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Lestadiolaisuus ”maailmassa”

Aini Linjakumpu & Sandra Wallenius-Korkalo1

Uskonnollisten liikkeiden ja niihin kuuluvien ihmisten elämä näyttäytyy eri tavoin liikkeiden sisä- ja ulkopuolella. Ulkopuolisen katse
kiinnittyy usein sellaisiin uskonnollisiin käytäntöihin, jotka eroavat selvästi valtaväestön toimintatavoista. Erottavia käytäntöjä ovat
erityisesti uskonnolliseen yhteisöllisyyteen, perhe-elämään tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Nämä elämän ulottuvuudet ovat myös
sellaisia, joissa uskonnollisten liikkeiden jäsenet ovat tekemisissä
ennen kaikkea toistensa kanssa. Vahvat uskonnolliset normit ja käytännöt ovat omiaan vahvistamaan käsitystä uskonnollisista liikkeistä
sisäänpäin kääntyneinä kokonaisuuksina. Ne myös määrittelevät sitä,
miten liikkeiden jäsenet toimivat keskenään ja miten he jäsentävät
keskinäisiä suhteitaan ja kuulumistaan uskonnolliseen yhteisöön.
Uskonnolliset liikkeet eivät kuitenkaan vaikuta pelkästään sisäänpäin. Samalla tavalla kuin muutkin organisaatiot, yhteisöt ja ihmiset,
myös uskonnolliset liikkeet ja niiden jäsenet ovat osa yhteiskuntaa ja
yhteiskunnallisia toimintoja. Tiiviimmätkin, tai suljetuimmat, uskonnolliset yhteisöt osallistuvat lukuisilla eri tavoilla yhteiskuntaan ja sen
toimintoihin. Tässä mielessä uskonnolliset liikkeet ovat hyvin yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä. Tämä pätee myös lestadiolaiseen
herätysliikkeeseen ja sen alaryhmittymiin. Vaikka lestadiolaisuudessa on olemassa piirteitä, jotka vahvistavat sen sulkeutuneisuutta,
liikkeen jäsenet toimivat samanaikaisesti monilla yhteiskunnan
alueilla. Liikkeen jäsenten osallisuutta yhteiskunnan eri toiminnoissa
on tutkittu jonkin verran, tai se on ollut osa muuta lestadiolaisuuteen
1.	Kirjan toimittajat haluavat kiittää Emil Aaltosen Säätiötä ja Tapio Nykäsen
johtamaa Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot -hanketta tämän julkaisun tukemisesta sekä Lapland University Pressin Paula Kassista ja Anne
Koivulaa erinomaisesta työstä kirjan julkaisuprosessissa.
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liittyvää tutkimusta (ks. esim. Talonen 1988; Lohi 1997; Palola 2010;
Kinnunen 2004; Nykänen 2012; Nykänen & Luoma-aho 2013). Tästä
huolimatta aihepiirissä on edelleen runsaasti tutkittavaa.
Tämän kirjan tarkoituksena on hahmottaa lestadiolaisuutta yhteiskunnallisen osallisuuden kautta; miten ja millä tavoin lestadiolaisuus
ja lestadiolaiset näyttäytyvät yhteiskunnassa sekä miten ne ovat inter
aktiossa liikkeeseen kuulumattomien ihmisten kanssa. Tarkastelussa
ovat erityisesti politiikan, talouden ja työn alueet. Politiikka, talous ja
työ tapahtuvat ensisijaisesti yhteiskunnassa, ”maailmassa”. Kirjan artikkelit kuvaavatkin eri tavoin tätä ”maailmassa olemista”. Mitä ”maailma” tai ”maailmassa oleminen” tässä yhteydessä tarkoittaa?
”Maailma” on erityinen käsitteensä lestadiolaisuudessa, ja sitä
käytetään liikkeen piirissä toistuvasti. Sillä viitataan liikkeen ja
uskovien ihmisten sijoittautumiseen hengellisen ja maallisen väliin
sekä suhteeseen liikkeen ulkopuoliseen todellisuuteen. ”Maailman”
käsite ei ole pelkästään lestadiolaisuudessa käytetty termi, vaan se
on yleinen myös laajemmin kristillisessä perinteessä. Usein toistettu
fraasi tässä yhteydessä on ”maailmassa mutta ei maailmasta”. Lausuma viittaa siihen, että uskova ihminen on taivaan valtakunnan
asukas, mutta maallisen elämänsä hän elää maailmassa ja hänen toimintatapansa eivät ole maailmasta.
Tämän tyyppinen puhetapa korostuu erityisesti konservatiivisissa ja tiiviissä uskonnollisissa liikkeissä, jotka ovat yleensä omaa
yhteisöllisyyttä ja identiteettiä korostavia. Näille ryhmille liikkeiden
sisä- ja ulkopuolen välinen raja on olennainen, koska ulkopuolisuus
edustaa tavalla tai toisella ongelmallista aluetta tai aluetta, johon
omaa olemassaoloa peilataan. Vaikka lestadiolaisuus ja sen suurin ryhmittymä vanhoillislestadiolaisuus on osoittanut jonkinlaista
kykyä muuntautua yhteiskunnan muutosten mukana, liike painottaa
edelleen erityislaatuisuuttaan suhteessa liikkeen ulkopuolisiin olemisen tapoihin. Maailmakielteisyys liittyy ihmisen Jumala-suhteeseen,
jota maailma voi uhata, kuten vanhoillislestadiolaisten äänenkannattajassa Päivämies-lehdessä mainitaan: ”’Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa,
Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa
onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki
on maailmasta, ei Isästä.’” (Päivämies 23.7.2014; viittaa 1. Joh. 2:15–16.)
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Maailman pahuus voidaan käsitteellistää ”maailmallisuus”-
termin avulla. Uskonnollisilla liikkeillä maailmallisuus edustaa
yleensä jonkinlaista kielteistä elämisen ja olemisen sfääriä: se uhkaa
tavalla tai toisella uskovan ihmisen hengellisyyttä ja hänen Jumalasuhdettaan tai suhdetta hengelliseen yhteisöönsä. Maailmallisuutta
edustavat esimerkiksi viihde, huippu-urheilu, huumaavien aineiden
käyttö, moraalittomuus tai uhkapelaaminen. Ne ”ovat maailmasta”
eli asioita, jotka näyttäytyvät syntinä uskovalle ihmiselle. (Ks. lestadiolaisten maailmasuhteesta esim. Metsänheimo 2016.)
Maailma voidaan ymmärtää myös uskoviin kohdistuvan vainon,
pilkan tai jopa vihan lähteenä. Vainon ja pilkan kokemus on joillakin uskonnollisilla liikkeillä jopa olennainen identiteetin rakentamisen väline. Jos uskonnollista liikettä kritisoidaan vaikkapa joistakin
ongelmallisista käytännöistä tai mahdollisista hengellisen väkivallan
muodoista, se voidaan uskonnollisen liikkeen taholta ymmärtää
maailman vainona. Tätä näkökulmaa korostettiin vanhoillislestadiolaisten hoitokokouksista käydyn julkisen keskustelun aikana. Yhteisöä koettelevat, ulkoapäin tulevat vaarat ja ongelmat tulkittiin
hyökkäyksenä liikettä kohtaan. Näin ollen vanhoillislestadiolaisuus
olikin itse asiassa uhri, jota syytösten avulla pyrittiin horjuttamaan
(ks. Linjakumpu 2012, 194).
Kristillisessä perinteessä maailman ongelmallisuus on joissain tapauksissa tarkoittanut eron tekoa maailmasta. Eron teko on voinut
olla hyvinkin konkreettista ja kokonaisvaltaista. Esimerkiksi luostari
laitos ja askeesi eri muodoissaan ovat tapoja, joilla uskova ihminen
on pyrkinyt irrottautumaan maailmasta ja maailmallisuudesta. Protestanttisessa perinteessä näin jyrkkä eron teko maailmaan on nähty tavallisesti tarpeettomana. Päinvastoin ”maailmassa oleminen” on
nähty oikeana ja tarpeellisena asiana myös uskovaiselle ihmiselle. Tämä pätee lestadiolaisuuteen: maailmassa olo on välttämättömyys, joka tulee ihmisen osaksi hänen elämässään. Päivämiehessä mainitaan,
että ”[v]aikka uskovaisen todellinen koti on taivaassa, on osanamme
elää meille määrätty elinaika tässä maailmassa” (Päivämies 7.5.2017).
Maailmassa olemisella tarkoitamme tässä yhteydessä osallisuutta yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Maailma ei ole näin uskovalle ihmiselle vain yhteisön ulkopuolella olevaa todellisuutta, vaan
todellisuutta, johon myös itse osallistutaan: ”ollaan maailmassa”.
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Se ei korosta ehdotonta eroa uskonnollisen liikkeen ja maailman
välillä, vaan pikemminkin sitä tosiasiaa, että myös uskonnollisten
liikkeiden jäsenet ovat osa maailmaa ja osallistuvat monin tavoin
yhteiskunnan toimintoihin.2 Maailmassa olo tarkoittaa kohtaamista
ja vuorovaikutusta, jossa kohdataan asioiden ja käytänteiden lisäksi
myös liikkeeseen kuulumattomia ihmisiä. Ja päinvastoin: uskonnollisiin liikkeisiin kuulumattomat ihmiset kohtaavat näissä tilanteissa
ja toiminnoissa liikkeisiin kuuluvia ihmisiä, mikä ei ole välttämättä
muutoin mahdollista. Maailmassa oleminen ei ole automaattisesti
kielteistä tai uhkaavaa. Se voi olla myös välttämätöntä ja jopa myönteistä uskonnollisen yhteisön ja siihen kuuluvien ihmisten kannalta.
Tällaisia maailmassa olemisen muotoja edustavat tässä kirjassa tarkasteltavat työn, talouden ja politiikan alueet.
Uskonnollisten yhteisöjen maailmassa olemista voidaan jäsentää ainakin kolmella tapaa. Ensinnäkin voidaan tarkastella sitä, miten uskonnollisten liikkeiden jäsenet näkyvät yhteiskunnassa. Yksi maailmassa
olemisen tapa on identifioitua ulkoisesti edustamaansa uskonnolliseen
liikkeeseen, jolloin maailmassa oleminen on näkyvää ja artikuloitua.
Tämä on ilmeistä esimerkiksi erityisesti Pohjois-Amerikassa elävien
amissien, hutteriittien ja vanhoillisten mennoniittien suhteen. Heidän
tapauksessaan vaatetus ja ulkoiset merkit ovat selvästi tunnistettavia,
kun he esimerkiksi osallistuvat palkkatyöhön tai toimivat oman yrityksen piirissä. Suomalaisessa yhteiskunnassa tämän tyyppistä maailmassa olemista on suhteellisen vähän. Herätysliikkeisiin nivoutuvia
esimerkkejä on löydettävissä herännäisyydestä ja rukoilevaisuudesta.
Luterilaisuuden ulkopuolisia esimerkkejä ovat muun muassa ortodoksisiin ja katolisiin kirkkokuntiin kuuluvat munkit ja nunnat ja osin
myös papit. Nykyisin voi löytää esimerkkejä myös buddhalaisuuden,
Hare Krisna -liikkeen ja muslimien piiristä.
Toisenlainen maailmassa olemisen tapa on tuoda selvästi oma
uskonnollinen vakaumus esille jollakin muulla ilmeisellä tavalla.
Tämä tulee esille esimerkiksi politiikassa sellaisten puolueiden
osalta, jotka omassa ideologiassaan yhdistävät eksplisiittisesti politiikan ja uskonnon, kuten vaikkapa Suomen Kristillisdemokraatit
2.	
On huomattava, että uskonnollisella maailmassa ololla ei viitata eksistentialismin käsitteeseen ”täälläoleminen” (”Dasein” tai ”being-in-the-world”).
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-puolue. Liiketoiminnan puolella vastaavan kaltainen esimerkki
ovat sellaiset yrittäjät, jotka kuuluvat uskonnon ja taloudellisen toiminnan yhdistäviin organisaatioihin ja yhdistyksiin ja tuovat sen
myös avoimesti esiin. Näistä esimerkkeinä ovat muun muassa kansainvälinen The Gideons International sekä suomalainen Missionmen
– Suomen liikemiesten Lähetysliitto.
Kolmas maailmassa olemisen tapa on pitää uskonnollinen ulottuvuus enemmän tai vähemmän piilossa. Tämä lienee yleisin tapa,
jota noudatetaan myös lestadiolaisuudessa. Lestadiolaisuuden suhde
maailmaan ja maailmassa olemiseen on historiallisesti ottaen ollut
jännitteinen asia ja on sellainen edelleen. Lestadiolaisuus syntyi
reaktiona virallisen valtiokirkon toimintatapoihin ja uskonkäsityksiin. Kirkko kyllä hyväksyttiin sakramenttien hoitajana, esimerkiksi
kasteen ja ehtoollisen toimittajana, mutta toisaalta sen ei haluttu
vaikuttavan liikaa herätysliikkeen uskonnolliseen sisältöön. Laestadiuksen ja hänen varhaisten kannattajiensa toimintatavat aiheuttivat monenlaista skismaa kirkon piirissä, mutta myös yhteiskunnassa
laajemmin. (Ks. Raittila 1976, 209–220; Huotari 1981, 68.)
1800-luvun loppupuoliskon kehityskulut merkitsivät liikkeen
vakiintumista, ja lestadiolaisuudesta tuli tunnistettava hengellinen
toimija. Sille rakentui vähitellen oma identiteetti, ja samalla se alkoi
näyttäytyä myös omanlaisenaan yhteiskunnallisena toimijana. Toisaalta ajankohtaan liittyi myös liikkeen hajoaminen ja jakaantuminen
alaryhmiin, joista keskeiseksi muodostui vanhoillislestadiolaisuus.
1900-luvulla lestadiolaisuuden ”liikemäisyyden” kehkeytyminen jatkui ja se sai uusia muotoja. Huolimatta siitä, että lestadiolaisuuden
ja erityisesti vanhoillislestadiolaisuuden suhde liikkeen ulkopuoliseen maailmaan oli paikoin varsin stigmatisoitunut, lestadiolaisuus
edusti jossain vaiheessa myös liikkeeseen kuulumattomien ihmisten
hengellistä kotia. Sotien jälkeisenä aikana esimerkiksi vanhoillis
lestadiolaisella liikkeellä oli erityisesti Pohjois-Suomessa laaja verkosto
rauhanyhdistyksiä ja rauhanyhdistysten toimitiloja, joiden seuratilaisuuksiin tuli paljon myös liikkeeseen kuulumattomia ihmisiä.
Vanhoillislestadiolaisten asemoituminen yhteiskuntaan sai uusia
piirteitä 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin vanhoillislestadiolaisuus tiivisti rajojaan ja jolloin maallikoiden rooli uskonnollisina auktoriteetteina vahvistui verrattuna liikkeeseen kuuluneeseen papistoon.
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Kehityskulun johdosta syntyi niin sanottu hoitokokousten aikakausi. Hoitokokoukset olivat julkisia ja pakotettuja sielunhoidollisia
kokoontumisia, joilla pyrittiin ohjaamaan liikkeen jäsenten hengellistä ja sosiaalista elämää. Käytännössä hoitokokoukset tarkoittivat
sitä, että liikkeen ja sen ulkopuolisen maailman välinen raja tuli
hyvin selvästi merkityksi. (Ks. Linjakumpu 2012.)
Median merkitys lestadiolaisuuden ja ympäröivän yhteiskunnan
rajojen piirtämisessä oli myös olennainen: erityisesti vanhoillis
lestadiolaisen liikkeen tapahtumista uutisoitiin suhteellisen paljon,
ja samalla liikkeen johto pysyi varsin vaitonaisena suhteessaan tiedotusvälineisiin. Tilanne muuttui 1980-luvulle tultaessa, jolloin Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) otti avoimemman
linjan tiedottamisen suhteen. Voidaankin sanoa, että 1970-luvun
hoitokokousaaltoa ja siihen liittynyttä yhteiskunnallista kohua seurasi parin vuosikymmenen rauhallisempi ajanjakso vanhoillis
lestadiolaisuudessa. Tilanne muuttui jälleen vuosituhannen vaihteen
jälkeen, jolloin niin kutsuttujen uusien medioiden myötä lestadio
laisuuteen liittyviä asioita alkoi tulla kasvavalla voimalla esiin. Hoitokokousten selvittelyjen lisäksi keskusteluihin nousivat muun muassa
lasten hyväksikäyttö, naisten asema ja suuret perhekoot. (Ks. liikkeen mediasuhteista esim. Alatalo 2014; Ihonen 2000; Talonen 2016.)
Suhteessa julkisuuteen lestadiolaisuus ja erityisesti vanhoillislestadiolaisuus on ristiriitoja herättävä liike, jonka läsnäolo huomataan, vieläpä yleensä kriittisessä, ellei suoranaisen kielteisessä
mielessä. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että liikkeeseen kuulumista tai omaa hengellistä vakaumusta ei välttämättä tuoda esiin
julkisissa tehtävissä tai rooleissa, vaan se pidetään kätkettynä. Lestadiolaisuuden stigmatisoitunut asema suomalaisessa yhteiskunnassa
on siis omiaan luomaan varovaisuutta uskonnollisen taustan esille
tuomisessa maailmassa olemisen eri alueilla, esimerkiksi koulussa,
työpaikoilla tai poliittisen ja taloudellisen toiminnan piirissä. Identifioituminen liikkeeseen voi aiheuttaa torjuvaa tai oudoksuvaa asennoitumista liikkeeseen kuulumattomien taholta.
