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Millaista on elää maailmojen välillä tai yhtä aikaa monessa eri maailmassa? 

Tutkielman tavoitteena on saada esimerkkejä siitä, millaisia keskenään jännitteisiä 

identiteetin osia voi olla vanhoillislestadiolaisella nuorella. Tutkimuskysymyksen takana on 

laajempi mielenkiinto erilaisten maailmojen kohtaamiseen yksilön kokemuksessa ja 

identiteettiprosessissa, erityisesti herätysliikkeiden piirissä. Tutkimus toteutettiin laadullisen 

tutkimuksen menetelmillä kahden teemahaastattelun ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

avulla. Käsitteet ja teoreettinen viitekehys nousevat identiteettiä tilannesidonnaisena ja 

monisäikeisenä narratiivina tarkastelevasta persoonallisuuspsykologiasta. 

Tutkimuskysymykseen löytyi monenlaisia vastauksia. Ensinnäkin haastateltavien 

kerronnasta kävi ilmi, että erilaisia identiteetin osia on hyvin monenlaisia. Toiseksi näiden 

osien välillä on hyvin monenlaisia suhteita, aina ratkaisemattomista jännitteistä dialogiin ja 

yhteyden mahdollisuuteen. Kolmanneksi osat ja niiden väliset suhteet ovat eläviä ja 

jatkuvassa muutoksessa. Neljänneksi moniulotteinen identiteetti ja elämäntarina jää usein 

näkymättömäksi, mikä johtuu sekä vanhoillislestadiolaisen yhteisön rajoista, että 

vanhoillislestadiolaisuutta koskevan yhteiskunnallisen keskustelun yksipuolisuudesta.  

Johtopäätökset sopivat hyvin yhteen käytetyn teorian kanssa. Tutkielman 

keskeisimpänä johtopäätöksenä voi pitää myös sitä, että eri maailmojen yhtäaikaisuus ja 

kohtaaminen yksilön kokemuksessa ja identiteetissä on yleisesti laaja ja ajankohtainen, mutta 

paljolti tutkimaton aihe. Aihe on erityisen ajankohtainen herätysliikkeiden piirissä eläville 

nuorille, ja sen tutkiminen voisi avata paljon laajemman kuvan paitsi herätysliikkeistä, myös 

uskonnollisuudesta ja uskonnollisista ihmisistä nyky-Suomessa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Moninainen identiteetti herätysliikekontekstissa 

Millaista on elää eri maailmojen välillä tai yhtä aikaa monessa eri maailmassa? Millaisia 

identiteettejä syntyy maailmojen risteyksissä? Mitä erilaiset, eri suuntiin kasvavat ja keskenään 

mahdollisesti jännitteiset identiteetin osat ovat? 

 Tämän tutkielman tavoitteena on syventyä vanhoillislestadiolaisten nuorten 

kokemuksiin keskenään jännitteisistä identiteetin osista, ja hahmottaa tätä kautta monien 

maailmojen yhtäaikaisuutta yksilön kokemuksessa. Tavoitteena on löytää esimerkkejä siitä, 

mitä ja millaisia nuo keskenään erilaiset todellisuudet voivat olla - millaisia erilaisia maailmoja 

voi elää limittäin herätysliikkeeseen kuuluvan nuoren kokemuksessa, ja miten maailmojen 

yhtäaikaisuutta sanoitetaan.  

 Tutkimusaihe nousee eletystä elämästä. Vanhoillislestadiolaisten nuorten ja nuorten 

aikuisten kanssa käydyissä keskusteluissa olen huomannut, miten nuorten elämässä on läsnä 

yhä useammin luoviminen eri maailmojen, kuten erilaisten sosiaalisten todellisuuksien, välillä. 

Monisäikeisten kasvutarinoiden seuraaminen on synnyttänyt syvän mielenkiinnon niihin eletyn 

elämän ja uskon kokemuksiin, joissa yksilö etsii omaa tietään monien eri maailmojen 

risteyksessä. Tarinat ovat monitasoisia ja eläviä, ja kenties kiinnostavinta niissä on nuorten tapa 

elää ja tulkita uskoaan sekä esimerkiksi yhteisön merkityksiä keskellä moninaistuvaa kulttuuria 

ja yhteiskuntaa.  

Aiheen taustalla on myös vahva yhteiskunnallinen intressi. Uskonnollisia 

vähemmistöjä ja erityisesti kotimaisia herätysliikkeitä käsittelevä keskustelu on ollut 2010- ja 

2020-luvuilla yksipuolista ja stereotypioihin takertuvaa. Usein herätysliikkeet esitetään 

ulkopuolisen narratiivin kautta: peruskertomus voi olla vaikkapa erkaantuneen ihmisen 

kokemus. Uskontokritiikin alle on hukkunut monia perustavanlaatuisia eettisiä kysymyksiä: 

kuvataanko missään liikkeiden merkitystä niiden piirissä eläville ihmisille? Jäävätkö erityisen 

näkymättömäksi tarinat, jotka kasvavat moneen suuntaan, ja joita on vaikeaa rajata 

yksiselitteisesti esimerkiksi ryhmien tai alakulttuurien rajojen mukaan? 

Erilaiset identiteetin osat, niiden yhtäaikaisuus ja jännitteisyys hahmotetaan teorian 

kautta (ks. luku 1.3). Identiteetit ja niiden osat voivat tarkoittaa käytännössä monenlaisia 

asioita, mutta aiheen pohdinta on lähtenyt liikkeelle keskenään erilaisten sosiaalisten 

kontekstien yhtäaikaisuudesta.  
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1.2 Vanhoillislestadiolaisuus 

Vanhoillislestadiolaisuus on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon herätysliikkeistä. 

Liikkeen historia on kulkenut vastakulttuurisesta voimasta kiinteäksi osaksi kansankirkkoa. 

Samaan aikaan liike on säilyttänyt oman, erityisen identiteettinsä ja kulttuurinsa.1 

 Vanhoillislestadiolaisuus tunnetaan vahvasta yhteisöllisyydestä. Rauhanyhdistykset 

muodostavat tiiviitä paikallisyhteisöjä, jotka kokoavat toimintaansa kaikenikäisiä. Toimintaan 

osallistutaan aktiivisesti ja liike tunnetaankin esimerkiksi suurista seuroista. Muita liikkeelle 

tunnusomaisia asioita ovat mm. suuret perheet, yksinkertaisten elämäntapojen korostaminen, 

sekä elävä ja vahva laulukulttuuri.2 

Opillisesti vanhoillislestadiolaisuus seuraa luterilaisuuden ja pietismin jalanjälkiä: 

keskiössä on yhtäältä Raamatun auktoriteetti uskon ylimpänä ohjenuorana, ja toisaalta sellaisen 

elävän ja henkilökohtaisen uskon korostaminen, joka näkyy ihmisen jokapäiväisessä 

elämässä. 3  Erityisesti 2000-luvun aikana liike on ollut usein esillä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa mm. ehkäisyyn ja seksuaalisuuteen liittyvien opillisten painotusten sekä 

eksklusiivisen seurakuntaopin vuoksi.4 

Tiivis yhteisöllisyys on nähty sekä herätysliikkeen vahvuutena että taakkana. Juuri 

yhteisöllisyys ja yhteisön rajat voivat olla olennaisia tutkimusaiheen kannalta: miten nuoret 

näkevät yhteisön rajat ja niiden merkityksen? Löytyykö liikkeen piiristä tilaa oman identiteetin 

etsimiselle ja sanoittamiselle sekä eri maailmojen yhtäaikaisuudelle? 

1.3 Identiteetti: käsitteet ja teoreettinen viitekehys 

Koska käsityksiä identiteeteistä on hyvin monenlaisia riippuen esimerkiksi tieteenalasta tai 

tarkasteltavasta ilmiöstä, on syytä avata lyhyesti niitä oletuksia ja teorioita, joiden kautta 

identiteetti ja sen rakentuminen tässä yhteydessä käsitetään.  

 Psykologian kentillä identiteetin kuvaus on elänyt ja muuttunut 1900-luvun lopun ja 

2000-luvun aikana. Siinä, missä viime vuosisadan puolivälissä kehityspsykologi Erik H. 

Erikson kuvasi identiteettiä nuoruusiässä rakentuvana, suhteellisen pysyvänä kokemuksena 

omasta minuudesta, rooleista ja kyvykkyydestä 5 , myöhemmät tutkijat ovat, varsinkin 

sosiaalipsykologian alueella, painottaneet identiteetin sisältävän monia keskenään erilaisia 

osia, jotka muuttuvat ja voivat liittyä vaikkapa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.6 Ykseyden 

 
1 Salomäki 2010, 75-80.  
2 Salomäki 2017, 70-71. 
3 Salomäki 2017, 66. 
4 Salomäki 2017, 73-75. 
5 Erikson 1982, 249-250. 
6 Pauha 2021.  
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ja muuttumattomuuden sijaan identiteettikertomuksissa on siis alettu nähdä moninaisuutta, 

jatkuvaa elävyyttä ja tilannesidonnaisuutta. Tällaisia näkökulmia painottavia 

identiteettiteorioita ovat mm. narratiivisen identiteetin teoria sekä Dialogical Self Theory 

(DST).  

 Persoonallisuuspsykologi Dan McAdamsin kehittelemä narratiivisen identiteetin teoria 

kuvaa identiteettiä jatkuvasti kehittyvänä kertomuksena (internalized, evolving life story), 

jonka tarkoituksena on yhdistää erilaisia yksilön elämänpiiriin liittyviä asioita (different 

aspectes of the self), kuten tapahtumia, kokemuksia, rooleja ja sosiaalisia konteksteja.7 Nuo 

todellisuudet, oman minuuden osat, voivat kasvaa erilaisiin suuntiin ja olla keskenään 

jännitteisiä, kun taas identiteetin rakentaminen (constructing life story) on jatkuvaa neuvottelua 

eri sirpaleiden välillä ja niiden yhdistämistä samaan tarinaan. 8  Yhdistämisessä ja 

rakentamisessa yksilö hyödyntää ympärillä toistettuja tarinoita (narrative resources).9 Näin 

ollen identiteetti käsitetään tässä yhteydessä yksilöllisenä mutta samalla 

vuorovaikutuksellisena, kontekstuaalisena ja näiden kautta muuttuvana: huomio on 

olennainen, jotta voidaan ylipäänsä ymmärtää, miksi puhutaan erilaisista ja keskenään 

jännitteisistä identiteetin osista ja niiden taustalla olevista maailmoista.  

