävät herkkyyttä attribu-

oida hallinta Jumalalle, mikä taas johtaa uskonnollisen kokemuksen kokemiseen. 

Stressiä ja ahdistusta sisältävät tapahtumat siis ikään kuin ”valmistavat” ihmisiä 

kokemaan uskonnollisia kokemuksia.
123

 

 

7.3.3. Henkilökohtaisen uskon muoto 

 

Viimeinen tekijä ihmisen persoonaa ja asennetta koskevissa tekijöissä liittyy yksi-

lön oman uskonnollisen vakaumuksen muotoon ja syvyyteen. Vakaumuksen muo-

toon liittyy kysymyksiä, kuten minkälainen käsitys yksilöllä on Jumalasta. Onko 

uskonto yksilölle vain keino saavuttaa haluamiaan tavoitteita, jota hyödynnetään 

vain tarpeen tullen – kuten silloin, kun oma turvallisuus on uhattuna? Vai onko 

uskonto enemmänkin yksilön koko elämässä vahvasti läsnä oleva ja vaikuttava 

tekijä, joka ohjaa häntä jokapäiväisissä tekemisissään ja valinnoissaan?
124

 

 

Psykologi Gordon Allport on erotellut henkilökohtaisen uskon muodosta kaksi 

vastakkaista tapaa ilmaista uskonnollista vakaumustaan, intrinsikaalisen ja ekst-

rinsikaalisen. Nämä muodot tuottavat sekä kognitiivisia että motivationaalisia 

seuraamuksia, jotka liittyvät erilaisiin attribuointikaavoihin. Intrinsikaalisesti us-
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konnolliset ihmiset näkevät Jumalan olevan hyväntahtoinen, anteeksiantava ja 

oikeudenmukainen ehdottoman rakkauden ja tuen lähde, kausaalinen agentti, joka 

vaikuttaa ihmisten toimintaan ja suhteisiin maailmassa. Uskonto koetaan itseisar-

vona, ja se hallitsee yksilön elämää sen jokaisella osa-alueella. Hyvän itsetunnon 

ja hallinnan tunteen on todettu liittyvän läheisesti tämäntyyppiseen uskonnollisuu-

teen.
125

 

 

Vastaavasti ekstrinsikaalisesti uskonnollisten jumalakuvassa Jumala käsitetään 

ankaraksi ja uhkaavaksi. Uskonnolla on enemmänkin välinearvoa kuin itseisarvoa, 

ja sitä käytetään vain tarvittaessa; tapahtumia attribuoidaan Jumalalle ehdolli-

semmin. Ekstrinsikaalisesti uskonnolliset ihmiset saattavat kokea olonsa uhatuik-

si, avuttomiksi ja tulkita itsensä ulkoisten voimien uhreiksi. He attribuoivat posi-

tiivisten tapahtumien johtuvan itsestään ja negatiivisten taas muiden, ulkoisten 

tekijöiden syyksi. Heillä on myös huonompi itsetunto kuin intrisikaalisesti uskon-

nollisilla.
126

 

 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan muutostarinat vahvistavat edellä esitettyjä 

teorioita. Kaikki kirjoittajat voidaan kääntymiskokemuksensa jälkeen lukea intrin-

sikaalisesti uskonnollisiksi. Jokainen heistä korostaa tarinassaan positiivista käsi-

tystä Jumalasta sekä oman itsensä kokemista eheäksi ja onnelliseksi ihmiseksi 

verrattuna aikaan ennen kääntymistä. Tosin juuri ennen kääntymistä joissakin 

tarinoissa on selkeitä viittauksia ekstrinsikaaliseen uskonnollisuuteen, joka ilme-

nee parhaiten kokeilevan kääntymismallin kääntymisissä, joissa on saatettu aluksi 

olla vastahakoisia ottamaan uskontoa koko elämää määrittäväksi tekijäksi. Erääs-

sä tarinassa kirjoittaja myös kuvaa uskoaan ennen kääntymistä ekstrinsikaaliseksi 

uskoksi, joka kääntymisen jälkeen muuttuu intrinsikaaliseksi. 