Uskonnollisen liikkeen maailmassa oleminen näyttäytyy toimimisena sekulaarilla alueella, jossa hengellisyys asettautuu toisenlaiseen
asemaan kuin vaikkapa perheen tai rauhanyhdistyksen piirissä. Tätä
asetelmaa auttaa ainakin jossain määrin ymmärtämään luterilainen
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kahden regimentin oppi. Maallisen ja hengellisen regimentin ”on
katsottu merkitsevän sitä, että maallinen ja hengellinen eivät saa
sekoittua. Kirkon aluetta on oppi, kun taas moraali kuuluu jo maallisen regimentin alueeseen.” (Hytönen 2003, 285.) Se viittaa teologiseen lähtökohtaan, jossa yhtäältä hengellisyys ja toisaalta politiikan,
työn ja talouden toiminnot kuuluvat erilaiselle moraalisen arvioin
nin alueelle. Kahden regimentin ajattelu ei kuitenkaan tarkoita
maallisen regimentin kokonaisvaltaista itsenäisyyttä Jumalan tahdosta, vaan pikemminkin, että Jumalan tahto toteutuu ja Jumala toimii molempien regimenttien alueella (Hytönen 2003, 284–285).
Riippumatta siitä, miten lestadiolaiset olevat maailmassa tai kokevat maailmassa olemisen, politiikan, talouden ja työn alueisiin liittyy
myös kysymys vallasta, resursseista ja ylipäänsä asemasta yhteiskunnassa. Joissakin tilanteissa lestadiolaisuus voi näyttäytyä ongelmana,
joka hankaloittaa pääsyä vallan rakenteisiin ja prosesseihin. Tämä
voi olla mahdollista esimerkiksi alueilla ja tilanteissa, joissa lestadio
laisuus on ristiriitaisessa suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Toisaalta lestadiolaisuus voi olla sosiaalinen ja hengellinen
resurssi, joka edistää maailmassa olemista. Liikkeen mahdollistamat
sosiaaliset yhteydet ja verkostot luovat mahdollisuuksia sen jäsenille
esimerkiksi työpaikkojen saannin, yritystoiminnan hoitamisen ja
politiikkaan osallistumisen muodossa.
Tässä kirjassa pyritään hahmottamaan politiikan, talouden ja työn
alueiden avulla, miten lestadiolaisuus sijoittautuu maailmaan ja millaisia maailmassa olemisen muotoja liikkeen piirissä on olemassa. Kirja ei ole pelkästään jatkoa monille viime vuosien aikana julkaistuille
lestadiolaisuustutkimuksille (ks. esim. Hurtig 2013; Linjakumpu 2012;
2015; Nykänen 2012; Nykänen & Luoma-aho 2013; Wallenius-Korkalo
2018; Hintsala 2017; Ruoho & Ilola 2014),3 vaan se pyrkii laventamaan
ymmärrystä lestadiolaisuuden – ja samalla ylipäänsä uskonnollisten liikkeiden jäsenten – osallisuudesta ja toiminnasta alueella, joka ei
yleensä ole tutkimuksen kohteena. Politiikan, talouden ja työn alueiden
tarkastelu syventää ymmärrystä hengellisyyden moninaisista tasoista
3.	Ks. tarkemmin lestadiolaisuuden historiasta, suuntauksista ja suhteesta luterilaiseen kirkkoon esimerkiksi Lohi 1997; 2000; 2007; Palola 2010; 2011; Talonen & Harjutsalo 2001.
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uskonnollisten liikkeiden elämässä. Toisaalta maailmassa oleminen tuo
mukanaan myös sosiaalisten suhteiden ja verkostojen merkityksen.
***
Käsillä oleva teos jakaantuu kolmeen toisiaan täydentävään osioon:
I Politiikka, II Talous ja III Työ. Kokoelman artikkelit edustavat eri
tieteenaloja historiantutkimuksesta yhteiskuntatieteisiin ja taiteen
tutkimukseen. Artikkelit noudattavat pääosin tieteenalojensa teoreettisia ja menetelmällisiä konventioita. Tämä tekee kirjasta osittain
heterogeenisen, mutta olemme tällä valinnalla halunneet tuoda esiin
ja laajentaa sitä monitieteistä ymmärrystä, jota suomalainen herätysliiketutkimus on viime vuosina tuottanut lestadiolaisuuden yhteiskunnallisista kytköksistä. Teoksen tarkoituksena ei ole ensisijaisesti
ottaa kantaa lestadiolaisen liikkeen tai sen eri haarojen opillisiin
kysymyksiin, vaan valaista liikkeen osallisuutta yhteiskunnallisissa
toiminnoissa. Kokoelman tieteenalojen painottuminen historia- ja
yhteiskuntatieteisiin motivoituu juuri tämän tehtävän kautta.
Lestadiolaisuus näyttäytyy teoksessa laajassa kirjossaan. Artikkeleissa käsitellään vanhoillislestadiolaisuuden lisäksi esimerkiksi
esikoislestadiolaisuutta ja Rauhan Sana -liikettä. Kokoelman artikkeleissa painottuu yhtäältä ajallinen perspektiivi ja toisaalta alueellinen erityisyys. Artikkeleissa käsitellään monialaisesti ajankohtaisia
yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä sekä valotetaan samalla niiden
historiallista taustaa. Alueellisesti kokoelmassa korostuu lestadio
laisen liikkeen vahva kannatusalue Pohjois-Suomi, mutta teksteissä
käsitellään myös Norjan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan lestadiolaisuutta. Ensimmäisen ja kolmannen osion päättävissä artikkeleissa
analysoidaan myös lestadiolaisen liikkeen erityistä ja ristiriitaistakin
suhdetta saamelaisuuden historiaan ja nykypäivään.
Kirjan ensimmäinen osio (I Politiikka) käsittelee lestadiolaisuuden
osallisuutta politiikkaan. Politiikalla viitataan kirjassa ensinnäkin
perinteisiin poliittisiin järjestelmiin, puoluepolitiikkaan ja vaalikäyttäytymiseen. Politiikka ja poliittisuus näyttäytyvät osion artikkeleissa
kuitenkin myös laajempina kysymyksinä yhteiskunnallisesta liikehdinnästä ja osallisuudesta. Osion aloittaa kirkkohistorioitsija Jouko
Talosen artikkeli ”Lestadiolaisuus, politiikka ja eduskuntavaalit
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2015”. Artikkelissa Talonen jäljittää eri lestadiolaisryhmien poliittista historiaa liikkeen puoluesidonnaisuuksien näkökulmasta ja
käy lävitse vuoden 2015 eduskuntavaalien ehdokasasettelua. Talonen
toteaa uskonnon ja uskonnollisten kysymysten olleen yllättävänkin
voimakkaasti esillä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Tämä johtui
ainakin osin eräiden puoluejohtajien, kuten Suomen Keskustan Juha
Sipilän, uskonnollisesta taustasta. Talonen osoittaa, että lestadiolaislähtöiset ehdokkaat kuuluivat vaaleissa lähes poikkeuksetta porvarillisiin puolueisiin, kun taas vasemmiston kannatus oli marginaalista.
Erityisesti vanhoillislestadiolaisuudella on Talosen mukaan edelleen
vahva yhteys Suomen Keskustaan.
Vanhoillislestadiolaisuuden puoluepoliittiseen suuntautumiseen ja merkitykseen paneutuvat myös politiikantutkija Tapio
Nykänen ja kulttuurihistorian väitöskirjatutkija Tiina Harjumaa.
Nykänen ja Harjumaa rakentavat artikkelissaan ”Vanhoillislestadiolaisuus Pohjois-Suomen kunnallispolitiikassa” kuvaa lestadiolaisesta
kunnallispoliittisesta toimintakulttuurista 2000-luvun Pohjois-
Suomessa, liikkeen vahvalla kannatusalueella. Kirjoittajien mukaan
uskonnon merkitykseen politiikassa vaikuttavat niin paikalliset
poliittiset toimintakulttuurit kuin poliitikkojen henkilökohtaiset
ominaisuudet. Lestadiolaisille tyypillisenä politiikkana voidaan kuitenkin pitää pyrkimystä ”kristillisten arvojen” mukaiseen toimintaan
ja näiden arvojen merkityksen kasvattamiseen yhteiskunnassa. Toisaalta uskonnon kautta rakentuvat taloudelliset verkostot pyrkivät
myös hyötymään politiikan tuottamista vaikutusmahdollisuuksista.
Osion kolmannessa, historiantutkimuksen alaan kuuluvassa artikkelissa ”Lestadiolaisuus ja saamelaisuus 1910- ja 1920-luvuilla Eliel
Lagercrantzin kuvaamana” filosofian tohtori Mauri Kinnunen tarkastelee lestadiolaisuuden vaikutusta Norjan, Ruotsin ja Suomen Lapin
saamelaisalueilla 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Saamen kielen
tutkijan Lagercrantzin tutkimusmatkojen ja niiden dokumentoinnin
pohjalta muodostuva kuva lestadiolaisyhteisöistä on moninainen.
Kinnusen artikkelissa korostuvat lestadiolaisuuden vaikutus yhtäältä
saamelaisuuteen ja toisaalta liikkeen laajempi yhteiskunnallinen ja
poliittis-aatteellinen merkitys. Lestadiolaisuus näytti esimerkiksi
muodostavan kannatusalueillaan esteen työväenliikkeen etenemiselle. Kinnusen mukaan lestadiolaisuus vaikuttaa olleen 1920-luvun
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alussa saamelaisyhteisöjä vahvasti hallinnut liike, joka oli kietoutunut niin alueen poliittiseen kuin taloudelliseen toimintaan.
Kirjan toisessa osiossa (II Talous) tarkastellaan lestadiolaisuuden
taloudellisia verkostoja. Aihepiiri on tutkimuksellisesti hyvin tuore,
ja siitä on julkaistu varsinaisesti vasta yksi tutkimus (Linjakumpu
2018). Aihe kuitenkin puhuttaa ihmisiä paljon, ja monilla erityisesti
liikkeeseen kuulumattomilla ihmisillä saattaa olla asiasta voimakkaitakin näkemyksiä. Politiikantutkija Aini Linjakummun artikkelissa
”Verkostot ja taloudellisen toiminnan rakentuminen vanhoillis
lestadiolaisuudessa” vanhoillislestadiolaista taloudellista toimintaa
ja sen edellytyksiä lähestytään erityisesti yritystoiminnan kautta.
Linjakumpu käyttää ”uppoutuneisuuden” käsitettä kuvatessaan sitä,
kuinka vanhoillislestadiolaisuuden piirissä olevat taloudellisen toiminnan verkostot ovat osa liikkeen muita sosiaalisia suhteita ja verkostoja. Linjakummun mukaan vanhoillislestadiolaisuuden piirissä
tapahtuva taloudellinen toiminta hyötyy liikkeen opetuksista, toimintatavoista ja suhdeverkostoista. Vanhoillislestadiolaisuus näyttäytyykin monin tavoin resurssina liikkeen yrittäjille.
Teologian tohtori Gerd Snellman tarkastelee niin ikään lestadiolaista yritystoimintaa. Snellmanin artikkelissa ”Lestadiolaisyrityksen
hyväntekeväisyys Pietarsaaren seudulla” lestadiolainen yritystoiminta
ja hyväntekeväisyys näyttäytyvät osana rannikolle sijoittuvan ruotsinkielisen Pohjanmaan yhteiskuntaelämää. Alueella toimii Rauhan
Sana -liikkeen sisarjärjestö LFF (Laestadianernas Fridsföreningars
Förbund rf). Snellmanin mukaan lestadiolaisyrityksen harjoittama
hyväntekeväisyys on sekä lestadiolaisuudesta motivoituvaa että osa
laajempaa kristillistä ajattelua: työnteko nähdään Jumalan palvelemisena ja yrityksen menestyminen merkkinä Jumalan siunauksesta,
mikä puolestaan edellyttää yrittäjiltä vastuullista toimintaa, kuten
sidosryhmistä huolehtimista ja hyväntekeväisyyden harjoittamista.
Kirjan kolmannessa ja viimeisessä osiossa (III Työ) pohditaan työn,
työstämisen ja tuotannon teemoja lestadiolaisuuden piirissä. Lestadiolainen liike suhtautuu työhön hyvin myönteisesti, oli kyse sitten
palkkatyöstä, yrittämisestä tai liikkeen piirissä tehtävästä vapaaehtois
työstä. Vanhoillislestadiolaisuudessa työ on keskeinen elämänalue
ja osa liikkeen eetosta. Aini Linjakumpu tarkastelee artikkelissaan
”Työn merkitykset Päivämies-lehdessä” vanhoillislestadiolaisuuden
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parissa esiintyviä käsityksiä erityisesti palkkatyöstä. Artikkelissaan
Linjakumpu selvittää, miten työ näyttäytyy hengellisyyden kautta,
miten työ jäsentyy lestadiolaisen ihmiselämän kokonaisuuteen ja
miten työ toimii rajapintana liikkeen ulkopuoliseen maailmaan.
Linjakummun mukaan vanhoillislestadiolaiseen työelämään liittyy
hengellistä ohjausta, mutta ei kuitenkaan sellaisia normatiivisia tai
yhteisöllisiä paineita kuin esimerkiksi perhe-elämään.
Politiikantutkija Sini Erholtz laajentaa työn käsitteen tarkastelun
perinteisestä palkkatyöstä modernin jälkisekulaarin ajan vuorovaikutteiseen toimintaan artikkelissaan ”Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaus työnä”. Erholtz kysyy artikkelissaan, miten
elämäntapabloggaus – internetin päiväkirjamaiset sivustot – rakentavat vanhoillislestadiolaisuutta. Erholtzin mukaan vanhoillislestadio
laisten naisten elämäntapabloggaus kertoo ennen kaikkea liikkeen
sopeutumisesta nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. Bloggaus on työtä,
jolla on myös teologinen merkityksensä. Blogien avulla uskonnollista liikettä voidaan markkinoida ja brändätä maallistuneessa yhteiskunnassa. Toisaalta blogityö tarjoaa vanhoillislestadiolaisille naisille
välineen minän työstämiseen hengellisen ja maailmallisen välissä.
Kirjan päättävässä artikkelissa palataan vielä uudestaan kysymykseen lestadiolaisuuden merkityksestä pohjoisilla saamelaisalueilla,
tällä kertaa lestadiolaisuuden ja taiteellisen työn ja tuotannon suhteiden tarkastelun kautta. Artikkelissaan ”Kristillisen perinteen
työstäminen Nils-Aslak Valkeapään tuotannossa” Tapio Nykänen ja
taitelija-sosiologi Kalle Lampela analysoivat saamelaistaiteilija NilsAslak Valkeapään (1943–2001) tapaa käsitellä lestadiolaisuuteen ja
kristinuskoon liittyviä merkityksiä. Lestadiolaisen kristillisyyden on
katsottu muodostaneen laajemman kulttuurisen rakenteen, joka on
vaikuttanut saamelaisalueiden sosiaalisiin suhteisiin ja tapakulttuuriin. Lestadiolaisuus on näyttäytynyt yhtäältä kulttuurisena resurssina,
joka on sallinut saamelaisten harjoittaa uskontoa omilla ehdoillaan.
Toisaalta lestadiolaisuuden on nähty olleen vahingollinen saamelaiselle kulttuurille. Valkeapään hengellisen perimän taiteellinen työstäminen ja sen linkittäminen esimerkiksi Merja Aletta Ranttilan ja
Mari Boinen taiteeseen valaisee kiinnostavasti näitä molempia puolia.
Politiikan, talouden ja työn alueiden tarkastelu artikkelikokoelmassa osoittaa lestadiolaisuuden moniulotteisen kiinnittymisen
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yhteiskunnallisiin rakenteisiin, verkostoihin ja valtasuhteisiin. Teos
kuvaa myös maailmassa olon jännitteisyyttä. Lestadiolaisuus näyttäytyy liikkeen piirissä eläville yhtäältä resurssina. Toisaalta maailmassa
oleminen, yhteiskunnan toimintoihin osallistuminen, tuo omat haasteensa uskonnolliselle liikkeelle. Lestadiolaisuuden suhteessa maailmassa oloon, esimerkiksi asemoitumisessa palkkatyöhön ja poliittiseen
toimintaan, on tunnistettavissa hidasta muutosta. Kuitenkin maailmassa oleminen on myös väistämättä kiinni ajassa. Tällöin totutut toimintatavat politiikan, työn ja talouden alueella löytävät uusia muotoja
yhteiskunnallisten rakenteiden ja toimintatapojen muuttuessa.
Maailmassa oleminen on myös tilanteista, henkilöistä ja paikallisista oloista riippuvaa. Lestadiolaisuuden suhde ympäröivään yhteiskuntaan saa erilaisia merkityksiä sen mukaan, missä ja miten suhde
ilmenee. Esimerkiksi saamelaisten keskuudessa lestadiolaisuus voi
olla sekä myönteistä että kielteistä ja lestadiolaisuuden vaikutukset
voivat painottua hyvin eri tavoin eri aikoina ja niinkin konkreettisesti kuin eri kylissä. Yhtäältä lestadiolaisuuden maailmassa olosta
voidaankin piirtää suuria linjoja, mutta toisaalta liikkeen moni
kasvoisuus jakaantumisineen ja paikallisine tapoineen, jopa yksittäisine voimahahmoineen, aiheuttaa tarvetta paikallisille tarkasteluille.
Näin on myös vanhoillislestadiolaisuuden tapauksessa huolimatta
siitä, että liike pyrkii huomattavaan sisäiseen koheesioon.
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I Politiikka