Narratiivisen identiteetin teoriaa on haastettu kysymällä, onko yksilöllä yhtä, pysyvää 

identiteettiä tai minuutta siinä määrin, että voidaan puhua yhdestä narratiivista - vai onko 

narratiiveja monia yhtäaikaisia, joita vaihdellaan eri tilanteissa. H. J. M. Hermansin “Dialogical 

Self Theory” lähtee jälkimmäiseen suuntaan: sen sijaan, että tarkoituksena olisi luoda yksi, 

koherentti ja yhtenäinen kertomus, yksilöllä kuvataan olevan monia yhtäaikaisia 

identiteettikertomuksia, “minäpositioita” (I-positions), jotka ovat ikään kuin saman minän 

erilaisia ääniä (different voices), ja muodostavat monitasoisen, narratiivisesti rakentuneen 

“itsen” (self).10 Olennaista on, että “minä” liikkuu jatkuvasti eri positioiden välillä, ja positiolla 

on erilaiset taustansa, historiansa ja sosiaaliset kontekstinsa.11 Joissain tilanteissa erityinen, 

ulkopuolinen “kannustava positio” (promoter position), kuten vaikkapa ajatus itselle tärkeästä 

henkilöstä tai uskonnollisesta hahmosta, voi tarjota sirpaleiseen identiteettikertomukseen 

yhtenäisyyttä ja järjestystä 12 . Eri positiot voivat mm. yhdistyä (third position) tai olla 

 
7 McAdams & McLean 2013, 233-234; McAdams 2009, 403-404. 
8 McAdams 2009, 404; McAdams käyttää usein esimerkkinä traumoja ja niistä toipumista: toipuminen näyttäisi 

edellyttävän kykyä luoda erilaisista sirpaleisista kokemuksista koherentteja kokonaisuuksia, joita voi kertoa ja 

muokata (McAdams 2009, 392-396; McAdams & McLean 2013, 234-235). 
9 McAdams 2009, 409-411. 
10 Gieser & Hermans 2011, 2-3. 
11 Gieser & Hermans 2011, 14-15. 
12 Gieser & Hermans 2011, 16-18. 
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konfliktissa keskenään, ja joissain tilanteissa yksilö voi “metapositioon” nousemalla tarkkailla 

yhtä aikaa eri positioita ja pohtia niiden välisiä suhteita ja tulevaisuutta. 13  Tällainen 

lähestymistapa antaa lisätilaa identiteetin eri osien ja niiden taustalla olevien maailmojen 

keskinäiselle jännitteisyydelle: siinä, missä McAdamsin narratiivinen identiteetti on yksi, eri 

säikeitä yhdistelevä kokonaisuus, DST ei oleta eri maailmojen yhdistymispisteeseen yhtenäistä 

identiteettikertomusta, vaan painottaa eri positioiden ja roolien jatkuvaa vaihtelua - ja toisaalta 

niiden välistä dialogia. Identiteettikertomuksen koherenttius ei siis synny yhtenäisestä 

kerronnasta, vaan erilaisten kerronnallisten osien välisestä dialogista.   

Olennaista on huomata, että käsitys yksilön identiteetistä on avautunut 

moniulotteisemmaksi. Siinä, missä varhaisemmat teoriat painottivat oman paikan pysyvää 

löytämistä, uudemmissa teorioissa identiteetin rakentuminen nähdään jatkuvasti eri 

todellisuuksien välillä liikkumisena - ja, kuten havaittu, “välillä liikkuminen” korostuu 

erityisesti Hermansin teoriassa. 

Näin alkaa piirtyä kuva monista eri maailmoista, joiden leikkauspisteessä yksilö etsii 

omaa tarinaansa. Kysymykseksi jää, millaisia nuo “maailmat” ovat, millaisia jännitteitä niiden 

välillä koetaan, ja voiko noita jännitteitä mahdollisesti sovitella tai ratkaista ja erilaisia 

identiteetin osia yhdistellä. Narratiivisen identiteetin teorian ja DST:n väliset erot antavat 

hyvää liikkumatilaa: siinä, missä narratiivisen identiteetin teoriassa korostetaan koheesion 

löytämistä ja yhtenäisen narratiivin rakentamista, DST:n kuvaamat “minäpositiot” taas voivat 

olla rinnakkaisia, ristiriitaisiakin vaihtoehtoja. Lisäksi kysymykseksi jää, voiko monisäikeistä 

identiteettiä kuvata ympäröivässä yhteiskunnassa, ja millaiset tekijät mahdollisesti vaikeuttavat 

sen kuvaamista. 

Tässä tutkielmassa erilaisilla identiteetin osilla viitataan identiteettipositioihin (DST). 

“Maailmat” -käsitteen käyttö taas on yleiskieltä, joka viittaa sekä erilaisiin identiteetin osiin, 

että erityisesti niiden taustalla oleviin konteksteihin. Hermans korostaa teoriassaan (DST) 

keskenään erilaisten “minäpositioiden” liittyvän juuri niiden taustalla oleviin, erilaisiin 

konteksteihin - jokaisella positiolla on oma äänensä, joka nousee kyseisen position historiasta 

ja kehityspolusta.14  

Identiteetteihin keskittyvä teoriapohja tarjoaa rajatun ja jäsennellyn tavan tarkastella eri 

maailmojen yhtäaikaisuutta yksilön kokemuksessa. Tutkimuskysymys onkin jäsentynyt 

pitkälti teorian ja sen tarjoamien käsitteiden kautta. 

 
13 Gieser & Hermans 2011, 15-16. 
14 Gieser & Hermans 2011, 14-15. 
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1.4 Aikaisempi tutkimus 

Kokemuksia erilaisten maailmojen kohtaamisesta herätysliikkeiden piirissä ei ole juurikaan 

tutkittu, vaikka aihe on loputtoman laaja ja hyvin ajankohtainen. Tutkimusaiheena 

vanhoillislestadiolaisten nuorten keskenään jännitteiset identiteetin osat on tiettävästi 

ensimmäinen laatuaan. Aihetta sivuavaa aineistoa löytyy kuitenkin jonkin verran. 

Vanhoillislestadiolaisuutta tarkastelevasta akateemisesta tutkimuksesta esille voi 

nostaa vaikkapa Meri-Anna Hintsalan väitöskirjan Taivasta varten luotu: Usko ja ruumis 

vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa verkkokeskusteluissa (Helsingin Yliopisto, 2017). 

Vaikka Hintsalan tutkimuskysymys ei suoraan liity keskenään jännitteisiin identiteetin osiin, 

tutkimusta varten analysoidut keskustelut osoittavat, että esimerkiksi uskonnollisen 

toimijuuden muotoja on hyvin monenlaisia ja eri suuntiin kasvavia, eikä yksilön toimijuutta 

voi olettaa tai päätellä ulkoapäin. 15  Tällaiset huomiot antavat jonkinlaista viitettä siitä 

yksilötason moninaisuudesta, jota herätysliikkeitä ja identiteettejä tutkiessa lähestytään. 

Uskonnontutkija Teemu Pauha ja sosiaalipsykologi Inga Jasinskaja-Lahti taas ovat 

tarkastelleet Suomessa asuvien musliminuorten identiteettikertomuksia. Keskenään jännitteiset 

identiteetin osat ja liikkuminen niiden välillä näkyy erityisesti nuorten ajatuksissa muslimina 

elämisestä, suomalaisuudesta ja näiden välisestä suhteesta.16 Tematiikka tulee hyvin lähelle 

tämän tutkielman aihetta, vaikka konteksti onkin eri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Hintsala 2017, 62. 
16 Jasinskaja-Lahti & Pauha 2013, 186-187. 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

2.1 Tutkimustehtävä 

Olen muotoillut tutkimuskysymyksen seuraavasti: Millaisia keskenään jännitteisiä identiteetin 

osia vanhoillislestadiolaisen yhteisön piirissä elävällä nuorella voi olla? 

Tutkimuksellinen mielenkiinto nousee omasta pohdinnasta, kohtaamisista ja vastaan 

tulleista tarinoista, ja tutkimuskysymys taas teoriasta ja teoriapohjan tarjoamista käsitteistä. 

Tutkimuskysymyksen muotoutuminen on vaatinut pitkää teoriapohjan etsintää. Narratiivisen 

identiteetin teoria ja DST mahdollistavat sen, että erilaisilla identiteetin osilla voidaan 

tarkoittaa monenlaisia käytännön kokemuksia, elämänkaaren tapahtumia, ryhmäjäsenyyksiä, 

kategorioita tai konteksteja. Tutkimuskysymystä pohtiessa lähtöoletuksena on ollut eri 

sosiaalisten todellisuuksien ja ryhmien yhtäaikaisuus, johon teoriapohja antaa hyvät valmiudet. 

Identiteettiprosessi liikkuu kuitenkin monissa muissakin ulottuvuuksissa. 

Tutkimuskysymyksen kannalta olennaista on saada esimerkkejä erilaisista identiteetin 

osista ja niiden välisistä jännitteistä. Jännitteiden ratkaiseminen taas on oma kysymyksensä, 

joka seuraa näitä kysymyksiä ja liittyy aiheeseen olennaisesti, mutta johon ei kuitenkaan ole 

tarkoitus syventyä sen enempää, kuin mitä on tarpeellista teorioiden välisen eron kannalta, ts. 

kuinka hyvin ja saumattomasti eri osien yhteensovittamisen koetaan olevan mahdollista. Osa 

tutkimuskysymystä on siis selvittää, voidaanko jännitteitä ratkoa ja voivatko erilaiset maailmat 

kohdata, mutta siihen, miten ja millaisilla keinoilla jännitteiden ratkaiseminen tapahtuu, on 

kandintyön suppeuden vuoksi rajattava omaksi kysymyksekseen, johon ei pyritä vastaamaan 

laajemmin tässä yhteydessä. 

2.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona toimivat litteroidut teemahaastattelut, joista etsitään 

tutkimuskysymykseen vastaavia teemoja sisällönanalyysilla.  