 

 En halunnut kuitenkaan tulla kristityksi. Halusin saada kristinuskosta kaiken positiivisen, 

 mutta samalla pitää kiinni vanhasta elämästä – syödä kakun ja säästää sen.  (Oskar  Sjö-

 berg, valaistusmestari)   

 
 Aina olen uskonut, että Jumala on olemassa. Ennen uskoontuloani minulla  ei kuitenkaan 

 ollut henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen Kristukseen,  Hänen Poikaansa. Minulle Jeesus 

 oli vain profeetta muiden joukossa. En ymmärtänyt, kuinka tärkeätä on toteuttaa Hänen 

 tahtoaan. (Jukka Tolonen, legendaarinen kitaristi) 
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Eräässä tarinassa ilmeni myös ekstrinsikaalisesti uskonnollisen ihmisen tarve tur-

vautua uskontoon vain äärimmäisissä tilanteissa kuten silloin, kun oman lapsen 

äiti uhkasi, ettei lapsen isä saisi enää koskaan tavata omaa lastaan.  

 

 Siinä maailmassa, jossa elin, kukaan ei puhunut Jumalasta eikä Jeesuksesta. Mutta  nyt 

 suurimman hätäni keskellä, kun olin menettämässä poikani, käännyin Jumalan puoleen 

 ja huusin sydämeni tuskassa: “Jumala, nyt auta.  Tästä mä en selviä!” (Kai Salminen, 

 puutarhuri) 

 

 

8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielmani tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaisia kääntymiskokemuksia 

Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa esiintyvillä ihmisillä on. Millaiset piirteet 

niissä korostuvat? Miten Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa esiintyvät ihmi-

set käyttävät uskonnollisia attribuutioita tulkitessaan ja selittäessään tapahtumia ja 

käytöstään muutostarinoissaan? Millainen merkitys näillä attribuutioilla on suh-

teessa kirjoittajan kokemaan kääntymiseen? 

 

Tutkimusmenetelmänäni oli teorialähtöinen analyysi, jossa teoriana kääntymisko-

kemusten osalta toimi John Loflandin ja Norman Skonovdin muotoilema käänty-

mismalliteoria. Kyseinen teoria soveltui tutkimusaiheeni tutkimiseen hyvin, vaik-

ka kaikkiin muutostarinoihin sitä ei voinut suoraan soveltaa ja yhtä mallia (pakot-

tava) ei esiintynyt aineistossani ollenkaan. Loflandin ja Skonovdin teoria auttoi 

kuitenkin muodostamaan tarinoista selkeitä ryhmiä, joissa korostuivat kääntymis-

kokemusten monipuoliset piirteet.  

 

Muutostarinoissa esiintyi selkeästi eniten mystisen ja ihastuvan kääntymismallin 

piirteet omaavia kääntymiskokemuksia. Nämä mallit muodostivat noin puolet 

niiden tarinoiden keskeisimmistä konversiomotiiveista, joista sellainen voitiin 

tunnistaa. Huomioidessa myös tarinat, joissa nämä mallit esiintyivät rinnakkain 

muiden mallien kanssa, jonkin toisen mallin toimiessa ensisijaisena konversiomo-

tiivina, mystistä ja ihastuvaa mallia esiintyi melkein kahdessa kolmasosassa muu-

tostarinoista. 
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Kääntymiskokemuksista voidaan muodostaa myös laajempia kokonaisuuksia: 

hitaasti ja prosessimaisesti etenevät kokemukset (älyllinen, ihastuva ja kokeileva 

malli) sekä äkilliset ja ihmisen oman vaikutuskyvyn ulkopuolella olevat (mystinen 

ja herätyskokousmalli). Tällä jaottelulla kampanjassa esiintyi lähes yhtä paljon 

prosessimaisia ja äkillisiä kääntymiskokemuksia, laskettiin kääntymismalleja 

kummasta näkökulmasta – konversiomotiivien tai mallien esiintymisestä ylipään-

sä – tahansa. Tulkintani mukaan prosessinomaisten ja äkillisten kääntymiskoke-

musten tasapuolinen esiintyminen saattoi johtua tarinoiden huolellisesta valitse-

misprosessista. Tutkimusten mukaan nykyajan kääntymiskokemukset ovat luon-

teeltaan selkeästi enemmän prosessimaisia kuin äkillisiä.   