Lestadiolaisuus, politiikka ja eduskuntavaalit 2015
Jouko Talonen

Johdanto
Tässä artikkelissa käyn läpi lestadiolaisuuden poliittis-yhteiskunnallista profiilia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Nostan esille eri
lestadiolaisryhmiin lukeutuneet tai vahvasti lestadiolaislähtöiset kansanedustajaehdokkaat ja valitut lestadiolaiset kansanedustajat. Arvioin
näiden vaalitulosten pohjalta myös lestadiolaisuuden eri osaryhmien
poliittista merkitystä Suomessa 2015. Lisäksi tarkastelen erityiskysymyksenä vaalien jälkeen pääministeriksi nousseen keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän julkisuuskuvaa näiden vaalien yhteydessä.
Selvitän ongelmakenttää kirkkohistorian ja poliittisen historian
kannalta, en ensi sijassa politiikantutkimuksen tai mediatutkimuksen kysymyksenä. Artikkelin aineistona on pääosin lehdistö ja aikalaiskirjallisuus. Lisäksi tukeudun aikaisempaan aihepiiriä koskevaan
tutkimukseen. Joissakin asiakokonaisuuksissa tukeudun omiin
havaintoihini ja muistikuviini sekä aikaisemman tutkimustyöni
yhteydessä tekemiini huomioihin 1970-luvulta tähän päivään, niitä
erikseen viitteissä erittelemättä.
Käsittelen ensin lestadiolaisuuden ”poliittista historiaa” pitkässä
aikajanassa, aina 1900-luvun alusta saakka. Sen jälkeen selvitän
eri lestadiolaisryhmien roolia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja
lopuksi pohdin Juha Sipilää koskevaa julkista keskustelua kyseisten
eduskuntavaalien yhteydessä.