 Tavoitin haastateltavat haastattelupyynnön avulla, jonka julkaisin omalla, avoimella 

Instagram -tililläni. Yhteydenottoja tuli runsaasti, yhteensä yli kaksikymmentä, mikä on 

merkittävä määrä ottaen huomioon tutkimusaiheen rajattuuden sekä julkaisualustan 

suppeuden. Yhteydenotot olivat erittäin kiinnostavia ja tutkimuskysymys oli käsitetty niissä 

odotetulla tavalla. Valitsin yhteydenotoista kaksi haastateltavaa erilaisten teemojen ja 

yhteydenottajien tuntemattomuuden perusteella. Harjoittelin teemahaastattelua, litterointia ja 

analysointia haastattelemalla ystävääni, jonka kertomus sopi tutkimuskysymykseen. 
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 Teemahaastattelut toteutettiin talven 2021-2022 aikana, toinen lähitapaamisena 

Helsingin yliopistolla sekä toinen etäyhteyksin. Nauhoitin ja litteroin haastattelut analyysia 

varten. 

2.3 Tutkimusaineiston käsittely 

Etsin kerronnallisesta haastattelumateriaalista tutkimuskysymykseen vastaavia, mahdollisesti 

teoriaa tukevia teemoja aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.17 

 Perehdyin aluksi haastattelumateriaaliin perusteellisesti ja yritin hahmottaa kerronnasta 

toistuvia, tutkimuskysymykseen liittyviä teemoja. Tämän jälkeen poimin litteroinneista kaikki 

tutkimuskysymystä mahdollisesti sivuavat kohdat ja muodostin niistä pelkistettyjä ilmaisuja. 

Pelkistetyistä ilmaisuista kokosin alaluokkia (esimerkiksi yhteisön sosiaaliset verkostot tai 

yhteisön antama turva), joita taas kokosin yläluokiksi (esimerkiksi yhteisöön kuuluminen). 

Yläluokista koostin kaksi pääluokkaa (esimerkkejä identiteettipositioista ja esimerkkejä 

identiteettipositioiden välisistä suhteista). Pääluokkien välisenä yhdistävänä luokkana toimi 

tutkimuskysymys (esimerkkejä keskenään jännitteisistä identiteetin osista). Näin 

kerronnallisesta ja vapaamuotoisesta haastattelumateriaalista kuoriutui abstrahoinnin avulla 

kerros kerrokselta esiin tutkimuskysymykseen vastaavia osia, eli esimerkkejä erilaisista 

identiteettipositioista ja niiden välisistä suhteista. Koska haastattelumateriaali oli 

analyysivaiheessa jo hyvin tuttua, osasin hahmottaa usein jo alaluokkien muodostamisen 

yhteydessä, mihin yläluokkaan ja pääluokkaan kyseiset alaluokat voisivat ohjautua. Analyysin 

etenemisestä on havainnollistavia esimerkkejä liitteessä ”Esimerkkejä aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin soveltamisesta”.18 

 Vaikka analyysitapa on aineistolähtöinen, teorian rooli analyysin ohjaajana painottui 

sitä enemmän, mitä pidemmälle analyysissa edettiin. Koska käsitteet tukeutuvat teoriapohjaan, 

ylemmät luokat (erityisesti yläluokat ja pääluokat) ovat melko suoraan johdettavissa käytettyyn 

teoriaan.  

2.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia vaikeuttaa se, ettei yksiselitteisiä arvioinnin 

keinoja ole olemassa.19 Taustalla on laajoja tiedon- ja tieteenfilosofisia kysymyksiä siitä, mitä 

tieto ylipäänsä on. Laadullisen tutkimuksen arviointimenetelmät riippuvatkin paljolti 

 
17Aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä: Sarajärvi & Tuomi 2018, 103-127. 
18 Ks. liite 3 
19 Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on ongelmallista soveltaa määrällisen tutkimuksen 

objektiivisuuden kriteerejä, koska esimerkiksi sosiaalisen todellisuuden tutkimisessa ei voi välttämättä olettaa 

tutkijan tai tutkittavan aiheen objektiivisuutta ja selvärajaisuutta (Sarajärvi & Tuomi 2018, 160-163). 
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tutkimuskohteesta ja -metodeista20, minkä vuoksi käyn seuraavaksi läpi keskeisimpiä tämän 

tutkielman luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. 

 Yleisesti tutkielma sijoittuu laadullisen tutkimuksen metodien piiriin, ja sen 

tiedonfilosofinen intressi on ymmärtävä. Luotettavuuden kannalta olennaista on, että 

tutkielman tavoitteena ei ole tuottaa ehdottomia totuusväittämiä tutkimusaiheesta, vaan avata 

sen sisältämää moninaisuutta laadullisten esimerkkien avulla. 

Tutkielman tekoon on väistämättä vaikuttanut oma vanhoillislestadiolainen taustani ja 

omat kokemukseni. Mielenkiinto tutkimusaihetta kohtaan on noussut eletystä elämästä ja 

ympäröivistä elämäntarinoista, mutta aiheen käsittelyä akateemisessa yhteydessä on edeltänyt 

pitkä perehtyminen yleisesti uskontojen ja identiteettien tematiikkaan, sekä juuri tähän 

aiheeseen mahdollisesti liittyviin teorioihin. Subjektiivisista ja käytännöllisistä tarpeista 

noussut aihe on löytänyt ympärilleen teoreettisia ja tutkimuksellisia viitekehyksiä, mikä on 

auttanut aiheen rajaamisessa ja sanoittamisessa. Esimerkiksi käytetyt käsitteet nousevat 

teoriapohjasta. 

Tutkielman luotettavuuden pohtiminen herättää myös monia eettisiä kysymyksiä, 

joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Suurimmat kysymykset koskevat teoriaan tukeutuvien 

johtopäätösten tekemistä kerronnallisen aineiston pohjalta. Vastaavatko johtopäätökset sekä 

teorian tuomat näkökulmat haastateltavien omia kokemuksia? Onko teorian kanssa 

vuoropuhelua käyvien johtopäätösten esittäminen tarinoiden yksipuolista lukemista tai 

mielivaltaista uudelleentulkintaa? Tämä, ilmeinen ongelma on pyritty huomioimaan kahdella 

tavalla.  

Ensinnäkin yhteistyö haastateltavien kanssa on ollut laajaa ja pitkäjänteistä. 

Haastatteluihin on valmistauduttu tutkimusaihetta koskevalla viestinvaihdolla. Olennaisinta 

on, että haastateltavat ovat itse lukeneet tämän tutkielman sisältämät analyysit tutkielman 

kirjoittamisen aikana, ja saaneet mahdollisuuden korjata niitä. 

Toiseksi on muistettava, että tutkielman tiedonfilosofinen intressi on ymmärtävä ja 

metodit kvalitatiivisia. Tämä näkyy erityisesti juuri haastatteluiden analyysissa: kun 

kerronnallisesta materiaalista hahmotetaan erilaisia identiteettipositioita, eli toisin sanoen 

edetään haastateltavan omista ilmaisuista kohti teoriaa ja johtopäätöksiä, löydetyt positiot eivät 

ole sinällään minkäänlaisia totuusväittämiä, vaan mahdollisten esimerkkien hahmottamista 

elävän ja sisäisesti moniäänisen kerronnan keskeltä. 

 
20 Sarajärvi & Tuomi 2018, 158. 
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Identiteettien tutkiminen on jatkuvaa eettisellä ja tiedonfilosofisella veitsenterällä 

tasapainoilua. Käsissä on yhtäältä monitasoisia ja eläviä inhimillisen kokemusmaailman 

ilmiöitä, joita ei voi välttämättä kuvata tai rajata yksiselitteisesti – ja toisaalta akateemisen 

tutkimuksen tarve luokitella, kontekstualisoida ja asettaa viitekehyksiin. Tuon ristiriidan 

keskellä laadullisen tutkimuksen tehtävä on parhaimmillaankin vain antaa hetkellisen kuvan 

kaltaisia esimerkkejä sellaisista inhimillisistä prosesseista, jotka eivät välttämättä koskaan ole 

valmiita. 
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3 HAASTATTELUJEN ANALYYSI 

3.1 Haastattelut ja niiden analyysi 

Haastateltavina toimi kaksi nuorta aikuista. Haastattelut kestivät tunnista kahteen tuntiin, ja 

litteroitua tekstiä syntyi yhteensä noin 30 sivua. 

Haastattelut on analysoitu yksitellen. Analyysien keskeisimmät tulokset esitellään 

seuraavaksi omina alalukuinaan. Haastateltavista käytetään keksittyjä nimiä. Esiin nousevien 

ilmiöiden, kuten vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen oppien, taustoittajana käytetään 

herätysliikkeen kirjallisuutta. Analyyseista nousevia huomioita kootaan yhteen sekä verrataan 

teoriaan ja aiempaan tutkimukseen johtopäätöksissä (4.1). 

3.2 Haastateltava 1, ”Havu” 

Haastateltava 1, ”Havu”, on tutustunut vanhoillislestadiolaisuuteen ala-asteikäisenä. Havun 

perhe ei ole vanhoillislestadiolainen, vaan hän päätyi mukaan yhteisön toimintaan ystäviensä 

kautta. Lapsuuden ja varhaisnuoruuden vuosia yhteisössä hän kuvaa lämpiminä ja turvallisina, 

vaikka samaan aikaan perheen negatiivinen suhtautuminen yhteisöön ja siihen kuulumiseen on 

aiheuttanut voimakkaita ristiriitoja. Yläasteikäisenä ja erityisesti rippikouluvaiheesta eteenpäin 

Havu alkoi kyseenalaistaa monia yhteisön sääntöjä ja normeja, sekä pohtia omaa 

seksuaalisuuttaan ja sen suhdetta yhteisöön kuulumiseen. Hän myös seurusteli jonkin aikaa 

saman sukupuolen edustajan kanssa. Ristiriitaisia ja yhteisöstä etäännyttäviä kokemuksia ovat 

olleet erityisesti yhteisön ja ystävien negatiivinen suhtautuminen seurusteluun samaa 

sukupuolta olevan henkilön kanssa, sekä joidenkin yhteisön sääntöjen ja tapakulttuurin 

kyseenalaistaminen. Samaan aikaan yhteisöön liittyvät positiiviset merkitykset sekä osittainen 

kuulumisen kokemus on säilynyt, vaikka Havu ei tällä hetkellä koe olevansa aktiivisesti osa 

yhteisöä. Yhteisön rajanvedot ja toisaalta myös yhteisöön sen ulkopuolelta kohdistuva 

negatiivinen suhtautuminen ahdistavat. 

Havu kuvaa avoimesti ja tietoisesti keskenään erilaisten identiteetin osien olemassaoloa 

sekä niiden välisiä jännitteitä.  

Ensimmäisenä esiin nousee (ei-lestadiolaiseen) perheeseen kuuluminen sekä yhteisöön 

kuuluminen, ja näiden kahden välinen jännitteisyys. Yhteisö on merkinnyt Havulle mm. 