 

Uskonnollisten attribuutioiden osalta taustateorianani toimi pääosin Bernard Spil-

kan ja muiden uskonnollisten attribuutioiden tutkijoiden kehittämä ja muotoilema 

yleinen attribuutioteoria, jota täydennettiin myös uudemmalla uskonnollisten att-

ribuutioiden tutkimuksella sekä muilla aiheeseen soveltuvilla teorioilla, kuten 

Hjalmar Sundénin rooliteorialla ja Kenneth I. Pargamentin uskonnollisen copingin 

teorialla. Yleisen attribuutioteorian avulla muutostarinoista pystyi erottelemaan 

erilaisia tilanteeseen ja tapahtumaan liittyviä tekijöitä sekä yksilöä itseään koske-

via tekijöitä. Nämä tekijät voitiin nähdä osasyinä sille, että tapahtuma tai käytös 

sai uskonnollisen tulkinnan luonnollisen sijasta. 

 

Erilaiset tilannetekijät, jotka ovat olleet läsnä tapahtumassa, ovat vaikuttaneet us-

konnollisten attribuutioiden valitsemiseen laajalti kampanjan tarinoissa. Tapahtu-

mat ovat saattaneet tapahtua jossain uskonnollisessa tilassa kuten herätyskokouk-

sessa, tai niissä on ollut läsnä uskonnollisia ihmisiä, jotka ovat kehottaneet kirjoit-

tajaa tulkitsemaan tilannetta uskonnollisesti. Tällaisia tapauksia esiintyi erityisesti 

herätyskokous ja ihailevan kääntymismallin tyyppisissä kääntymisissä. 

 

Kaikki kampanjan ihmiset olivat kääntymisensä jälkeen selkeästi omaksuneet 

vahvan uskonnollisen merkitys-uskomusjärjestelmän, joka tuntui syrjäyttäneen 

täysin luonnolliset tulkintamallit. Maallisia selitysmalleja kuvattiin ainoastaan 

puhuttaessa tapahtumista, jotka olivat tapahtuneet ennen kääntymistä, mutta kään-

tymisen jälkeen nekin on usein uudelleentulkittu uskonnollisista syistä johtuviksi. 

Uskonnollisen merkitys-uskomusjärjestelmän omaksumiseen maallisen sijasta 
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voitiin selvästi nähdä vaikuttavan sen tuottama parempi hallinnan tunne erilaisissa 

kriisinomaisissa tapahtumissa. 

 

Kääntymisen jälkeen kaikki tapahtumat, olivat ne tapahtuneet millä alueella ta-

hansa, on attribuoitu uskonnollisiksi, vaikka yleisen attribuutioteorian mukaan 

terveyteen liittyvät tapahtumat saavat taloudellisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin 

verraten helpommin uskonnollisen tulkinnan. Myös itselle tapahtuneet positiiviset 

tapahtumat, olivat ne sitten enemmän tai vähemmän tärkeitä, attribuoitiin käänty-

misen jälkeen poikkeuksetta aina Jumalan ansioksi. Tapahtumia jotka olivat sattu-

neet muille kuin kirjoittajille itsellleen, tulkittiin vain yhdessä tarinassa. Näiden 

uskonnollisten attribuutioiden vaikuttimien osalta yleinen attribuutioteoria ei pys-

tynyt siis vahvistamaan aiemmissa tutkimuksissa esiintyviä tuloksia tapahtumien 

erilaisten osa-alueiden saamien attribuutioiden luonteesta, minkä näen johtuvan 

nimenomaan kirjoittajien syvästä uskonnollisesta vakaumuksesta.  

 

Tapahtuman positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia tarkasteltaessa kirjoittajat eivät 

aina ensin ole ymmärtäneet negatiivisten tapahtumien syitä, ja ennen kääntymis-

tään he ovat saattaneet syyttää niistä Jumalaa. Kääntymisen jälkeen nämä tapah-

tumat on kuitenkin attribuoitu muun muassa Saatanan ja pahojen henkien syyksi, 

mikä kuvastaa yleisessä attribuutioteoriassa todettua taipumusta välttää Jumalan 

syyttämistä negatiivisista tapahtumista. Joskus kielteiset tapahtumat on attribuoitu 

myös Jumalalle, mutta silloin niillä on nähty olevan jokin jumalallinen tarkoitus, 

joka on oivallettu vasta kääntymisen jälkeen. 