Lestadiolaisuuden poliittinen perinne Suomessa
Lestadiolaiseen herätysliikkeeseen lukeutui Suomessa 2,5 % väestöstä 1899. Se oli merkittävä tekijä erityisesti Pohjois-Suomessa.
Niinpä Koillismaalla liikkeen kannattajia oli puolet kaikista alueen
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asukkaista. Myös eräillä muilla paikkakunnilla lestadiolaisia oli
vähintään 50 % pitäjän asukkaista tai he muodostivat alueensa väestön vahvan enemmistön. Tällaisia Lapin pitäjiä olivat Enontekiö,
Muonio, Turtola, Rovaniemi, Sodankylä, Karunki ja Kuolajärvi. Etelämpänä vastaavia lestadiolaisuuden keskittymiä edustivat Kuivaniemi ja Haapajärvi. Herätysliikkeellä oli kannatusta myös muualla
Suomessa. (Lohi 1997, 726–736.)
Lestadiolaisuuden suuri hajaannus 1800- ja 1900-luvun taitteessa
jakoi liikkeen kolmeen pääuomaan: vanhoillislestadiolaisiin, uus
heränneisiin ja esikoislestadiolaisiin. Vanhoillislestadiolaiset järjestäytyivät 1914 paikallisten rauhanyhdistysten muodostaman Suomen
rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) ympärille. Ryhmä
jakautui 1934 SRK-vanhoillisiin ja Rauhan Sanan ryhmään. Vuosien 1960–1961 hajaannuksessa merkittävä osa SRK-vanhoillisuuden
papistosta irtautui kansanliikkeestä ja muodosti niin sanotun pappislinjan. Elämän Sana -lehden ympärille ryhmittynyt pappislinja
on nyttemmin menettänyt merkityksensä. Näiden hajaannusten
lisäksi lestadiolaisuus on kokenut myöhemmin muitakin jakautumisia. Eri aikoina tapahtuneet hajaannukset ovat ulottuneet pohjoismaiden lisäksi myös Yhdysvaltoihin, Viroon ja Venäjälle. (Lohi
2007; Talonen 2014, 26–32.) Kuvio 1 esittää Suomen lestadiolaisuuden suuntamuodostuksen päälinjat (Talonen 2014, 32).
Suomalaisen sääty-yhteiskunnan murtuminen, vuoden 1905 suurlakko ja yksikamarisen eduskuntalaitoksen synty haastoivat myös
suuren hajaannuksen jälkeistä lestadiolaisuutta. Herätysliikkeen
piirissä otettiin torjuva asenne poliittiseen vasemmistoon jo 1900luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Yksikamarisen eduskunnan
ensimmäisissä vaaleissa 1907 valittiin eduskuntaan viisi lestadiolaista vanhasuomalaiseen puolueeseen kuulunutta kansanedustajaa.
Näistä kolme lukeutui lähinnä uuteenheräykseen, kaksi taas vanhoillislestadiolaisuuteen. Tämän jälkeen autonomian ajan vaaleissa
eduskuntaan valittiin toistuvasti lestadiolaisia kansanedustajia.
Autonomian aikana lestadiolaisryhmien piirissä oli eniten kannatusta vanhasuomalaisella puolueella. Vuoden 1919 eduskuntavaaleissa maalaisliitosta tuli vanhoillislestadiolaisten tärkein poliittinen
puolue. Puolueen riveistä oli jo 1909 valittu eduskuntaan Pudasjärven Ranualta maanviljelijä K. A. Lohi (1872–1948), joka myöhemmin
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Sillanpääläisyys
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Rauhan Sana
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Vanhoillislestadiolaiset
Kolkuttajien
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Leeviläiset
1964–1965
Esikoislestadiolaiset

Uusiherätys

Suuri hajaannus 1800- ja 1900lukujen taitteessa

Juhani Raattamaa (1811–1899)
Lars Levi Laestadius (1800–1861)

Kuvio 1. Suomen lestadiolaisuuden hajaannukset ja suuntamuodostus. (Tekninen toteutus Christian Seppänen ja Tapani Ihalainen; ks. Talonen 2014).
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tuli tunnetuksi pitkäaikaisena kansanedustajana (1909–1945) ja
maalaisliiton yhtenä johtohahmona. (Mustakallio 1983, 266–267,
411–412, 446; Talonen 1979; 1988, 61–90, 95–110, 214–225, 372–373.)
Pääosin eteläisessä Suomessa vaikuttanut esikoislestadiolaisuus
puolestaan tukeutui herätysliikkeen vanhaan konservatiiviseen
perintöön ja samalla vanhasuomalaiseen puolueeseen, vuoden 1918
uuden puoluemuodostuksen jälkeen Kansalliseen kokoomuspuolueeseen. Uudenheräyksen piirissä tuettiin porvarillisia puolueita,
mutta maalaisliitto ei saanut sen piirissä yhtä vahvaa asemaa kuin
vanhoillislestadiolaisuudessa. (Mustakallio 1983, 412; Talonen 1988,
109–110, 293–294, 372–373; 1993.)
Maailmansotien välisenä aikana lestadiolaisryhmät pitäytyivät
niissä poliittisissa valinnoissa, jotka olivat muodostuneet itsenäisyyden ajan alkuvuosina. Niinpä maalaisliitto oli lestadiolaisten merkittävin puolue, mutta se ei suinkaan kokonaan syrjäyttänyt kokoomusta
eikä nuorsuomalaisen puolueen perintöä jatkanutta Kansallista edistyspuoluetta. Uusia tuulahduksia tähän kehitykseen toivat Lapuanliikkeen seuraajaksi 1932 perustettu Isänmaallinen kansanliike (IKL)
sekä 1930-luvun pulaliikkeet ja -puolueet. Niinpä IKL sai jonkin
verran kannatusta Pohjois-Suomen lestadiolaisuudessa. Se sai myös
vahvaa tukea erityisesti Lahden alueen esikoislestadiolaisten parissa.
Vaikka Suomen pienviljelijäin puolueeseen kohdistui vanhoillislestadiolaisuudessa varauksia, sitä ei herätysliikkeessä totaalisesti torjuttu
1930-luvulla. Vuonna 1931 SRK:n vuosikokouksessa keskusteltiin herätysliikkeen suhteesta pienviljelijäpuolueeseen, mutta sitä ei suoraan
kielletty tukemasta. Puolueella olikin lestadiolaisia ehdokkaita kaikissa 1930-luvun eduskuntavaaleissa (1930, 1933, 1936 ja 1939).
Lestadiolaisuudesta tuli maailmansotien välisen ajan porvarillisessa Suomessa aikaisempaa hyväksytympi herätysliike, jolla
oli merkittävä poliittis-yhteiskunnallinen vaikutus juuri PohjoisSuomessa. Niinpä lestadiolaisia kansanedustajia valittiin jatkuvasti
eduskuntaan myös autonomian ajan jälkeen, etupäässä Pohjois-
Suomen vaalipiireistä. (Talonen 1979, 134–153; 1988, 214–225, 248–
260, 286–325; 1993, 116–125, 150; Juva 1989, 125–137.)
Lestadiolaisia poliitikkoja nousi myös valtioneuvoston jäseniksi. Niinpä K. A. Lohi toimi salkuttomana ministerinä 1925 sekä
sosiaaliministerinä 1925–1926, 1927–1928 ja 1932. Alatorniolainen
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maalaisliittolainen maanviljelijä-kansanedustaja Antti Junes (1874–
1963) hoiti puolestaan toisen maatalousministerin tehtäviä 1929–
1930. (Vaarnas 1978 nrot 92, 171; Talonen 1979, 96–97, 116, 231; 1988,
321–322; 1989, 183, 196.) Vanhoillislestadiolaislähtöinen maanviljelijä
Vihtori Vesterinen (1885–1958) Keski-Suomen Laukaasta istui eduskunnassa 1919–1951 ja toimi kahdeksassa hallituksessa ministerinä
vuosien 1925 ja 1951 välisenä aikana. Maalaisliiton johtomiehiin kuulunut Vesterinen oli toisen maailmansodan jälkeen presidentti J. K.
Paasikiven luottomies, joka kuului myös Suomen Pariisiin lähettämään rauhanvaltuuskuntaan 1947. (Vaarnas 1978 nro 323; Kangas
1998, erityisesti 21–23, 316–328; Kulhia 2007, 449–450.)
Tässä yhteydessä on syytä nostaa esille myös nuorsuomalaisen
puolueen ja sittemmin edistyspuolueen johtaviin poliitikkoihin
kuulunut, vuonna 1919 pääministerinä toiminut Kaarlo Castrén
(1860–1938). Hän toimi nuorsuomalaisten puheenjohtajana sekä
myös senaattorina autonomian aikana. Niin ikään Castrén hoiti
valtiovarainministerin tehtävää 1918–1919. (Vaarnas 1978 nro 153;
Vares 2003, 151–152.) Castrén ei ollut itse varsinaisesti lestadiolainen,
mutta hänen isänsä Johan Robert Castrén oli yksi harvoista lestadio
laisista papeista 1800-luvulla (Raittila 1967 nro 577). Kaarlo Castrénin lestadiolainen tausta näkyi muun muassa siinä, että hän julkaisi
1932 merkittävän Laestadius-biografian. (Castrén 1932; Raittila 1967,
280; Vares 2003, 153.)
Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomen poliittisessa asetelmassa äärivasemmiston, siis Suomen kansan demokraattisen liiton (SKDL) vahva kannatus erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa loi
haasteen myös lestadiolaisuudelle. Niinpä vuoden 1958 eduskuntavaaleissa, joissa SKDL nousi Suomen suurimmaksi eduskuntapuolueeksi, valittiin myös vanhoillislestadiolainen maanviljelijä Martti
Linna eduskuntaan. Vuoden 1960–1961 hajaannuksessa pappislinjan
puolelle asettunut Linna istui eduskunnassa vuoteen 1970. Linna
palasi eläkevuosinaan SRK-vanhoillisuuden piiriin. (Helin 1996,
217–220; Vuollo 1999, 153; Tölli 2007; Palola 2011, 347; Nykänen 2012,
154.) Käsitykseni mukaan Linna ei toiminut maallikkosaarnaajana
(vrt. Pentikäinen 1998, 45).
Linnan tulo eduskuntaan 1958 oli vahva haaste erityisesti SRKvanhoillisuudelle, jonka piirissä kommunismi nähtiin vaaraksi suoLestadiolaisuus, politiikka ja eduskuntavaalit 2015 | 27