“sydämen uskoa”, tiivistä kuulumista, turvallisuutta, vastauksia kysymyksiin sekä ystävien ja 

ystävien perheiden antamaa tukea. Omaa perhettään hän kuvaa myös lämpimästi, mutta 

vanhempien negatiivinen suhtautuminen yhteisöön kuulumiseen on tehnyt tilanteesta jo 

varhain monitasoisen ja vaikean:  
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Tai jotenki heti alusta asti se (yhteisö) tuntu tosi silleen… kodilta, ja olin tosi mukana 

siinä, ja uskoin oikeesti niihin asioihin tosi sillee, sydämestäni. Ja se oli aika sillee 

mielenkiintoista, koska sit mun vanhemmat ei oikeen pitäny tästä, ne oli tosi sitä vastaan. Et 

mulla oli jotenki jo siinä kohtaa semmonen, tavallaan, maailmoiden risteys… 

Yläasteikäisenä yhteisöön kuulumista alkoivat haastaa oma, kriittinen pohdinta sekä 

oman seksuaalisuuden hahmottaminen. Erityisesti seurusteluaikana Havu etääntyi yhteisöstä ja 

koki epävarmuutta oman uskonsa kanssa. Tähän vaikutti merkittävästi ystävien ja ystävien 

perheiden kielteinen suhtautuminen seurusteluun sekä seurustelusta johtunut osittainen ulos 

sulkeminen yhteisöstä, minkä haastateltava koki erityisen vaikeana, koska tahtoi yhä kuulua 

yhteisöön.21 Samalla yhteisöön ja erityisesti sen rajoihin liittyvä kriittinen pohdinta voimistui. 

Kriittiseen pohdintaan liittyi rajojen kyseenalaistamisen lisäksi mm. perhenormien ja uskoon 

liittyvien sääntöjen kyseenalaistamista, sekä omaa hengellistä pohdintaa.  

Havun kerronnasta voi hahmottaa monia erilaisia identiteettipositioita ja niiden välisiä, 

eläviä ja muuttuvia suhteita. Erilaisina positioina voidaan nähdä erityisesti perheeseen 

kuuluminen, yhteisöön kuuluminen, seksuaalivähemmistöön kuuluminen ja kriittinen pohdinta. 

Nämä kaikki ovat vaihtelevasti jännitteisiä keskenään: jännitteistä nousee esille erityisesti 

perheeseen kuulumisen ja yhteisöön kuulumisen välinen jännitteisyys, yhteisöön kuulumisen ja 

seksuaalivähemmistöön kuulumisen välinen jännitteisyys sekä kriittisen pohdinnan ja 

yhteisöön kuulumisen välinen jännitteisyys. Lisäksi jännitteisyyttä voidaan nähdä myös 

kriittisen pohdinnan ja perheeseen kuulumisen välillä: Havu ei esimerkiksi koe olleensa 

alistettu yhteisön piirissä, vaikka vanhemmat ovat näin ajatelleet ja pelänneet. 

Havun kerronnassa korostuu jännitteiden lisäksi se, miten hän on jatkuvasti yrittänyt 

löytää yhteyttä eri osien välille. Havu korostaa tietoisesti positioiden (“eri maailmojen”) 

yhtäaikaisuutta, sekä kertoo lisäksi joitain esimerkkejä siitä, miten on yrittänyt sovitella 

jännitteitä. Esille nousee ainakin yritys yhdistää seksuaalivähemmistöön kuuluminen ja 

yhteisöön kuuluminen, sekä yritys yhdistää kriittinen pohdinta ja yhteisöön kuuluminen. Havu 

ei anna yhdistämisestä kovinkaan konkreettisia esimerkkejä, vaan kuvaa yhteyden etsimistä 

enemmän sisäisenä prosessina. Hän sanoo esimerkiksi toivovansa tilaa, jossa saisi olla 

kokonaisena, ja jossa eri maailmat voisivat yhdistyä. Hän myös toivoo, ettei kaikkien tarvitsisi 

valita yhteisöön kuulumisen ja kuulumattomuuden väliltä.22 

 
21 Vanhoillislestadiolaisuudessa opetetaan usein seksuaalivähemmistöön kuuluvan ihmisen hyväksymisestä, 

mutta samalla saman sukupuolen edustajien välisten parisuhteiden ja ”elämäntavan” torjumisesta syntinä. Esim. 

Nissinen 2022, 90. 
22 Vanhoillislestadiolaiseen opetukseen sisältyy usein vaatimus valinnan tekemisestä ja tiiviistä sitoutumisesta 

yhteisöön, sekä yhteisön opetuksen ja normien vastaisten asioiden välttämisestä. Toisaalta viime vuosina 
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Eri positioita on siis hahmotettavissa monia, mutta niiden väliset rajat eivät ole selviä. 

Eri positioiden nimeäminen onkin vain tarkasteltavien esimerkkien nostamista 

monimutkaisesta identiteettiprosessista, joka ei ole välttämättä kuvattavissa yhdellä, 

koherentilla tavalla. Havu kuvaakin omaa tilannettaan keskeneräisenä ja korostaa samalla eri 

positioiden yhtäaikaisuutta ja niiden välisiä, monisäikeisiä suhteita. 

Positioiden väliset suhteet ovat vaihtelevia ja sidoksissa niiden taustalla oleviin 

konteksteihin: esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuulumisen ja yhteisöön kuulumisen 

yhdistäminen on tuntunut välillä Havusta itsestään mahdolliselta, mutta yhteisön ja erityisesti 

ystävien suhtautuminen on saanut luopumaan ajatuksesta. Myös eri positioiden, kuten 

yhteisöön kuulumisen, merkitys on vaihdellut ajan kuluessa.  

Yhteisö ja siihen kuuluminen toimii hyvänä esimerkkinä positioiden ja niiden välisten 

suhteiden monitasoisuudesta. Yhteisö ei näyttäydy yhtenä kokonaisuutena, vaan siihen liittyy 

samaan aikaan sekä paljon rakkauden ja turvallisuuden kokemuksia että ulkopuolisuutta ja 

kyseenalaistamista. Yhteisöön kuuluminen -positioon voinee sisällyttää positiivisia kokemuksia 

ja kuulumista, kun taas kyseenalaistamisen voi ajatella osana kriittistä pohdintaa. 

Eri positioiden, kuten yhteisön, vaihtelevia merkityksiä voi tulkita liikkeenä eri 

positioiden välillä. Kokemus yhteisön rajalla, “välitilassa”, sekä yhtä aikaa sisä- ja ulkopuolella 

elämisestä kuvaa tätä yhtäaikaisuutta: “minän” liikkuessa eri positioiden välillä ja yrittäessä 

sovittaa niitä yhteen kyse on monien eri todellisuuksien yhtäaikaisuudesta ja niiden välisistä 

suhteista. 

Ja se, että on jotenki ihan fyysisestikki tuntunu välillä just jossain seuroissa tai muualla, 

että jotenki vaikka on siellä, nii ehkä on jotenki osittain jossain muualla. Ja että tavallaan ei… 

no ehkä just se, ettei ehkä kokonaisena mahdu siihen tilaan ja siihen yhteisöön. Nii se on jotenki 

ollu sit semmonen välissä olo. Tai että on just välitila. Et tavallaan kuitenki kuuluu ja haluaa 

kuulua, mut sitte kuitenki tavallaan tuntuu, että ei voi kuulua. 

“Välitilan” käsite saa kerronnassa niin keskeisen roolin, että sen voisi nähdä myös 

positioiden välisten ristiriitojen synnyttämänä uutena positiona tai jonkinlaisena metapositiona: 

sanoittamalla positioiden jatkuva yhtäaikaisuus tietoisena “välitilassa” olemisena, koko 

monisyiselle identiteettirykelmälle ja sen keskeneräisyydelle annetaan tiedostettu, 

narratiivinen ilmaisu. “Välitila” on elävä kokemus minän jatkuvasta liikkeestä positioiden 

välillä, ja siitä, ettei yhtä, pysyvää pistettä ole välttämättä olemassa. Samalla se on tämän 

 
keskustelu yhteisön rajoista on avautunut, ja rajojen sijaan saatetaan tietoisesti korostaa kuplautumisen ja 

eriytymisen vaaroja. Esim. Nissinen 2022, 86-89 
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kuvion katselemista ja sanoittamista ikään kuin ulkoa päin, eli jonkinlainen metapositio. 

Tällaisessa pohdinnassa haastateltava käyttää myös yhteisöstä tuttua, uskonnollista kieltä: 

Mulla on niin monta kokemusta siitä, ku on puhuttu siit lammasaita-vertauksesta, missä 

on ne lampaat ja on se paimen ja… että voi olla joko vaan siellä aitauksen sisäpuolella tai 

ulkopuolella. Ja must on jotenki aina tuntunu siltä, et mä oon jotenki vähän niinku vaan siinä 

keskellä. Et jotenki… Miten niin ei voi olla yhtä aikaa ulkopuolella ja sisäpuolella. Tuntuu et 

oon aina ollu jotenki siinä välissä. Tai on ehkä jotenki tuntunu siltä, että haluaa olla siellä 

sisällä, mut sitte on jotain sellasia asioita, jotka tavallaan väkisin, ehkä vähän niinku muiden 

ajatusten takia, vie sinne jonnekki ulkopuolelle.23 

“Välitilassa” ja “rajojen keskellä” olemisessa on siis kysymys erilaisten identiteetin 

osien ja maailmojen yhtäaikaisuudesta, niiden välisistä jännitteistä, ja jatkuvasta liikkeestä ja 

valitsemisen mahdottomuudesta niiden välillä. Havun kerronnassa korostuu erityisen 

voimakkaasti toive siitä, että eri osien ei tarvitsisi sulkea ja rajata toisiaan pois, vaan kaikki 

“minän” osat voisivat olla olemassa ja tulla kohdatuksi yhtä aikaa: 

Ehkä jotenki mä koen, että mun kokemuksessa kaikist merkityksellisin on just se, että 

voiko siinä jotenki, välissä, elää, tai voiko niitä (maailmoja) jotenki yhdistää… 

Jotenki tuntuu, et kaikkialla on niin paljo vaan rajoja, ja ihmiset vetää rajoja joka 

suuntaan. Et sitte on ehkä jotenki tuntunu tärkeeltä, että pystyis jotenki muodostaan semmosen 

tilan, missä ei tarvis jotenki olla niiden rajojen keskellä, tai silleen, että ne jotenki halkasis 

ittensä moneen eri osaan, vaan että saisi jotenki olla jossain ihan kokonaisena… 

Havu kuvaa siis itse varsin suoraan monia eri identiteetin osia, näiden osien välisiä 

jännitteitä, sekä omaa liikettään eri osien välillä ja halua yhdistää niitä. 