 

Läheskään kaikki kirjoittajat eivät ole kokeneet lapsuudessaan vahvaa uskonnol-

lista sosiaalisaatiota, mikä voisi selittää uskonnollisten attribuutioiden valitsemis-

ta, vaan joukossa on myös uskontoon aikaisemmin välinpitämättömästi tai jopa 

vihamielisesti suhtautuneita ihmisiä. Tästä johtuen myös uskonnollinen kieli, joka 

olisi voinut ohjata ajattelua tekemään uskonnollisia attribuutioita, on saattanut olla 

osalle tuntematon ennen kääntymistä. Kieli on omaksuttu vasta esimerkiksi Raa-

mattua lukemalla, jonka tapahtumat ovat saattaneet koskettaa kirjoittajia syvälli-

sesti, ja he ovat saattaneet joutua tilapäisesti johonkin Raamatussa esiintyvän hen-

kilön rooliin. 
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Kirjoittajien kokemien kriisien myötä heidän itsetuntonsa on ennen kääntymistä 

ollut hyvin alhainen, mutta attribuoimalla tapahtuma uskonnolliseksi, se on vah-

vistunut merkittävästi. Siihen on selvästi vaikuttanut tapahtumien hallinnan siir-

täminen Jumalalle, jonka on luotettu johdattavan läpi vaikeiden aikojen. Joskus 

Jumalalle on luovutettu kaikki vastuu, joskus taas kirjoittajat toimivat yhteistyössä 

Jumalan kanssa. Kääntymisen myötä joidenkin kirjoittajien uskonnollisuus on 

muuttunut ekstrinsikaalisesta intrinsikaaliseksi, ja heidän käsityksensä Jumalasta 

on muuttunut negatiivisesta positiiviseksi. 

 

Aiheen tutkiminen on ollut erittäin mielekästä ja antoisaa. Uskonnollinen käänty-

minen ja sen myötä tapahtuva elämän täydellinen muuttuminen on kiehtova aihe, 

jota toivon pääseväni tutkimaan myös tulevaisuudessa. Erityisen mielenkiintoisen 

aiheesta teki kampanjan kirjoittajien poikkeuksellisen dramaattiset taustat, minkä 

vuoksi uskoontulon myötä tapahtunut elämän muuttuminen loi ilmiölle varsin 

kiinnostavat piirteet. Oli myös kiehtovaa havaita kirjoittajien ajattelumaailman 

täydellinen muuttuminen, mikä ilmeni tapahtumien ja käyttäytymisten uskonnolli-

sena uudelleentulkintana. Järkyttävimmätkin tapahtumat attribuoitiin uskoontulon 

jälkeen merkittäviksi ja positiivisiksi asioiksi.  

 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista analysoida kampanjan muutosta-

rinoita tarkemmin Pargamentin uskonnollisen copingin teorian kautta, jota tässä 

tutkielmassa käsiteltiin vain suppeasti. Muutostarinat itsessään toimivat varsin 

laajana aineistona, mutta jatkotutkimuksen kannalta kirjoittajien henkilökohtaisel-

la haastattelulla saataisiin toki monipuolisempaa ja tarkempaa tietoa. Mahdolli-

suus Muutokseen -kampanja itsessään on tutkimattomuutensa kannalta erittäin 

hedelmällinen jatkotutkimusaihe, jota voisi varmasti lähestyä useastakin näkö-

kulmasta, kuten kampanjasta käyty keskustelu eri medioissa ja Internetin keskus-

telupalstoilla. 

 

Tämän tutkielman valmistuessa Mahdollisuus Muutokseen -kampanjan virallisesta 

päättymisestä Helsingissä (15.10.2011) on noin puolitoista vuotta ja värikkäät 

mainokset ovat aikoja sitten poistuneet pääkaupunkiseudun katukuvasta. Kampan-

jan Internet-sivut muutostarinoineen ovat vielä toiminnassa ja tarinoita esitetään 

yhä television kaapeliverkossa. Elämäsi muutos - kirjan ja DVD:n voi edelleen 

tilata ilmaiseksi itselleen puhelimitse tai kampanjan kotisivujen kautta. Tällä het-
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kellä IRR-TV:llä on Nepalissa käynnissä kaksi Mahdollisuus Muutokseen -

kampanjan tyyppistä suurkaupunkimissiota, joiden arvellaan tavoittavan 4-5 mil-

joonaa ihmistä. IRR-TV on saanut myös lukuisia kutsuja muilta eri maiden kirkol-

lisilta johtajilta järjestämään suurkaupunkimissioita heidän kotimaahansa.
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