malaiselle yhteiskunnalle. Useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota
Suomalaisen yhteiskunnan tukisäätiön (SYT) ja SRK:n yhteyksiin
erityisesti 1960-luvulla (Vesikansa 2004, 246–248; IsohookanaAsunmaa 2006, 148–150; Tölli 2007, 43, 70–71; Antila 2010, 43–48;
Jalovaara 2011, 54–55; Nykänen 2012, 154–155; Alatalo 2014, 168–174).
1960-luvun antikommunistista asennetta lestadiolaisuudessa vauhditti epäilemättä myös Suomen Kuvalehden toimittajan Eila Jokelan dramaattinen juttu Posion Anetjärven kylän rauhansanalaisesta
yhteisöstä tammikuussa 1960. Monet kylän uskovat olivat avoimesti
äärivasemmiston kannattajia. (Jokela 16.1.1960; Helin 1996, 220–221;
Takkula 2006, 48.)
Lestadiolaisuuden yhteydet poliittiseen vasemmistoon olivat kuitenkin varsin marginaalisia ja paikallisia. Toisen maailmansodan
jälkeen maalaisliiton ote erityisesti SRK-vanhoillisuudessa oli vahva.
Tasavallan presidentiksi 1956 nousseen Urho Kekkosen lestadiolaisyhteydet toivat tähän kytkökseen oman ulottuvuutensa. (Niiranen 2000, 54–57, 202–205; Koukkari & Palola 2005, 80, 136–137,
143, 172–175, 186–187; Jalovaara 2011, 136.) Tässä yhteydessä on syytä
huomata mielenkiintoinen yksityiskohta, johon poliittisen historian
tutkijat eivät ole kiinnittäneet huomiota. Presidentti Urho Kekkosen
kaatamassa K. A. Fagerholmin yöpakkashallituksessa (1958–1959)
istui maalaisliiton edustajina peräti kaksi vanhoillislestadiolaista
ministeriä, nimittäin Kusti Eskola ja puoluesihteerinä 1946–1950 toiminut Martti Miettunen. Jälkimmäinen oli presidentin luottomies,
jonka pitkäkestoinen ministeriura alkoi 1950 Kekkosen ensimmäisessä hallituksessa. Miettunen toimi myös kolme kertaa Suomen
pääministerinä 1961–1962 sekä 1975–1976 ja 1976–1977. (Vaarnas
1978 nro 193; Miettunen 1983, 124–127, 138–152, 156–158, 164, 175–184,
206–222, 233–253; Soisalon–Soininen [1989], 6; Vuollo 1999, 152;
Uola 2005, 701–703; Hekkala 2011, 105, 110–117.) Hän irtautui vanhoillislestadiolaisuudesta 1960-luvun alussa, mutta palasi takaisin herätysliikkeeseen jätettyään aktiivisen poliittisen toimintansa.
(Miettunen 1983, 47–48; Palola 2011, 180.)
Maalaisliiton johtomiehiin niin ikään kuulunut sieviläinen pienviljelijä Kusti Eskola (1911–2003) toimi kansanedustajana 1945–1962
ja kolmen hallituksen ministerinä 1950-luvulla. Eskola oli lisäksi
eduskunnan toinen varapuhemies 1960–1962. Hänkin irtautui
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SRK-vanhoillisuudesta 1960-luvun alussa, mutta palasi myöhemmin
liikkeeseen. (Vaarnas 1978 nro 38; Miettunen 1983, 150, 166; Vuollo
1999, 151–152; Marjomaa 2003, 667–668; Hekkala 2011; Palola 2011,
65.) Lestadiolaisen uudenheräyksen taustasta noussut ja siihen
ennen kuolemaansa uskonnollisessa mielessä palannut maalaisliiton
poliitikko maanviljelijä Eeli Erkkilä (1909–1963) toimi ministerinä
kolmessa eri hallituksessa 1959–1963. (Vaarnas 1978 nro 34; Vuollo
1999, 152; Uola 2003, 636.)
Yksi huomion arvoinen piirre SRK-vanhoillisuuden poliittisessa
profiilissa on se, ettei herätysliikkeessä ole koskaan kyseenalaistettu
suomalaisen liberalismin poliittista traditiota. Jatkumo nuorsuomalaisista edistyspuolueeseen ja sitten vuoden 1951 jälkeen Suomen
kansanpuolueeseen näkyi muun muassa siinä, että SRK:n pitkäaikainen puheenjohtaja (tehtävässä 1942–1960) opettaja Armas Leinonen
(1900–1985) toimi Suomen Kansanpuolueen (myöhemmin vuoden
1965 nimenmuutoksen jälkeen Liberaalisen kansanpuolueen, LKP)
kansanedustajana 1952–1970. Leinonen etääntyi SRK-vanhoillisuudesta vuosien 1960–1961 hajaannuksen jälkeen, mutta palasi liikkeeseen vanhoilla päivillään. (Hyry 1996, 46–80; Vuollo 1999, 152–153;
Palola 2011, 19, 605.) Tässä suhteessa hänen uskonnollinen tiensä
kulki samoja reittejä kuin jo mainittujen Eskolan, Linnan ja Miettusen. Pienpuolueeksi kutistuneen LKP:n puheenjohtajana toimi 1995–
1997 helsinkiläinen esikoislestadiolainen maallikkovaikuttaja Pekka
Rytilä (lähde: Liberaalinen kansanpuolue).
Lestadiolaisuuden perinteinen keskustaoikeistolainen poliittinen
valinta oli jälleen valinkauhassa 1970-luvulla. Maaseudun väestön
protestiliike, Veikko Vennamon johtama Suomen maaseudun puolue (SMP) vetosi kristillis-isänmaalliseen väestönosaan painottaessaan perinteisiä ”kristillis-siveellisiä” arvoja. Pohjois-Suomessa
se muodosti vakavan haasteen keskustapuolueelle, aikaisemmalle
maalaisliitolle. Puolue sai tukea myös vanhoillislestadiolaisuudessa.
Kuvaavaa oli, että Veikko Vennamo lähetti jopa sähkeen SRK:n
suviseuroihin Pudasjärvelle 1972; joskaan sitä sähkettä ei seurakansalle luettu (Mikkola 1.11.2012). Vanhoillislestadiolaisten johto
otti torjuvan asenteen SMP:n kannattamiseen, ja 1970-luvun hoitokokouksissa tätä puoluetta kannattaneita lestadiolaisia nuhdeltiin
tai erotettiin herätysliikkeestä. Vennamon puolue haluttiin nähdä
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protestipuolueena, joka edusti repivää kriittisyyttä esivaltaa kohtaan
(Antila 2010, 93–95; Nykänen 2012, 156–158; Korteniemi 2016, 75–77;
Piri 2016, 168, 171). Samalla torjuttiin myös vuonna 1970 eduskunta
puolueeksi noussut Suomen kristillinen liitto (SKL), joka nähtiin
”ekumeeniseksi” voimaksi (Nykänen 2012, 156, 158).
Esikoislestadiolaiset ja uudenheräyksen kannattajat suhtautuivat
taas SKL:oon myönteisesti. Puolueesta tulikin kilpailija kokoomukselle, jonka kannattajia pääosin esikoiset olivat olleet valtaosaltaan
vuosikymmenten ajan. Ruotsinkielisen Pohjanmaan (Österbotten) lestadiolaisuudessa oli perinteisesti ruotsalaisella kansanpuolueella (RKP, Svenska folkpartiet) vahva kannatus, mutta erityisesti
1990-luvulta saakka alueen lestadiolaisia on yhä enenevässä määrin siirtynyt SKL:n (myöh. kristillisdemokraatit) kannattajiksi.
Rauhan Sanan ryhmän ruotsinkieliseen siipeen lukeutuvien Pohjanmaan lestadiolaisten piirissä on ollut jonkin verran myös sosiali
demokraattien kannatusta. Monet alueen lestadiolaisista olivat
Pietarsaaressa toimineen Schaumanin tehtaan työläisiä. Eräät heistä
vaikuttivat paikallispolitiikassa vasemmistoryhmissä (Enqvist, tiedonanto 13.6.2017; ks. myös Dahlbacka 2017, 372, 375, 386, 389–390).
SRK-vanhoillisuuden kehityksessä on juuri 1970-luku herättänyt
viime vuosien tutkimuksessa erityistä kiinnostusta. Juuri tuona aikana
liikkeessä esiintyi erilaisten ”henkivaltojen” torjuntaa ja tähän liittyvää uskonnollista spiritualismia. Yksi torjuttavista ”hengistä” oli niin
sanottu ”vasemmistohenki” eli liikkeen piiristä haluttiin kitkeä poliittisen vasemmiston kannatus. (Rautio 9.7.1976; Adamsson 27.9.1977;
Korteniemi 2016.) Tämä torjunta osoitti ainakin sen, että vasemmistoa tukevia lestadiolaisia oli yhä siellä täällä liikkeen kannatusalueilla
1970-luvulla. Samaan aikaan näyttää siltä, että SRK-vanhoillisuus
tukeutui yhä tiiviimmin poliittiseen keskustaan, jolle ”pohjoinen ulottuvuus” oli varsin tärkeä tekijä (Jokela 10.1.1981; Isohookana-Asunmaa
2006, 151–154; Antila 2010, 158–161, 179–180, 409, 411). Tuossa vaiheessa maalaisliiton SRK-taustaisista poliitikoista pääsi pisimmälle
1970–1971 sisäministerinä toiminut maanviljelijä Artturi Jämsén
(1925–1976) Pihtiputaalta. Maallikkosaarnaajanakin tunnettu Jämsén
on jättänyt jossain määrin kiistanalaisen jälkimaineen. (Vuollo 1999,
153; Isohookana-Asunmaa 2006, 148, 150; Marjomaa 2004, 571–572;
Vesikansa 2004, 247–248; Antila 2010, 38, 43–48, 179; Nykänen 2012,
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154; Alatalo 2014, 174.) Mikko Jokela (1928–2007), vuoden 1960–1961
hajaannuksen jälkeen lähellä lestadiolaista pappislinjaa ollut Lapin
läänin poliittinen vaikuttaja, istui eduskunnassa 1972–1987 ja toimi
Kalevi Sorsan III hallituksen sisäasiainministerinä ja kansliaministerinä 1982–1983. (Soisalon-Soininen 1989, 5; Eduskunta: Mikko Jokela).
Uusi vaihe SRK-vanhoillisuuden poliittis-yhteiskunnallisessa käyttäytymisessä alkoi 1980-luvun alussa. Tässä vaiheessa liike otti tunnetun yhteiskunnallis-kirkollisen vaikuttajan, kokoomuslaisen Erkki
Reinikaisen johdolla etäisyyttä 1970-luvun hoitokokouksiin sekä
pyrki ”liennyttämään” suhdettaan Suomen evankelis-luterilaiseen
kirkkoon opillisesta perustastaan kuitenkaan tinkimättä. (Lohi 2012,
463–465; Alatalo 2014, 133; Talonen 2016, 136.) Kehitykseen vaikutti
myös Oulun piispaksi juuri 1980 tulleen Olavi Rimpiläisen taitava
kirkkopolitiikka, jolla hän paalutti uudelleen SRK-vanhoillisuuden
ja ”muun kirkon” keskinäiset suhteet sellaiseen ”rauhanomaiseen
rinnakkaiseloon”, jossa ketään ei vastoin uskonvakaumustaan saanut
pakottaa mihinkään. SRK:n uusi linja alkoi vähitellen näkyä liikkeen
myönteisemmässä julkisuuskuvassa, joka jatkui sitten 2000-luvun
alkupuolelle. (Kuosmanen 24.9.1987; Alatalo 2014, 129–193, 197;
Talonen 2012, 535–536; 2016, 136–137.)
SRK-vanhoillisuuden viimeiset 35 vuotta ovat merkinneet sitä,
ettei liikkeen piirissä ole enää samalla tavalla kuin vielä 1970-luvulla
määritelty ”sopivia” tai ”sopimattomia” poliittisia puolueita. Vaikka
herätysliikkeen väki on poliittis-yhteiskunnallisessa suuntautumisessaan edelleen pääosin linjalla keskusta–kokoomus, on erityisesti
2000-luvulla näkynyt poliittista pluralismia ja avautumista uusiin
valintoihin. Niinpä perussuomalaista puoluetta ei ole ollenkaan torjuttu samalla tavalla kuin SMP torjuttiin 1970-luvulla. Vihreitä äänestävän nuoren vanhoillislestadiolaisen ei tarvitse ajautua liikkeen
ulkopuolelle, vaikka yleisesti ottaen niin sanotut punavihreät arvot
ovat hankauksessa vanhoillislestadiolaisen maailmankuvan kanssa.
(Nykänen 2012, 159–172.) Ensimmäisen kerran kristillisdemokraateilla oli vanhoillislestadiolainen ehdokas vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä (vaalit.yle.fi/tulospalvelu/2011/ehdokas/
aitto-oja_vesa_14_3.html; Korteniemi, tiedonanto 10.6.2017).
Keskustan merkitys SRK-vanhoillisuudessa on edelleen suuri,
mutta itse herätysliike pyrkii olemaan uskonnollisella tasolla
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puolueeton. Liikkeessä on haluttu tietoisesti välttää politiikan ja
uskonnon sekoittamista 2000-luvulla (Mikkola 1.11.2012; Nykänen
2012, 170–171).