Lopussa Havu nostaa myös esiin sen, miten yhteisön rajanvetojen lisäksi 

vanhoillislestadiolaisuuden yksipuolinen ja negatiivinen kuvaaminen mediassa ja 

yhteiskunnallisessa keskustelussa vaikeuttaa monisäikeisen identiteetin kuvaamista, tai tekee 

siitä jopa täysin mahdotonta. Erityisen vaikeaa on ollut se, että erilaiset yhteisöön liittyvät 

kokemukset ja merkitykset jäävät näkymättömiksi vastakkainasetteluja korostavan keskustelun 

vuoksi: 

Mutta sit taas (yhteisön) ulkopuolella jotenki se kuvaus lestadiolaisuudesta on mun 

mielestä tosi jotenki kamalaa ja ykspuolista. Ja just, miten kaikissa jossain näissä sarjoissa ja 

muissa, mitä nyt täs on ollu, nyt mä oon vaikka kattonu Ivaloa (tv-sarja) täällä (paikannimi), 

 
23 Herätysliikkeen puheessa toistuu usein rajanveto Jumalan valtakunnan ja ns. ”maailman”, eli Jumalan 

valtakunnan ulkopuolisen, välillä. Usein tämä raja samaistetaan herätysliikkeen rajoihin, ja korostetaan samalla 

sitä, ettei voi elää yhtä aikaa rajan kummallakin puolella. Esim. Tölli 2022, 43. 
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nii se jotenki on tuntunu myös ahdistavalta kattoa sitä, koska se antaa jotenki niin epätoden 

kuvan siitä, että mitä se yhteisö oikeesti on. Ja se, et sitte myös ne yhteisöstä lähteneet puhuu 

tosi silleen katkeroituneesti tai jotenki sitä yhteisöä ehkä jotenki pilkaten, tai jotenki silleen 

ymmärtämättömästi. Et siinä on jotenki tosi vahva semmonen kahtiajaottelu. Et tuntuu, ettei 

oikeen oo kokemusta siitä, että joku on lähteny, mutta edelleen jotenki voi kokea sen yhteisön 

jollain tavalla omakseen, tai että se ei oo täysin paha. 

 

Kuva 1. Hahmotelma haastattelun 1 analyysin tuloksista. 

3.3 Haastateltava 2, ”Aino” 

Haastateltava 2, ”Aino”, on kasvanut vanhoillislestadiolaisessa perheessä ja ollut koko ikänsä 

vanhoillislestadiolainen. Kuulumisen kokemus vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön on jatkunut 

lapsuudesta nuoruusvuosien läpi aikuisuuteen saakka. Samalla vastaan on tullut monia erilaisia 

kokemuksia ja oman elämän osa-alueita, jotka ovat olleet vaihtelevasti ristiriitaisia suhteessa 

toisiinsa ja yhteisöön kuulumiseen. 

Perhe on Ainolle hyvin tärkeä. Hän kuvaa perhettään moniäänisenä, vapaana, 

rakastavana ja anteeksiantavana. Perhe, oma usko sekä vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön 

kuuluminen liittyvät olennaisesti toisiinsa. 

Uskoa Aino kuvaa voimavarana ja suojana sekä elämänsä tärkeimpänä, koossapitävänä 

asiana, joka yhdistää oman elämän eri osia, ja johon mahtuu ristiriitoja, kipuja ja 

kyseenalaistamista. Usko on muuttunut viime vuosina aiempaa henkilökohtaisemmaksi ja siinä 
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korostuu mm. jumalasuhteen ja rukouksen merkitys. Ainon oma usko liittyy tiiviisti 

vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön kuulumiseen, ja hän toteaakin uskoa pohtiessaan, että 

“...tavallaan se (vanhoillislestadiolaisuus) on sama asia ku mun usko.”24 

 Suhdettaan vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön Aino kuvaa tiiviinä ja elävänä. Yhteisön 

merkityksistä korostuvat erityisesti turva, huolenpito sekä sosiaaliset verkostot. Aino kuvaa 

suhteessaan yhteisöön myös kipuilua, joka on liittynyt kiusaamiskokemuksiin, yhteisön 

raamatuntulkinnan kyseenalaistamiseen sekä parisuhdekeskeisyyden aiheuttamaan 

ulkopuolisuuteen. Suhde herätysliikkeeseen on kuitenkin jatkunut tiiviinä kuulumisena: 

 Mä oon ollu aina vanhoillislestadiolainen (...) Mä arvostan omaa lestadiolaista, 

uskovaisten yhteisöä tosi paljon, ja siellä on mun mielestä hienoja ihmisiä, ja se tuntuu kodilta. 

Ku mä kuuntelin vaikka seurat (kotipaikkakunnan nimi) ry:ltä tossa viime viikolla, nii sitte 

musta tuntu yhtäkkiä siltä niinku mä olisin kotona, tai siellä jotenki. Se tuntu kauheen tutulta 

ku oli puhuja, joka on ihan lapsuudesta asti tuttu. Ja jotenki se kaiku oli samanlainen, tuli niin 

hyvä olo, ai että. Niinku olis vaan lapsi taas. (...) Mä oon kokenu turvalliseksi yhteisöksi, jossa 

on oikeesti haluttu pitää huolta. 

 Aino kuvaa itseään a-seksuaalina. Hänen on vaikeaa ymmärtää yhteisön sekä 

ympäröivän yhteiskunnan parisuhde- ja seksuaalisuuskeskeisyyttä, mikä on aiheuttanut paljon 

näkymättömyyden kokemuksia ja rikkinäisyyden tunnetta. Yhteisön piirissä kipeät 

kokemukset ovat liittyneet lähinnä yhteisön parisuhdekeskeisyyteen sekä tyttöjen ja poikien 

välisten suhteiden romantisointiin ja seksualisointiin, mutta Aino ei koe ristiriitaa enää yhtä 

vahvana kuin aiemmin. Hän toteaa kokevansa seksuaalisuutensa kanssa enemmän 

näkymättömyyttä kuin ristiriitaisuutta, ja toteaa myös, ettei yhteiskunnassa ylipäänsä 

ymmärretä a-seksuaalisuutta kovinkaan hyvin. Perhe ja ystävät ovat suhtautuneet a-

seksuaalisuuteen hyväksyvästi.25 

 Aino kuvaa lisäksi itseään “poikatyttönä”. Lapsena ja nuorena hän ei sopeutunut tytön 

rooliin, mikä ei häirinnyt perheen kesken ollenkaan, mutta aiheutti koulumaailmassa 

ulkopuolisuutta. Aikuisena hän ei ole kokenut naiseutta ja sukupuolta oman identiteettinsä 

kannalta merkittävänä asiana. Sukupuolen korostuminen ja binäärisyys ympäröivässä 

 
24 Vanhoillislestadiolaisuudessa opetetaan luterilaisen kirkon opetusta seuraten, että Pyhä Henki synnyttää uskon 

ja kutsuu uskovien yhteyteen. Herätysliikkeen puheessa henkilökohtaisen uskon ja yhteisöön kuulumisen 

välinen yhteys korostuu voimakkaasti. Esim. Tala 2019, 16-19. 
25 Herätysliikkeen perhekeskeisyys näkyy mm. hyvän elämän ihanteissa, joihin liittyy usein uskovaisen 

aviopuolison löytäminen ja lasten saaminen. Yksin eläminen saattaa aiheuttaa ulkopuolisuutta ja vaikeita 

kysymyksiä. Ks. esim. Timlin 2018, 56-59. 
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yhteiskunnassa ahdistaa, mutta yhteisön sukupuoliroolit, parisuhde- ja 

seksuaalisuuskeskeisyyttä lukuunottamatta, eivät juurikaan häiritse. 

 Ainolla on lisäksi paljon tulevaisuuden haaveita, joihin liittyviä ristiriitoja hän kuvaa 

avoimesti. Haastateltava ei maininnut aiheista erikseen etukäteen, vaan haaveet ja niiden 

merkitys nousivat esille keskustelun lomassa. 

 Suurimpana ja vaikeimpana asiana nousee esille haave vanhemmuudesta ja perheestä. 

Aino kokee vaikeana parisuhteiden seksikeskeisyyden, eikä näe itseään tulevaisuudessa 

esimerkiksi avioliitossa, mutta ei toisaalta koe myöskään kaikkia vaihtoehtoisia perhemuotoja 

itselleen sopivina vakaumuksensa vuoksi. Lisäksi yhteisön suhtautuminen itsenäiseen 

vanhemmuuteen mietityttää.26 

 Yks mun suurimmista haaveista on olla äiti. (itkee) Se on vähän vaikee… (...) Se on 

ehkä semmonen juttu, missä se, että on uskovainen, nii näkyy. Koska kaikki perhevaihtoehdot 

ei oo tavallaan mulle semmosia, et käy, et mitä mä niinku valitsisin. (...) Ja sit ku kaikki vaan 

menee naimisiin mun ympäriltä, nii tulevaisuus näyttää tosi yksinäiseltä. 

 Mä oon aina ollu semmonen hoivaaja. (...) Ettei oo ketään, kenen kaa jakaa elämää, 

nii ehkä sen kaa oppii elämään. Mut sitte jos on se hirvee tarve olla äiti, vanhempi, nii sitä mä 

mietin, että oppiiko sen kaa elämään, että se tappaa, se tunne. 

 Vanhemmuuden lisäksi eräs keskeinen haave ja osa omaa identiteettiä on tuleva 

ammatti. Aino haaveilee kätilön ja seksuaalikasvattajan työstä. Yhteisön piirissä 

suhtautuminen näihin ammattihaaveisiin on ollut vaihtelevaa, kiinnostuksesta ja 

kannustamisesta aina torjuvaan suhtautumiseen. Erityisesti mahdollinen abortissa mukana 

oleminen on herättänyt keskustelua. Oman uskonsa ja ammattihaaveidensa välillä Aino ei koe 

jännitteisyyttä. Perheen piirissä tulevaan ammattiin suhtaudutaan kannustavasti. 