Lestadiolaistaustaiset ehdokkaat
vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
Suurimpien lestadiolaisuuden osaryhmien kannatus oli Suomessa
2015 seuraava: SRK-vanhoillisuus 90 000 kannattajaa, esikoislestadio
laisuus 12 000, rauhansanalaisuus 10 000 ja uusiherätys 3 000 (Talonen 2016, 134). Suomen eduskuntavaalit pidettiin 19.4.2015. Vaikka
maan vaikea taloudellinen tilanne loikin vaaleihin omat kysymyksensä, vaaleja edeltäneessä poliittisessa keskustelussa uskonnolla oli
yllättävänkin näkyvä rooli. Yleinen poliittinen asetelma toki vahvisti
tätä. Kristillisdemokraatit olivat olleet vaaleihin päättyneen eduskuntakauden (2011–2015) hallituspuolue, ja puolueen puheenjohtaja
Päivi Räsänen usein esillä julkisuudessa. Myös keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän sekä perussuomalaisten puheenjohtajan Timo
Soinin uskonnolliset kytkennät herättivät taas huomiota. Uskontoon
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä oli esillä vaalitaistelussa, esimerkiksi kirkon ja valtion suhde, uskonnonopetuksen asema maan koululaitoksessa ja aivan erityisellä tavalla sukupuolineutraali avioliitto.
Vaaleissa oli useita pappeja ehdokkaina eri puolueissa, vasemmistoliittoa myöten. Lisäksi eri herätysliikkeisiin lukeutuneita henkilöitä
pyrki eduskuntaan. (Seppälä 19.3.2015.) Vaalikauden lopussa, vuosina 2014–2015 eduskunnassa istui seitsemän lestadiolaistaustaista
kansanedustajaa, joista Oulun vaalipiiristä valittu Tapani Tölli oli
toiminut Mari Kiviniemen hallituksen kunta- ja hallintoministerinä
2010–2011. (Eduskuntavaalit 2015; Talonen 2016, 145.)
SRK-vanhoillisuuden Oulussa ilmestyvä Päivämies-lehti käsitteli
varsin neutraalisti lähestyviä eduskuntavaaleja pääkirjoituksessaan
15.4.2015. Lehti korosti äänestämisen ja kristillisten arvojen tär
keyttä, mutta ei millään tavalla edes maininnut poliittisia puolueita
nimeltä (Päivämies 15.4.2015, pääkirjoitus). Samassa lehden numerossa Raisa Niskala korosti, että usko ja politiikka on hyvä pitää
erillään. Uskovilla voi olla erilaisia poliittisia näkemyksiä. (Niskala
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15.4.2015.) Nämä kirjoitukset heijastivat hyvin 2000-luvun SRKvanhoillisuuden virallista suhdetta puoluepolitiikkaan ja vaaleihin.
Verrattuna 1970-luvulla tapahtuneisiin yksityiskohtaisiin määrittelyihin ”oikeista” ja ”vääristä” puolueista, oli ero asenteissa varsin
selvä. Tämä ei tietenkään merkinnyt sitä, etteikö herätysliikkeessä
olisi keskusteltu politiikasta ja etteivätkö yksityiset ihmiset saattaneet antaa ohjeita äänestyskäyttäytymiseen.
Seuraavassa taulukossa tulevat esille vuoden 2015 eduskuntavaalien lestadiolaislähtöiset ehdokkaat.1 Olen laskenut ensi sijassa ”lestadiolaislähtöisiksi” ehdokkaiksi henkilöt, jotka kuuluvat kiinteästi
uskonnollisessa mielessä johonkin lestadiolaisuuden osaryhmään
tai jotka uskonnollisen taustansa takia voidaan – vähintään maailmankatsomuksellisessa ja yhteiskunnallisessa mielessä – sijoittaa
samaan kategoriaan. Rajanveto ei ole toki aivan yksiselitteistä, ja
tässä suhteessa tutkijat voivat päätyä erilaisiin ratkaisuihin joidenkin poliitikkojen osalta. Esimerkiksi herätyskristillisissä piireissä
laajasti tunnettu EU-parlamentaarikko Hannu Takkula ei lukeudu
tiukasti mihinkään lestadiolaisuuden osaryhmään. Hän totesi myös
Iltalehdessä 1.9.2017, ettei hän varsinaisesti lukeudu mihinkään herätysliikkeeseen (Egutkina 1.9.2017). Toisaalta hänen uskonnolliset
lähtökohtansa ja maailmankatsomuksensa antavat perusteen sijoittaa hänet tähän taulukkoon yhteiskunnallisessa mielessä. (Takkula
2006, 21, 24–25, 27–33.)
Taulukko 1. Lestadiolaislähtöiset ehdokkaat vuoden 2015
eduskuntavaaleissa.
Ehdokas

Vaalipiiri

Puolue

Lestadiolaisuuden
osaryhmä

Riku Eskelinen

Helsinki

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Hanna Holma

Pirkanmaa

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Tapani Ihalainen

Häme

KD

esl

Iikka Kantola

Uusimaa

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Niilo Keränen

Oulu

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

1.	
Lestadiolaisten eduskuntavaaliehdokkaiden identifioinnissa olen saanut apua
11 eri henkilöltä 2015 ja 2017.
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Juuso Lahtinen

Keski-Suomi

Kokoomus

esl

Markus Lohi

Lappi

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Samuli Mattila

Keski-Suomi

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Risto Nurkkala

Helsinki

KD

SRK-vanhoillisuus

Matias Ojalehto

Oulu

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Mikael Palola

Keski-Suomi

Kokoomus

SRK-vanhoillisuus

Seppo Parkkila

Pirkanmaa

Kokoomus

SRK-vanhoillisuus

Terhi Peltokorpi

Helsinki

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Sami Pikkuaho

Oulu

Kokoomus

SRK-vanhoillisuus

Pekka Romo

Häme

Kokoomus

esl

Matti Similä

Keski-Suomi

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Juha Sipilä

Oulu

Keskusta

Rauhan Sana

Rami Sipilä

Keski-Suomi

KD

Rauhan Sana

Aatu Sorvari

Uusimaa

SKP

Rauhan Sana

Seppo Särkiniemi

Uusimaa

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Hannu Takkula

Oulu

Keskusta

lest. tausta

Tapani Tölli

Oulu

Keskusta

SRK-vanhoillisuus

Ilkka Viljanen

Häme

Kokoomus

esl (tausta)

Peter Östman

Vaasa

KD

Rauhan Sana (LFF)

Lestadiolaisia tai lestadiolaislähtöisiä ehdokkaita oli siis 24, joista
15 (63 %) lukeutui vanhoillislestadiolaisiin, neljä rauhansanalaisiin
ja niin ikään neljä esikoislestadiolaisiin. Ehdokkaiden joukossa oli
kaksi vanhoillislestadiolaista naista; muuten ehdokkaat olivat miehiä (92 %). Ehdokkaita oli kolmesta lestadiolaisuuden osaryhmästä.
Oulun vaalipiiristä yritti eniten lestadiolaisia eduskuntaan, siis
kuusi ehdokasta (26 % kaikista ehdokkaista). Keski-Suomessa oli
viisi ehdokasta (22 %), ja Uudenmaan vaalipiirissä kolme lestadio
laista ehdokasta (13 %). Hämeen vaalipiirissä oli kolme esikois
lestadiolaislähtöistä ehdokasta. Helsingin vaalipiirissä oli taas kolme
SRK-vanhoillista ehdokasta. Pirkanmaalla esiintyi vaaleissa kaksi
SRK-vanhoillista ehdokasta sekä Vaasan vaalipiirissä Rauhan Sanan
ruotsinkieliseen osaan (LFF) lukeutuva ehdokas. Lisäksi Lapin vaalipiirissä oli yksi SRK-vanhoillinen ehdokas.
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Ehdokkaista olivat keväällä 2015 toimintansa lopettaneen eduskunnan jäseniä koko vaalikauden osalta Tölli, Lohi, Juha Sipilä ja Östman.
Peltokorpi ja Palola taas nousivat varasijoilta eduskuntaan, edellinen
Helsingin, jälkimmäinen Keski-Suomen vaalipiiristä 2014. Aikaisemmin olivat eduskunnassa istuneet Keränen (1999–2003), Särkiniemi
(2003–2007, 2010–2011), Viljanen (2007–2011) ja Takkula (1995–
2004). (Eduskuntavaalit 2015; Entiset kansanedustajat 1917–2014.)
Eduskuntavaaliehdokkaiden alueellinen jakautuminen osui
aika hyvin yksiin lestadiolaisen liikkeen merkittävien kannatusalueiden kanssa. Heidän puoluepoliittinen jakautumansa noudatti lestadiolaisuuden osaryhmien perinteistä poliittista profiilia
erityisesti SRK-vanhoillisuuden osalta. Niinpä SRK-vanhoillisista
ehdokkaista yksitoista (73 %) lukeutui keskustaan. Esikoislestadiolaislähtöiset ehdokkaat jakautuivat kokoomuksen (75 %) ja kristillisdemokraattien kesken (25 %). Neljän rauhansanalaisen ehdokkaan
puoluepoliittinen jakautuma ei suoranaisesti heijastanut tämän lestadiolaisryhmän kannattajien poliittisia valintoja. Neljästä rauhansanalaisesta ehdokkaasta puolet kuului kristillisdemokraatteihin,
yksi keskustaan ja yksi Suomen kommunistiseen puolueeseen. Toisaalta tämä jakautuma kuvaa tietyssä mielessä rauhansanalaisuuden
olemusta liikkeenä, josta puuttuu kiinteä keskusjohto ja eri elämänalueille tai uskonkysymyksiin ulottuva yksituumaisuus.
Lähes kaikki lestadiolaiset ehdokkaat (96 %) lukeutuivat porvarillisiin puolueisiin. Punavihreä aatemaailma on yleisesti ottaen varsin vieras lestadiolaisuuden yhteiskunnalliselle perinteelle. Vain yksi
ehdokas, rauhansanalainen Sorvari lukeutui poliittiseen vasemmistoon poliittiseen marginaaliin supistuneen Suomen kommunistisen
puolueen (SKP) ehdokkaana. Sosiaalidemokraatteihin, Vasemmistoliittoon tai vihreisiin kuuluvia lestadiolaisia ehdokkaita ei vuoden
2015 eduskuntavaaleissa ollut. Niin ikään tiettävästi ei myöskään
perussuomalaisilla ollut yhtään lestadiolaista ehdokasta, vaikka lestadiolaisryhmien piirissä ei kyseistä puoluetta problematisoidakaan.
Kristillisdemokraateilla oli neljä lestadiolaista ehdokasta, myös yksi
SRK-vanhoillisiin lukeutunut ehdokas Helsingissä.
Kokoomuksen listoilla ehdokkaana olleen Palolan lisäksi myös
Sami Pikkuaho oli ollut aikaisemmin keskustan vaikuttaja. Hänen
nimensä oli kesällä 2014 esillä keskustan ehdokasasettelussa Oulun
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vaalipiirissä. Hän vetäytyi kuitenkin keskustan ehdokaskisasta
ja siirtyi kokoomuksen listoille. Kampanjapäällikökseen hän sai
Päivämies-lehden päätoimittajan Pekka Aittakummun. (Savolainen 23.7.2014; Niemitalo 6.8.2014; Korteniemi, sähköpostiviesti
25.2.2015). Vaalikampanjan aikana pääministeri ja kokoomuksen
puheenjohtaja Alexander Stubb vieraili Pohjois-Pohjanmaalla helmikuun lopussa 2015. Hän tapasi Oulun Rotuaarilla kaksi suurperheen äitiä, joille hän Sami Pikkuahon mukaan osoitti arvostusta.
”Onneksi olkoon”, sanoi Stubb kuultuaan perheiden lapsiluvun.
(Pikkuaho 25.2.2015.) Tämä kohtaaminen oli tuskin vain Stubbin ja
kokoomuksen vaalitaktiikkaa lestadiolaisalueella. Se heijasti samalla
kokoomuksen arvoliberalismin moniarvoisuutta sekä Stubbin kansainvälisyyden koulimaa avointa persoonaa.

Vaalien tulos ja valitut lestadiolaislähtöiset kansanedustajat
Taulukko 2 kuvaa vuoden 2015 eduskuntavaalien valtakunnallista
tulosta. Taulukko esittää eri eduskuntapuolueiden saaman prosenttiosuuden äänistä ja valittujen kansanedustajien lukumäärän (Eduskuntavaalit 2015).
Taulukko 2. Vuoden 2015 eduskuntavaalien tulos
eduskuntapuolueittain.
Puolue

Prosenttiosuus
äänistä

Valittujen
kansanedustajien
lukumäärä

Keskusta

21,1

49

Perussuomalaiset

17,7

38

Kokoomus

18,2

37

Sdp

16,5

34

Vihreät

8,5

15

Vasemmistoliitto

7,1

12

RKP ja Ålands Samling

5,3

10

KD

3,5

5
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Vaaleissa voittanut ja suurimmaksi puolueeksi noussut oli siis
Juha Sipilän johtama keskusta, joka sai Oulun vaalipiirissä 106 581
ääntä sekä yhdeksän kansanedustajaa. Keskustan ääniosuus koko
vaalipiirin äänistä oli yli neljäkymmentä prosenttia.2 Lestadiolaislähtöisiä kansanedustajia valittiin eduskuntaan viisi. Oulun vaalipiiristä valittiin kaksi SRK-vanhoillista ehdokasta, Tapani Tölli (9 369
ääntä) ja Niilo Keränen (5 696 ääntä). Lisäksi samasta vaalipiiristä
eduskuntaan valittiin edelleen Juha Sipilä, jonka äänisaalis oli 30 758
ääntä (12,3 % koko vaalipiirin äänistä, 28,9 % vaalipiirin keskustan
äänistä). Lapin vaalipiiristä valittiin eduskuntaan SRK-vanhoillinen
Markus Lohi (4 793 ääntä). Keskustan kannatus Lapin vaalipiirissä
oli varsin korkea, 43 293 ääntä (42,9 %). Lohen osuus vaalipiirinsä
kaikista äänistä oli 4,8 % sekä keskustan äänisaaliista 11,1 %. Lohi
sai vahvan lestadiolaispitäjän Ranuan äänistä 24,3 %. Eduskuntaan
nousi Vaasan vaalipiiristä myös kristillisdemokraattien Peter Östman 6 577 äänellään. Östmanin puolueen kannatus Vaasan vaalipiirissä (5,7 %) oli puolueen valtakunnallista kannatusta korkeampi.
Eduskuntaan valittiin lestadiolaisia kansanedustajia siis Lapin,
Oulun ja Vaasan vaalipiireistä. Viidestä kansanedustajasta kolme
lukeutui SRK-vanhoillisiin, kaksi rauhansanalaisiin. Lestadiolaisten
äänestäjien vaikutusta vaalitulokseen ei voi osoittaa kovin yksityiskohtaisesti, koska Suomessa on tunnetusti vaalisalaisuus. Vaalien
tulokseen vaikuttaa aina myös äänestysprosentti. Seuraavassa esitän
kuitenkin muutaman havainnon ja pohdin lestadiolaisuuden merkitystä erityisesti Oulun vaalipiirissä ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
Oulun vaalipiirin SRK-vanhoilliset keskustan kansanedustaja
ehdokkaat saivat yhteensä 17 976 ääntä eli 16,9 % vaalipiirin keskustan äänistä. Tässä yhteydessä on muistettava, että ministerinä
Mari Kiviniemen hallituksessa toiminut Tölli sai todennäköisesti
myös ääniä niiltä keskustaa tukevilta henkilöitä, jotka eivät olleet
lestadiolaisia. Yhteiskunnallisesti kokenut vaikuttaja Tölli sai Tyrnävän äänistä 29,2 % eli hän oli vahva paikallisehdokas omassa
2.	
Vaalituloksia koskeva yksityiskohtaisempi analyysi perustuu Tilastokeskuksen
vaalitilastoihin (Eduskuntavaalit 2015). Kun käsittelen lestadiolaisehdokkaiden saamia ääniä, en enää viittaa erikseen tähän lähteeseen. Tilastokeskuksen
materiaalissa on myös selkeä vaalikarttapalvelu, joka tarjoaa informaatiota
valittujen kansanedustajien paikkakuntakohtaisesta kannatuksesta.
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kunnassaan. Tölli toimii seurapuhujana uskonnollisessa yhteisössään (Korteniemi, sähköpostiviesti 17.8.2018), ja tämä asema saattoi
myös edistää hänen vahvaa poliittista kannatustaan.
Hannu Takkulan äänisaalis oli yllättävän vaatimaton (3 078). Juha
Sipilän ”jättipotista” ei taas voi tehdä mitään seikkaperäisiä johtopäätöksiä hänen lestadiolaisilta saamastaan tuesta, koska vaaleissa
voittaneen puolueen puheenjohtajan yleinen kannatus on yleensä
varsin korkea. Keskustasta kokoomukseen loikanneen seurapuhujanakin toimivan Sami Pikkuahon äänimäärä jäi varsin vaatimattomaksi. Hän sai 1 512 ääntä eli 0,6 % kaikista vaalipiirin äänistä ja
5,6 % alueen kokoomukselle annetuista äänistä.
Jotta kuva lestadiolaisuuden roolista voisi tarkentua, tarvittaisiin
jatkotutkimusta nimenomaan poliittisen ekologian tasolla. Toisin
sanoen olisi selvitettävä äänestysalueen tarkkuudella nimenomaan
SRK-vanhoillisten ehdokkaiden saama kannatus herätysliikkeen
vahvoilla kannatusalueilla, kuten Oulun ympäristössä, Koillis-
Pohjanmaalla ja eteläisessä Lapissa. Vuonna 2015 Oulun vaalipiirissä
oli arviolta 30 000 SRK-lestadiolaista äänioikeutettua henkilöä (Kinnunen, Facebook-viesti 21.6.2017). Tilastokeskuksen vaalikarttapalvelu osoittaa, että Niilo Keränen sai Taivalkoskella äänistä 43,9 % ja
Pudasjärvellä 20,9 %. Todennäköisesti tähän vaikutti se, että molemmat kunnat ovat varsin vahvoja SRK-lestadiolaisuuden alueita.
Joitakin johtopäätöksiä voidaan tehdä myös niiden kansanedustajaehdokkaiden kannatuksesta, jotka eivät päässeet eduskuntaan.
Terhi Peltokorven äänisaalis (1 848) oli vain 7,1 % keskustan Helsingissä saamista äänistä. SRK-vanhoillisen kristillisdemokraattien
ehdokkaan Risto Nurkkalan saama äänimäärä Helsingissä (37)
osoitti, ettei tämä puolue ole vielä tehnyt mitään erityistä läpimurtoa SRK-vanhoillisuudessa. Uudenmaan vaalipiiri on alue, jossa
SRK-vanhoillisuudella on joitakin vahvoja kannatuspesäkkeitä (Haikarainen 26.9.2007). Pastori Seppo Särkiniemi ehdittiin julistaa jo
valituksi kansanedustajaksi (2 874 ääntä lopullisessa laskennassa),
mutta tarkistuslaskenta nosti hänen sijaansa eduskuntaan Eerikki
Viljasen (Helsingin Sanomat 23.4.2015). Keskustan äänistä vaalipiirissään Särkiniemi sai 4,8 %. Täysin spekulatiivinen kysymys on se, olisiko Särkiniemi tullut valituksi eduskuntaan, jos hän olisi ollut ainoa
SRK-vanhoillinen keskustan ehdokas Uudellamaalla. Särkiniemen ja
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Kantolan yhteinen äänimäärä oli näet 4 080. Niukasti Särkiniemen
ohittaneen Viljasen äänisaalis oli puolestaan 2 902.
Keski-Suomen vaalipiirissä oli SRK-vanhoillisten ehdokkaiden
vaaliasetelma poikkeuksellinen aikaisempaan verrattuna. Alueella
on vahvoja herätysliikkeen kannatusalueita, ja maalaisliitto–keskustan listalta on toisinaan valittu kyseisestä vaalipiiristä vanhoillislestadiolaistaustainen kansanedustaja (Vihtori Vesterinen 1919–1951,
Artturi Jämsén 1954–1971, Johannes Leppänen 1991–2003) (Entiset
kansanedustajat 1917–2014). Nyt keskustalaiset ehdokkaat Samuli
Mattila ja Matti Similä saivat yhteensä vain 1 886 ääntä (4,6 % vaali
piirin keskustan äänistä). Kokoomuksen kansanedustajana 2014–
2015 ollut Mikael Palola sai sen sijaan 4 035 ääntä, vaikka ei tosin
tullut enää valituksi eduskuntaan. Palola sai vaalipiirinsä kokoomus
äänistä 20,4 %. Vaalipiirinsä kaikkien SRK-vanhoillisten ehdokkaiden äänistä hän sai 68,1 %.
Tämä asetelma ei toki suoraan kuvaa sitä, että Keski-Suomen
SRK-vanhoilliset äänestäjät olisivat sankoin joukoin nyt siirtyneet
keskustasta kokoomukseen, mutta ilmiö esittää myöhemmälle paikallista poliittista käyttäytymistä selvittävälle tutkimukselle haasteen. Palola sai todennäköisesti istuvana kansanedustajana muitakin
kuin lestadiolaisten ääniä. Lisäksi hän oli julkisuudessa – ja todennäköisesti uskonyhteisönsä piirissä – tunnetumpi ehdokas kuin
Mattila ja Similä. Palolan isä, eläkkeellä oleva kenttärovasti Valde
Palola on SRK:n johtokunnan varapuheenjohtaja. Niin ikään tässä
yhteydessä on muistettava, että Palola oli toiminut aikaisemmin keskustassa. Hän työskenteli muun muassa kansanedustaja Petri Neittaanmäen eduskunta-avustajana sekä europarlamentaarikko Paavo
Väyrysen EU-avustajana 1999–2002 (Vaaherkumpu 30.5.2014).
SRK-vanhoillisten ehdokkaiden äänisaaliista koko maassa saivat
liikkeen keskustaan lukeutuneet ehdokkaat 82,8 %, kokoomuslaiset
puolestaan 17,1 %. Tämä jakautuma kuvaa mielestäni ainakin jonkinasteisella tarkkuudella liikkeen poliittista orientaatiota, mutta
vaatisi toki tarkemman analyysin.
Esikoislestadiolaisuuden näkökulmasta hedelmällisin tarkastelualue on Hämeen vaalipiiri, koska juuri tämä alue, erityisesti Lahti
ja Lahden ympäristö sekä Hämeenlinna ovat liikkeen vahvaa kannatusaluetta. Kaksi kokoomuslaista ehdokasta (Ilkka Viljanen ja
Lestadiolaisuus, politiikka ja eduskuntavaalit 2015 | 39