 Aino kuvaa avoimesti ja tietoisesti monia, erilaisia identiteetin osia ja niiden välisiä 

jännitteitä. Erilaisina identiteettipositioina voidaan nähdä esimerkiksi perheeseen kuuluminen, 

yhteisöön kuuluminen, oma usko, a-seksuaalisuus, haave ammatista ja haave 

vanhemmuudesta. Näiden kaikkien välillä on paljon erilaisia suhteita: vaihtelevasti 

monenlaisia jännitteitä sekä paljon yhteyden mahdollisuuksia ja dialogia.  

Positiot ja niiden väliset jännitteet ovat jatkuvasti muutoksessa, ja Aino kokeekin osan 

jännitteistä vähemmän haastavina kuin ennen - samalla, kun uusia jännitteitä on syntynyt 

toisaalle. Identiteettiprosessi on siis hyvin monisyinen, monitasoinen ja jatkuvassa 

 
26 Itsenäiseen vanhemmuuteen suhtautuminen on perinteisiä perhearvoja korostavassa herätysliikkeessä 

kaksijakoista: toisaalta sijaisvanhemmuuteen ja adoptioon saatetaan kannustaa, mutta esimerkiksi 

keinohedelmöitykseen ja lapsettomuushoitoihin voidaan suhtautua kielteisesti. Timlin 2018, 58. 
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muutoksessa, eikä kuvattavissa yhdellä tavalla. Samalla Aino korostaa, että eri osia voi sovittaa 

yhteen, ja ristiriidoista huolimatta osat ovat toisiinsa liittyviä ja limittäisiä. Minän eri osien 

välinen jännitteisyys ja tiivis yhteys ovat siis olemassa yhtä aikaa: 

Mä en ehkä nää rinnakkaisuutena, vaan ehkä lomittaisuutena enemmänki. Eli ehkä se 

vastaa siihen, että voi (ratkoa jännitteitä). 

Monet jännitteet, sekä menneet että nykyiset, liittyvät yhteisöön. Merkittävää on 

kuitenkin se, että Aino ei kuvaa yhteisöä yhtenäisenä kokonaisuutena, joka suhteutuisi eri 

asioihin tietyllä tavalla, vaan korostaa sen sijaan yhteisön sisäistä moniäänisyyttä: 

On siis asioita, joissa yhteisö suhtautuu… Mut monesti on se, miten ihmiset yhteisössä 

suhtautuu. Koska monesti se on jotenki tosi oman elämän ruohonjuuritasolla, se on yksittäisten 

ihmisten kohtaamista tai porukassa keskustelua. 

Kenties kiinnostavimmaksi näkökulmaksi nousee henkilökohtainen usko. Ainon oma 

usko saa kerronnassa erityisen merkittävän roolin. Se nousee kaikkia muita positioita 

yhdistäväksi ja niiden välillä neuvottelevaksi tekijäksi, eläväksi sidokseksi elämän eri osa-

alueiden välillä. Sen avulla uusia, hahmottumassa olevia identiteettipositioita on helpompaa 

hyväksyä ja jäsentää osaksi laajempaa identiteettikertomusta. Jännitteiden ja ristiriitojen 

keskellä sekä uusia identiteetin osia löytäessään Aino on kokenut erityisen merkityksellisenä 

henkilökohtaisen jumalasuhteen, rukouksen sekä Raamatun tutkimisen - kuten vaikkapa a-

seksuaalisuuden pohtimisen yhteydessä: 

No aluks mä ehkä pelkäsin sitä, että voiko uskovainen olla niinku a-seksuaali. Mutta… 

No, lohduttavat sanat Paavalilta, että hänhän kehotti ihmisiä pysymään itsenäisinä jos vain on 

mahdollista. (nauraa) Ja sit mä olin sillee, että ehkä tää ei oo väärin. Ja sit ehkä myös se, et 

mä haluun ajatella sillee, että Jumala ei tee virheitä, että mut on luotu tämmöseks. Et se ehkä 

oli, et mä halusin Raamatusta tietää, että mitä mieltä siellä ollaan niinku minusta. 

Usko siis toimii hyvin konkreettisesti eri positioiden välisen dialogin mahdollistajana, 

ja sen avulla Aino punoo erilaisista osista yhtenäistä tarinaa. Hän kuvaakin monessa kohdassa 

suoraan, miten uskon kautta on mahdollista hyväksyä minän erilaisten osien yhtäaikaisuus ja 

oma keskeneräisyys:  

Nää kaikki (osat) on tavallaan minussa ja minua, ja vaikka siinä on ristiriitoja, nii mä 

en koe, että ne olis tavallaan toisiaan luotaan työntäviä, tai semmosia muureja jotka tekis 

toistensa olemassaolon mahdottomaksi. Välillä tulee asioita, joiden kanssa joutuu kipuilla ja 

miettiä, mutta mä haluun myös säilyttää luottamuksen siihen, että sillon kun ei oikeesti enää 

ite osaa tai tiedä, nii sitte voi vaan sanoa, että Jumala tietää. 
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Mun mielestä uskossa on myös se armollinen asia, että meidän ei tarvi ymmärtää, 

meidän ei tarvi tietää… (...) Sit mä ehkä vaan yritän vähän niinku myöntää itelleni sen, et mä 

en oikeesti kauheesti ymmärrä mistään mitään. Tai siis en edes omasta elämästä, silleen niinku 

maallisesti. Välillä voi olla vaan ihan silleen, et ei tarvi tietää, ei tarvi osata.27 

 Uskoon liittyvän pohdinnan kautta Aino siirtyy kuvauksessaan varsin suoraan 

metatason kerrontaan. Haastattelun loppupuolella hän tarkastelee oman elämäntarinansa eri 

osia ja niiden välisiä suhteita ikään kuin ulkopuolelta.  

Vaikka Aino korostaakin eri positioiden välistä yhteyttä ja esimerkiksi yhteisön hyvää 

keskustelukulttuuria, samaan aikaan hän kuitenkin kokee moninaisesta identiteetistä 

kertomisen hyvin haastavana. Yhteisössä keskustelun pitäisi hänen mukaansa olla 

avoimempaa. Lisäksi hän kokee, että vanhoillislestadiolaisuuden yksipuolinen kuvaus 

mediassa ja kulttuurissa sulkee yksilöiden ääniä ja niiden sisältämää moninaisuutta keskustelun 

ulkopuolelle: 

Monesti uskovaiset nuoret, jotka identiteetin kaa taistelee, nii ne on tosi yksin, ja kokee 

näkymättömyyttä. Kokee, että jos ne uskaltautuu puhumaan, nii ne tuomitaan. Tai et jos ne 

puhuu, nii niitä ei aatella uskovaisina. 

Mä toivoisin, et meitä ei määriteltäis yhteisön ulkopuolelta niin voimakkaasti, koska se 

tukahduttaa yksilöiden ääntä ja mahdollisuuksia… Se tekee paljon haittaa. 

Se mun mielestä, mitä ulkopuolinen narratiivi lestadiolaisuudesta ylipäätään on, nii on 

tosi kaukana siitä mitä oma kokemus on. (...) Mä toivoisin, et se ulkopuolelta meistä kerrottu 

tarina olis armollisempi, et se antais enemmän tilaa meille kertoa omaa tarinaa. 

 
27 Myös herätysliikkeen kielessä uskoa kuvataan usein luottamuksena, joka antaa elämälle merkityksen ja 

tarkoituksen riippumatta esimerkiksi tulevaisuuden epävarmuudesta. Esim. Rentola 2022, 33-35. 
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Kuva 2. Hahmotelma haastattelun 2 analyysin tuloksista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

4.1 Johtopäätökset 

Millaisia keskenään jännitteisiä identiteetin osia vanhoillislestadiolaisen yhteisön piirissä 

elävällä nuorella voi olla? 

Haastattelujen pohjalta löytyi paljon kiinnostavia, tutkimuskysymykseen vastaavia 

näkökulmia. Ensinnäkin (1) haastateltavien kerronnasta käy ilmi, että erilaisia identiteetin osia 

on hyvin monenlaisia. Toiseksi (2) näiden osien välillä on hyvin monenlaisia suhteita, aina 

ratkaisemattomista jännitteistä dialogiin ja yhteyden mahdollisuuteen. Kolmanneksi (3) osat ja 

niiden väliset suhteet ovat eläviä ja jatkuvasti muuttuvia. Neljänneksi (4) moniulotteinen 

identiteetti ja elämäntarina jää usein näkymättömäksi, mikä johtuu sekä 

vanhoillislestadiolaisen yhteisön rajanvedoista että vanhoillislestadiolaisuutta koskevan 

mediakuvauksen ja yhteiskunnallisen keskustelun yksipuolisuudesta. 

Johtopäätökset sopivat hyvin yhteen sekä käytetyn teorian että aiheeseen liittyneiden 

olettamusten kanssa. Samaan aikaan kuvat erilaisista, mahdollisista identiteetin osista ja niiden 

välisistä suhteista ovat paljon odotettua monitasoisempia. 

1. Haastateltavat kuvasivat tietoisesti ja avoimesti erilaisia identiteetin osia ja erilaisia 

maailmoja niiden taustalla. Eri osat liittyivät mm. keskenään erilaisiin ryhmiin ja sosiaalisiin 

konteksteihin, henkilökohtaiseen uskoon ja sen pohtimiseen, haaveisiin ja pelkoihin, omaan 

persoonallisuuteen ja seksuaalisuuteen, sekä elämänkaaren menneisiin, nykyisiin ja tuleviin 

vaiheisiin. Haastatteluissa avautuneet kertomukset osoittautuivat häkellyttävän monitasoisiksi, 

ja analyyseissa esitellyt identiteettipositiot ovat vain noston kaltaisia esimerkkejä tuosta 

monisäikeisyydestä. Kerronta laajeni ja syveni haastattelujen aikana: erityisesti toisessa 

haastattelussa (H2, Aino) keskustelun myötä esiin nousi useita sellaisia osia, joita haastateltava 

ei ollut erikseen etukäteen maininnut. Tämän perusteella voi olettaa, että pidemmässä 

keskustelussa esimerkkejä olisi voinut löytyä vieläkin enemmän. 

2. Haastateltavien identiteettikertomuksissa keskeistä oli eri osien välinen jännitteisyys. 

Jännitteitä löytyi monenlaisia, kuten eri sosiaalisten kontekstien sekä omien haaveiden ja 

ajatusten välisiä. Osa jännitteistä koettiin sovittamattomina, osa taas ajan myötä rauenneina. 

Johtopäätökset 1 ja 2 sopivat hyvin yhteen käytettyjen teorioiden kanssa: haastatteluissa nousi 

esiin paljon esimerkkejä erilaisista identiteetin osista, jotka voidaan käsittää sekä narratiivisina 

osina että identiteettipositioina, sekä niiden välisistä jännitteistä.28 

 
28 McAdams & McLean 2013, 234-235; Gieser & Hermans 2011, 2-3. 



22 
 

3. Erilaiset identiteetin osat ja niiden väliset suhteet saivat vaihtelevia merkityksiä eri 

elämäntilanteissa: kumpikin haastateltava kuvasi esimerkiksi eri kasvuvaiheiden tuoneen uusia 

osia identiteettikertomukseen. Eri osien merkitys oli vaihdellut paljon ajan kuluessa, ja 

vastaavasti myös osien välisten jännitteiden laatu ja haastavuus oli vaihdellut (erityisesti H2). 

Erilaiset identiteetin osat, “minäpositiot”, eivät siis ole yksiulotteisia, vaan moniäänisiä, 

vaikeasti rajattavia ja jatkuvasti muutoksessa, mikä lisää identiteettikertomuksen 

moninaisuutta entisestään. Tämä vastaa hyvin Hermansin teoriaa (DST), jonka mukaan “minä” 

liikkuu jatkuvasti eri positioiden välillä29 ja itse positiot ovat myös muuttuvia30. 

4. Samaan aikaan, kun haastateltavat kuvasivat avoimesti erilaisten identiteettiosien ja 

maailmojen yhtäaikaisuutta, he kokivat myös voimakasta näkymättömyyttä ja ulkopuolisuutta 

niiden kanssa. Tämä johtui esimerkiksi vastakkainasetteluja korostavasta yhteiskunnallisesta 

keskustelusta (H1, Havu), vanhoillislestadiolaisuuden yksipuolisesta kuvaamisesta mediassa 

(H2) sekä yhteisön rajoista ja rajanvedoista (H1, H2). Näkymättömyyden kokemus vastasi 

tutkimusaiheeseen liittyviä oletuksia. Yllättävää kuitenkin oli, kuinka paljon näkymättömyys 

korostui, ja miten vaikeana ja herkkänä asiana haastateltavat kuvasivat sitä. 

Näiden neljän päähuomion lisäksi viidentenä (5) - ja kenties tärkeimpänä - 

johtopäätöksenä voidaan nähdä pyrkimys ja tarve minän sisäiseen dialogiin, eri osien 

kohtaamiseen, ja tätä kautta koherenssin löytämiseen identiteettikertomuksessa. Tämä korostui 

molemmissa haastatteluissa: ensimmäisessä haastattelussa toiveena (H1), toisessa taas 

enemmän elettynä kokemuksena (H2). Oman, eletyn uskon merkitys dialogin ja yhdistämisen 

mahdollistajana (H2) oli erityisen kiinnostavaa, ja henkilökohtaisen jumalasuhteen voikin 

nähdä “kannustavana positiona” 31 , vaikka usko näyttäytyikin haastateltavan (H2) 

kokemuksessa vielä paljon kokonaisvaltaisempana eheyden ja yhteyden mahdollistajana. 

Havainnot tukevat muutenkin hyvin Hermansin teoriaa (DST): olennaista on, että liikkuessaan 

eri positioiden välillä yksilö etsii jatkuvasti dialogin ja yhteyden mahdollisuuksia, jotka tuovat 

identiteettikertomukseen koherenssia 32 . Havainnot tukevat hyvin myös narratiivisen 

identiteetin teoriaa, jonka mukaan identiteetti on nimenomaan jatkuvasti kehittyvä kertomus, 

jonka tarkoituksena on yhdistää itsen erilaisia osia.33 Eri osien kohtaaminen ja jännitteiden 

ratkaiseminen on kuitenkin väistämättä oma tutkimusaiheensa. 

 
29 Gieser & Hermans 2011, 2-3. 
30 Gieser & Hermans 2011, 14-16. 
31 Gieser & Hermans 2011, 16-18. 
32 Gieser & Hermans 2011, 14-15. 
33 McAdams & McLean 2013, 233-234. 
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Johtopäätöksissä on havaittavissa kiinnostavaa rinnakkaisuutta samaa aihepiiriä eri 

konteksteissa käsitteleviin tutkimuksiin. Pauhan ja Jasinskaja-Lahden tutkimuksessa 

suomalaisten, maahanmuuttajataustaisten musliminuorten kertomuksia suomalaisuudesta 

kuvataan ”intersektionaalisen identiteetin narratiivisena muodostamisena” (narrative 

formation of intersectional identity): käsitys esimerkiksi suomalaisuudesta, muslimiudesta ja 

näiden välisestä suhteesta on erilaisten roolien välillä liikkumista (identity scripts) ja näiden 

roolien suhteuttamista identiteettikertomuksessa (identity work / narrative strategies).34 

Johtopäätökset antavat kiinnostavia vastauksia tutkimuskysymykseen. Kaikki esiin 

nousseet huomiot kuvaavat erilaisten maailmojen yhtäaikaisuutta yksilön kokemuksessa, ja 

yksilön paikkaa eri maailmojen risteyksessä, haastateltavan (H1) sanoin, “välitilassa”. 

Haastavan tällaisesta identiteettiprosessista tekee se, että “välitilaa” (H1) tai eri osien 

“lomittaisuutta” (H2) on vaikeaa kuvata ympäröivän, yksipuolisen yhteiskunnallisen 

keskustelun keskellä.  

 Haastateltavien tarinat kertovat elävistä ja todellisista ilmiöistä, joiden ymmärtämiselle 

olisi paljon tarvetta. Suppeallakin tutkimuskysymyksellä ja -aineistolla eteen avautuu eläviä, 

rajojen yli kasvavia identiteettiprosesseja, joiden keskellä eläviä nuoria on jo pelkästään tätä 

tutkimusta varten saatujen yhteydenottojen perusteella paljon. Kuitenkaan nuo prosessit ja 

tarinat eivät näy tai kuulu missään. Käytännöllisen teologian tutkimuksessa pitäisi havahtua 

herätysliikkeiden sisäiseen moninaisuuteen, ja suunnata katse erityisesti nuorten 

identiteettiprosesseihin, sekä eri maailmojen yhtäaikaisuuteen ja niiden välisiin suhteisiin. 

Erilaisten maailmojen kohtaaminen ja dialogi yksilötasolla, yksilöiden identiteettiprosesseissa, 

on varmasti yksi kaikkein keskeisimmistä ilmiöistä liittyen uskonnollisuuden muutoksiin 

nyky-Suomessa, ja teologisen tutkimuksen tulisi tarjota välineitä sen ymmärtämiseen. 

Haastateltavien kokemukset näkymättömyydestä sekä yhteydenottojen määrä kertovat siitä, 

että yhteiskunnallinen tarve herätysliikkeitä koskevalle, yksilötason moninaisuutta 

ymmärtämään pyrkivälle tutkimukselle on valtava. Tuota tarvetta ei pidä ohittaa. 

 

4.2 Työn heikkoudet ja jatkokysymykset 

Osa työn heikkouksista ja jatkokysymyksistä liittyy kysymyksiin sen luotettavuudesta. 

Tällaisia kysymyksenasetteluja ovat mm. tutkimusaiheen subjektiivisuus sekä haastatteluista 

saadun kerronnan ja teoriapainotteisten johtopäätösten suhde, ja niitä on käsitelty luvussa kaksi 

(2.4). 

 
34 Jasinskaja-Lahti & Pauha 2013, 186-190. 
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Tutkielma herättää monia jatkokysymyksiä, joista voi muodostaa uusia 

tutkimuskysymyksiä. Keskeisimpiä jatkumoita tämän tutkielman johtopäätöksistä voisi olla se, 

miten identiteetin osien välisiä jännitteitä ratkaistaan, ts. millaisilla keinoilla yksilö voi sovittaa 

yhteen eri maailmoja. Tässä tutkielmassa ei syvennytä tähän tematiikkaan, lukuun ottamatta 

huomioita koherenssin etsimisestä ja uskon merkityksestä tuossa etsinnässä. Tällainen 

kysymyksenasettelu olisi kuitenkin luonteva polku jatkaa keskenään jännitteisten identiteetin 

osien ja maailmojen tutkimista, ja se toisi lisäsyvyyttä vanhoillislestadiolaisten nuorten 

identiteettiprosessien ymmärtämiseen. 

Tutkielman teoriapohja olisi antanut enemmän valmiuksia identiteettien sosiaalisen 

puolen hahmottamiseen: esimerkiksi DST antaa paljon painoarvoa eri identiteettipositioiden 

sosiaalisille konteksteille 35 , ts. erilaiset positiot voinee joissain tilanteissa käsittää myös 

jonkinlaisina sosiaalisina identiteetteinä tai rooleina. Tähän mahdollisuuteen havahduin vasta 

kirjoitustyön loppupuolella, ja sen voi laskea työn puutteeksi. Jatkaessani mahdollisesti saman 

aiheen piirissä gradun parissa, aion avata teoriaa vielä enemmän identiteettien sosiaalisen 

ulottuvuuden suuntaan. Lisäsyvyyttä työhön voisi antaa myös identiteettien tarkastelu 

enemmän uskontopsykologian tulokulmista. 

Rajatun pituuden ja aineiston vuoksi tutkielma jää väistämättä suppeaksi. Sitä voidaan 

kritisoida aiheellisesti laajemman näytön ja yleistettävyyden puutteesta. Kuitenkin tutkielman 

tarkoituksena oli löytää laadullisia esimerkkejä tutkimusaiheesta - ja näiden esimerkkien kautta 

mahdollisia yhteyksiä laajempiin ilmiöihin. Analyyseissa ja johtopäätöksissä esitellyt huomiot 

vastaavat tähän tavoitteeseen hyvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Gieser & Hermans 2011, 18. 
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6 LIITTEET 

 

Liite 1: haastattelupyyntö 

 
HAASTATTELUPYYNTÖ KANDIDAATINTYÖTÄ VARTEN 
 

Etsin haastateltavaa henkilöä tutkimukseen, jonka tarkoituksena on saada esimerkkejä 
vanhoillislestadiolaisen yhteisön rajoilla elävän nuoren kokemuksista. Tutkimuskohteena on 
erilaisten identiteettien, identiteettiosien ja maailmojen yhtäaikaisuus: millaisia ovat 
keskenään erilaiset maailmat ja identiteetit? Millaista on elää eri maailmojen välillä? Voiko 
erilaisia identiteettejä ja maailmoja sovittaa yhteen, osaksi samaa tarinaa? 
 
Tutkimuskysymyksen puitteissa etsin kertomuksia keskenään jännitteisistä identiteeteistä ja 
niiden yhteensovittamisesta. Käytännössä tämä voi kuitenkin tarkoittaa hyvin monenlaisia 
asioita, kuten esimerkiksi keskenään erilaisten ryhmien ja sosiaalisten verkostojen 
yhtäaikaisuutta, tai vaikkapa herätysliikkeen normeista poikkeavia kokemuksia ja käsityksiä. 
Jos koet, että omat kokemuksesi voisivat millään tavalla sivuta aihepiiriä, ota yhteyttä 
viestillä ja kerro itsestäsi ja omasta tarinastasi. 
 
Tutkimus toteutetaan käytännöllisen teologian ja etnografian menetelmillä. Tavoitteena on 
löytää yksi haastateltava, jonka kertomuksesta etsitään esimerkkejä identiteettien 
moninaisuudesta. Haastattelu on vapaamuotoinen ja sen aikana käydään rauhassa läpi 
joitakin teemoja sekä esille nousevia ajatuksia. Haastattelun jälkeen haastattelumateriaali 
puretaan ja analysoidaan niin, että haastateltavan anonymiteetti säilyy mahdollisimman 
hyvin. 
 
Ota yhteyttä täällä (sosiaalisen median kanavalla x) tai sähköpostilla: 
lauri.e.telkki@helsinki.fi 
 
Terveisin 
 
Lauri Telkki 

 

 

 

 

 

mailto:lauri.e.telkki@helsinki.fi
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Liite 2: teemahaastattelurunko 

 
TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 
-Muista lämmittely! Miten menee jne. 
-Otit yhteyttä, kerroit tällaista ja tällaista… tässä kohtaa nauhuri päälle! 
 
-Yleisesti: oma suhteesi vanhoillislestadiolaisuuteen 

-Millainen oma kasvutarina? Erityisesti fokus sellaisiin identiteetin osiin, positioihin ja 
maailmoihin, jotka tavalla tai toisella jännitteisiä keskenään 
-Kysele kaikista yhteydenotossa mainituista asioista! 
-Tässä vaiheessa kerää ylös erityisen paljon huomioita ja tarkentavia kysymyksiä! 

 
-Millaisia erilaisia identiteetin osia ja maailmoja? 

-Apukysymyksiä: 
-Millaisia erilaisia ryhmiä?  
-Millainen perhe? Millainen kaveripiiri? 
-Oma uskonnollisuus? Miten määrittelee? Onko muuttunut? 
-Omat arvot, näkemykset, mielipiteet? Ovatko muuttuneet? 
-Uskonnollisuus omassa lähipiirissä? 
-Harrastukset? Mielenkiinnon kohteet? 
-Haaveet ja tulevaisuudensuunnitelmat? 
-Millaiset asiat herätysliikkeen piirissä tärkeitä? Millaiset vaikeita? 
-Millaiset asiat sinussa sopivat mielestäsi hyvin herätysliikkeen piiriin? (HOX 
tutkimuskysymys ei oleta jännitteiden paikallistuvan herätysliikkeeseen, mutta 
tällainen kysymys voi viedä eteenpäin) 
-Miten vanhoillislestadiolaisuuteen on suhtauduttu muissa ympäristöissä? 

 
-Miksi osat / maailmat ovat jännitteisiä, jännitteisiä suhteessa mihin? 

-Kysele vielä kertaalleen eri osia läpi 
 
-Voiko jännitteitä ratkoa? Voiko eri maailmoja sovittaa yhteen? 
-Missä maailmojen yhteensovittaminen tapahtuu? 

-Pointtina saada yleisesti tuntumaa siitä, miten informantti käsittää oman paikkansa 
eri identiteetin osien ja niiden taustalla olevien maailmojen keskellä, onko esim. 
paljon erillisyyttä vai paljon yhteyden mahdollisuuksia, onko paljon neuvottelua ja 
yhteensovittamista: oleellista teorioiden välisen eron kannalta 
-VAI ollaanko aina jossain välillä? 
-Ei tarvitse vaatia vastauksia “teoriakielellä”, t.s. informanttia ei tarvitse pyytää 
erittelemään vastauksia vaikkapa identiteeteiksi tai identiteetin osiksi – toki tällainen 
sallittua, jos haastateltava itse lähtee tähän suuntaan 

 
-Tuleeko jotain muuta mieleen? Haluaisitko vielä kertoa jostain e.m. asioista lisää? 
-Saako laittaa tarkentavia kysymyksiä myöhemmin? 
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Liite 3: esimerkki aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
soveltamisesta 

Alla on lyhyt esimerkki haastattelumateriaalin analyysin etenemisestä. Esimerkkinä toimii 

osa ensimmäisen haastattelun (3.2) analyysia, tekstistä poimituista pelkistetyistä ilmaisuista 

pääluokkiin ja yhdistävään luokkaan asti. Esimerkissä näkyy, miten analyysi etenee 

kerronnallisista ilmaisuista teoriapohjaa heijastaviin pääluokkiin. Analyysia voi tarkastella 

myös käänteisessä järjestyksessä, eli pääluokista kohti haastattelumateriaalia. Yläluokkia, 

alaluokkia ja pelkistettyjä ilmaisuja on todellisessa analyysissa noin kymmenkertainen määrä. 

 

PELKISTETTYJEN ILMAISUJEN RYHMITTELYÄ ALALUOKIKSI: 
 
-Ei ole syntynyt itse vanhoillislestadiolaiseen perheeseen 
→ Perhe ei vanhoillislestadiolainen 
 
-Vanhemmat eivät pitäneet yhteisössä mukana olemisesta ja uskomisesta 
-Vanhemmilla oli paljon ennakkoluuloja 
-Vanhemmat eivät olisi halunneet päästää suviseuroihin yms. 
-Perhe sanoi sääntöjen olevan tyhmiä 
→ Vanhempien negatiivinen suhtautuminen vanhoillislestadiolaisuuteen 
 
-Äiti oli onnellinen, kun (I) ei käynyt seuroissa niin usein 
-Äiti ollut seuroissa käymistä vastaan 
-Äiti ei tykännyt (yhteisöön mukaan lähtemisestä) 
→ Äidin negatiivinen suhtautuminen yhteisöön kuulumiseen 
 
-(Äidin oleminen seuroissa käyntiä vastaan) raskasta, koska (seuroissa käyminen) oli niin iso 
osa elämää 
-Ei itse välittänyt (ennakkoluuloista), koska (lestadiolaisuus) niin iso ja merkityksellinen asia 
→ Ei välittänyt perheen negatiivisesta suhtautumisesta yhteisöön 
 
-Asui kylässä, jossa oli paljon vanhoillislestadiolaisia 
-Kaverit ja ystävät kuuluivat yhteisöön 
-Nelosluokalla alkoi käymään seuroissa ja päätyi mukaan (yhteisön) toimintaan 
→ Kotipaikkakunnalla paljon vanhoillislestadiolaisia 
→ Yhteisön toimintaan päätyminen kouluikäisenä kaverien kautta 
 
-Alusta asti vanhoillislestadiolainen yhteisö tuntui kodilta 
-Uskoi sydämestään 
-(Yhteisö) alussa turva 
-Turvallisuuden löytäminen yhteisöstä 
→ Tiivis kuuluminen yhteisöön 
→ Yhteisön antama turvallisuus 
→ Sydämen usko 
 
-Kokee, että yhteisö on rakastava ja hyvä suurimmalle osalle ihmisistä 
-Yhteisöllisuus ja rakkaudellisuus, on hyvä ja turvallinen paikka olla ja kasvaa 
→ Positiivinen kokemus yhteisöstä 
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-Sai tukea ystävistä ja ystävien perheistä 
-Ystävien perheet kutsuivat kylään ja pääsi niiden mukana suviseuroihin, oli aina paikka 
missä sai olla 
-Ystävien perheiden tuki tuntui turvalliselta 
→ Yhteisöön kuuluvien ystävien ja ystävien perheiden antama tuki 
 
-(Yhteisö) merkinnyt sitä, että on vastauksia kysymyksiin 
→ Yhteisön antamat vastaukset 
 
-Nauttinut leireistä 
-Suviseurat ollut aina tärkeä tapahtuma, jossa tuntuu että on osa joukkoa 
-Nuorten leireillä ja nuortenilloissa ollut aina lämmin ja hyvä tunnelma, kaikki otetaan 
mukaan 
-(Kaipaa yhteisössä) yhteisöllisyyden kokemusta, että kuuluu jonnekin voimakkaasti 
→ Yhteisöllisuus ja kuulumisen kokemus 
 

ALALUOKKIEN YHDISTELYÄ YLÄLUOKIKSI: 
 
-Perhe ei vanhoillislestadiolainen 
-Perheen negatiivinen suhtautuminen vanhoillislestadiolaisuuteen 
-Äidin negatiivinen suhtautuminen yhteisöön kuulumiseen 
→ Perheeseen kuuluminen 
→ Perheeseen kuulumisen ja yhteisöön kuulumisen välinen jännitteisyys 
 
-Kotipaikkakunnalla paljon vanhoillislestadiolaisia 
-Yhteisön toimintaan päätyminen kouluikäisenä kaverien kautta 
-Tiivis kuuluminen yhteisöön 
-Yhteisön antama turvallisuus 
-Sydämen usko 
-Positiivinen kokemus yhteisöstä 
-Yhteisöön kuuluvien ystävien ja ystävien perheiden antama tuki 
-Yhteisön antamat vastaukset 
-Yhteisöllisuus ja kuulumisen kokemus 
→ Yhteisöön kuuluminen 
 

YLÄLUOKKIEN YHDISTELYÄ PÄÄLUOKIKSI: 
 
-Perheeseen kuuluminen 
-Yhteisöön kuuluminen 
→ Esimerkkejä identiteettipositioista 
 
-Perheeseen kuulumisen ja yhteisöön kuulumisen välinen jännitteisyys 
→ Esimerkkejä identiteettipositioiden välisistä suhteista 
 

PÄÄLUOKAT JA YHDISTÄVÄ LUOKKA: 
 
-Esimerkkejä identiteettipositioista 
-Esimerkkejä identiteettipositioiden välisistä suhteista 
→ Esimerkkejä keskenään jännitteisistä identiteetin osista 