Pekka Romo) saivat 94,5 % kaikista vaalipiirin esikoislestadiolaisten
ehdokkaiden äänistä. Tämä ei kuitenkaan suoranaisesti kerro sitä,
millainen jakautuma alueen esikoislestadiolaisten äänestäjien keskuudessa oli kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kesken. Esikoislähtöinen, mutta liikkeestä etäämmällä ollut Viljanen oli entinen
kansanedustaja, jolla oli lahtelaisena paikallispoliitikkona kannatusta uskonnollisten piirien ulkopuolella. On muistettava myös,
että Hämeen vaalipiirissä oli ehdokkaana kristillisdemokraattien
puheenjohtaja sisäasiainministeri Päivi Räsänen, joka nauttii herätysliikkeen luottamusta. Juuri Lahdessa esikoislestadiolaiset ovatkin
siirtyneet 2000-luvulla entistä enemmän kristillisdemokraattien
kannattajiksi (Nieminen, sähköpostiviesti 4.10.2017). Lisäksi on
huomattava, että Lahden alueen esikoislestadiolaisten äänet hajosivat eri puolueille, myös keskustalle ja perussuomalaisille (Ihalainen,
puhelintiedonanto 3.5.2015).
Sen sijaan Tampereella esikoislestadiolaisten enemmistö tuki
edelleen kokoomusta 2015. SRK-vanhoillinen ehdokas, professori
Seppo Parkkila nautti esikoisten luottamusta. Pohjois-Karjalassa
esiintyi esikoisten parissa taas vahvaa vetoa keskustaan, joka näyttää
tulleen kokoomuksen tilalle. (Nieminen, sähköpostiviesti 4.10.2017).
Perinteisesti varsin homogeenisesti kokoomusta tukenut herätysliikkeen osaryhmä (Talonen 1993, 47–53, 116–125, 149) ei ollut suinkaan
yhtenäinen poliittisessa orientaatiossaan 2015. Liikkeen kannattajien äänet hajosivat kristillisdemokraateille, kokoomukselle ja keskustalle. Hajaääniä tuli myös perussuomalaisille ja nuorten piirissä
jopa vihreille. (Nieminen, sähköpostiviesti 4.10.2017). Esikoislestadiolaisten aikaisempi poliittinen yhtenäisyys näyttää murtuneen
2000-luvulla, viimeistään vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
Mitä tulee rauhansanalaisiin ehdokkaisiin, voidaan selkeitä
poliittisen kannatuksen ja uskonnollisen liikkeen välisiä päätelmiä
tehdä vain Vaasan vaalipiirin osalta. Kuten jo edellä totesin, Juha
Sipilän äänisaaliista Oulun vaalipiirissä ei voi tehdä johtopäätöksiä
hänen lestadiolaisilta saamastaan kannatuksesta. Rauhansanalaisuus
on alueella sen verran pieni herätysliike, ettei sillä ollut olennaista
vaikutusta sen kummemmin Sipilän kuin muidenkaan ehdokkaiden
kannatukseen. Sen sijaan on aivan ilmeistä, että Sipilä sai SRK-vanhoillisten ääniä jo pelkästään poliittisen asemansa ja mahdollisesti
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vanhempiensa uskonnollisen suuntautuneisuuden takia. Tähän viittaa myös se, että SRK-laisten keskustan ehdokkaiden saamat äänet
olivat vain 16,9 % vaalipiirin keskustan äänistä. Edellä olen jo viitannut siihen, että SRK-lestadiolaisuudella on kuitenkin vaalipiirissä kannattajia enemmän kuin heihin kiinteästi lukeutuneiden
kaikkien ehdokkaiden saama äänimäärä (19 488) osoittaa. Näistä
äänistä kokoomuksen ehdokas Pikkuaho sai vain 7,8 %, joten Oulun
vaalipiirissä jatkui kaikesta päätellen SRK-lestadiolaisten äänestäjien
vahva tuki poliittiselle keskustalle.
Vaasan vaalipiiri on sen sijaan varsin hedelmällinen tutkimuskohde pohdittaessa ruotsinkielisten lestadio
laisten kannattajien
vaikutusta Peter Östmanin saamaan kannatukseen. Rauhan sanan
ruotsinkielinen siipi on järjestäytynyt nimellä Laestadianernas frids
föreningars förbund (LFF), joka on paikallisyhdistysten muodostama
keskusjärjestö. Yhtenäisyyden ajan ruotsinkielinen Zions Missions
tidning (Siionin Lähetyslehti) jatkaa edelleen äänenkannattajana.
LFF-lestadiolaisuutta voidaan siis pitää 1900-luvun alkupuolen
vanhoillislestadiolaisuuden ruotsinkielisenä jatkumona. Pohjanmaa
(Österbotten) onkin ainoa maakunta, jossa rauhansanalaisuus (pääosassa ruotsinkielinen siipi) on suurempi kuin SRK-vanhoillisuus.
(Talonen 24.4.2015; Pentikäinen 1998, 48; Pöyhtäri 2017.)
Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, nimenomaan Kokkolan ja Pietarsaaren alueella on vahva lestadiolaisuuden keskittymä. Gerd Snellmanin mukaan alueen lestadiolaisten lukumäärä oli 5 900 vuonna
2009 (Snellman 2011, 51). Käsitykseni mukaan herätysliikkeeseen
lukeutuvia oli jo 2015 enemmän, todennäköisesti ainakin yli 6 000.
Larsmo on Suomen lestadiolaisin kunta, jossa noin puolet asukkaista on liikkeeseen kuuluvia. Samalla Larsmo on vahva kristillis
demokraattien pesäke. (Finnäs 1991; Talonen 2016, 145.) Peter
Östman sai Larsmossa 1 303 ääntä eli lähes puolet (47,1 %) koko
pitäjän äänistä. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että Bosundin
kylä on asujaimistoltaan lähes kokonaan lestadiolainen kylä. Siellä
Östmanin äänisaalis oli 409, mikä merkitsi 71, 6 % tuolla äänestysalueella annetuista äänistä. Pedersören kunta on niin ikään erittäin
vahvaa lestadiolaisuuden kannatusaluetta. Östman sai pitäjässä 1 552
ääntä eli 24 % pitäjän äänistä. Pedersören erittäin vahvoilla lestadio
laisalueilla tämä kannatus oli silmiinpistävää: Lepplax 162 ääntä
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(52,1% äänestysalueen äänistä), Kålby (Kolppi) 318 ääntä (40,6 %) ja
Ala-Ähtävä 554 ääntä (57,1 %). Ilman seikkaperäisempää poliittisen
ekologian erittelyä voidaan näiden tilastojen perusteella todeta, että
ruotsinkielisen Pohjanmaan lestadiolaiset ryhmittyivät vahvasti sekä
kristillisdemokraattien että nimenomaan ”oman” ehdokkaan Östmanin taakse. Tässä yhteydessä on muistettava myös, että Östman
toimii seurapuheiden tulkkina, sillä hän hallitsee hyvin molemmat
kotimaiset kielet.
Tässä yhteydessä on kiintoisaa panna merkille, että tasavallan
presidentti Sauli Niinistön kannatuksen vahvimmat kunnat koko
Suomessa tammikuun 2018 lopun presidentinvaaleissa olivat juuri
Larsmo ja Pedersöre. Istuva presidentti oli käytännössä myös kristillisdemokraattien ehdokas. Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokas
europarlamentaarikko Nils Torvaldsin kannatus oli näissä kunnissa
varsin heikko. Hän sai Larsmon äänistä 6,8 % ja Pedersören äänistä
13,7 %. (Ilta-Sanomat 29.1.2018.)
Ruotsinkielisen Pohjanmaan lestadiolaiset ovat siirtyneet yhä
enemmän kristillisdemokraattien kannattajiksi. Tämä muutos on
tapahtunut erityisesti 1990-luvulta alkaen. Ruotsalaisen kansanpuo
lueen aatteellinen liberalisoituminen on vienyt sen aikaisempia kristillismielisiä äänestäjiä nimenomaan kristillisdemokraatteihin. Toisaalta
RKP ei ole suinkaan kokonaan menettänyt lestadiolaisia kannattajiaan
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla (Snellman 2011, 70; ks. myös Dahlbacka
2017, 389–390). Puolue on kuitenkin jäänyt yhä enemmän lestadiolaispiireissä erityisesti Peter Östmanin politiikkaan tulemisen myötä
kristillisdemokraattien varjoon. Huomattavaa on myös se, että monet
aikaisemmin poliittista vasemmistoa kannattaneet lestadiolaiset siirtyivät SKL:n kannattajiksi jo kokkolalaisen Bjarne Kalliksen tultua
puolueen puheenjohtajaksi 1995. Heidän oli helpompi siirtyä nimenomaan kristillisten, ei RKP:n tukijoiksi (Enqvist, tiedonanto 13.6.2017).
Tässä yhteydessä on kiintoisaa todeta, että RKP:n nykyisellä
puheenjohtajalla, oikeusministerinä 2011–2015 toimineella pietarsaarelaisella Anna-Maja Henrikssonilla on vahvat sukujuuret rauhansanalaisessa lestadiolaisuudessa. Hänen molemmat isoisänsä olivat
vahvoja lestadiolaisvaikuttajia ja herätysliikkeensä eturivin miehiä. Äidinpuoleinen isoisä, maalaisliiton kansanedustajana 1929–
1945 toiminut kirkkoherra V. H. Kivioja oli muun muassa Zions
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Missionstidning -lehden toimittaja 1932–1957 (Raittila 1967, 321; Talonen 1988, 294, 296, 320, 373; Snellman 2011, 55–56). Isän isä kauppaneuvos Alfred Forss oli niin ikään tunnettu lestadiolaisvaikuttaja
(Juva 1989, 159, 173–174, 177, 199, 209). Uskonnollisesta taustastaan
huolimatta kansankirkollinen Henriksson ei edusta lestadiolaislähtöistä arvokonservatismia. Hän on arvoliberaali, jolle evankelis-luterilainen kirkko on kuitenkin merkityksellinen (Seppälä 22.6.2016).
Kaiken kaikkiaan eri lestadiolaisryhmiin kuuluvilla äänestäjillä
vuoden 2015 eduskuntavaaleissa oli eniten merkitystä keskustan
kannatukselle, sillä lestadiolaiset ja lestadiolaislähtöiset ehdokkaat
saivat 11 % keskustan äänistä koko maassa. Kristillisdemokraattien
kannatuksessa vastaava osuus oli seitsemän ja kokoomuksessa vain
kaksi prosenttia. Näihin lukuihin on liitettävä monia varauksia, ja
ne ovat enemmän suuntaa antavia hypoteeseja tarkemmalle analyysille kuin lopullisia tutkimustuloksia. Olen edellä viitannut jo siihen,
että esimerkiksi Juha Sipilän kannatus pohjautui vahvasti hänen
rooliinsa keskustan puheenjohtajana, ei ensi sijassa rauhansanalaisena kristittynä.

Onko se lestadiolainen? Juha Sipilän
uskonnollinen tausta mediassa
Juha Sipilän tultua valituksi keskustan puheenjohtajaksi kesällä 2012
hänen uskonnollinen taustansa nousi vahvasti esille. Vuoden 2015
eduskuntavaalien yhteydessä sama problematisointi jatkui. Median
valokeila suuntautui samalla alueellisesti rajalliseen vanhoillislestadiolaisuuden pienempään haaraan, jota edustavat suomenkielinen
Lähetysyhdistys Rauhan Sana (LYRS) ja Pohjanmaan ruotsinkielinen
lestadiolaisjärjestö LFF. (Talonen 2016, 144.)
Aihepiiri ansaitsee tarkemman, nimenomaan mediatutkimuksen
menetelmin tehtävän analyysin, mutta sivuan tätä problematiikkaa
muutamin pikapiirroin vuoden 2015 eduskuntavaalien uskonnollisen profiilin osana. Tunnetun mediavaikuttajan Risto Uimosen
teos Juha Sipilä. Keskustajohtajan muotokuva ilmestyi keväällä 2015,
ennen eduskuntavaaleja. Vaikka teos ei ollutkaan tarkoitettu ensi
sijassa vaalikirjaksi, se antoi tietoa yhden puoluejohtajan ajatuksista
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ja politiikasta äänestäjille. Uimonen käsitteli myös Sipilän huomiota
herättänyttä uskonnollista taustaa luvussa ”Onko se lestadiolainen?”
(Uimonen 2015, 267–280).
Kirjoittaja selvitteli lestadiolaisuuden hajaannushistoriaa ja kuvasi
rauhansanalaisuutta yhtenä lestadiolaisen herätysliikkeen osaryhmänä. Niin ikään hän selvitti Minna-Maaria ja Juha Sipilän säätiön
toimintaa ja Oulussa aikanaan vaikuttanutta niin sanottua insinöörien keskustelukerhoa. Kyseisen kerhon perusti 1990-luvun alkupuolella Oulun kauppakamarin rauhansanalainen toimitusjohtaja Jaakko
Okkonen. Lisäksi Uimosen kirjassa Oulun piispa Samuel Salmi kertoi oman tulkintansa rauhansanalaisuudesta. (Uimonen 2015, 275–
278; Bhose 2.2.2017, 28–29.) Sipilän ystävänä tunnettu Salmi tarkasti
kirjan lestadiolaisuutta koskevan osuuden (Ijäs 31.3.2015).
On selvää, että kirjan uskonnollinen osuus latautuneisuutensa
takia kiinnosti laajaa lukijakuntaa, toimittajia ja tutkijoita. Tätä kiinnostusta osoitti myös Helsingin Sanomien politiikan toimittajan
Unto Hämäläisen kirjasta 1.4.2015 laatima kirja-arvio. Hämäläinen
ei käsitellyt uskonasioita seikkaperäisesti, mutta viittasi keskustan ja
Pohjois-Pohjanmaan ”hengellisen moottorin”, vanhoillislestadiolaisen ”uskonlahkon” kytköksiin (Hämäläinen 1.4.2015).
Kirjan julkistamistilaisuudessa Helsingissä maaliskuun lopussa
2015 Uimonen totesi, että vanhoillislestadiolaisuutta oli haluttu käyttää lyömäaseena Sipilää vastaan. ”Sillä isketään miestä”, totesi tunnettu journalisti. (Ijäs 31.3.2015.)
On todennäköistä, että tämä ennakkolähtökohta vaikutti Uimosen tarjoamaan Sipilä-kuvaan. Luettuani kirjan jäi minulle vaikutelmaksi jonkinlainen Sipilän ”valkopesu” yleisen mielipiteen ja
valtamedian silmissä osittain kielteisenä pidetystä lestadiolaisuudesta. Kirjoittaja korostaa voimakkaasti sitä, ettei Sipilä ole vanhoillislestadiolainen. Rauhansanalaisuus nähdään SRK-vanhoillisuutta
”liberaalimpana” ja kansankirkkoa lähempänä olevana uskonliikkeenä. Kirjassa haastateltu Salmi myönsi tosin sen, ettei esimerkiksi
naispappeudesta ole liikkeessä yksimielisyyttä. Uimonen näkee Sipilän kuuluvan rauhansanalaisuuden ”liberaaliin siipeen”. (Uimonen
2015, 267–280.) Niin ikään kirjoittaja korostaa rauhansanalaisten
eroa elämäntapakysymyksissä suhteessa SRK-vanhoillisuuteen.
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He erottuvat vanhoillislestadiolaisista vapaamielisyydessä ja
suvaitsevaisuudessa. Televisiota ei ole heiltä kielletty, ja elokuvissa saa käydä. Lasia saa kallistaa ja maljoja nostaa. (Uimonen
2015, 275.)
Miten Uimosen kuvausta on sitten arvioitava kirkkohistorian tutkimuksen näkökulmasta? Kirjaa kommentoineet kirkkohistorian tutkijat ottivat Uimosen kuvaukseen jossain määrin kriittisen asenteen.
Dosentti Mikko Malkavaara totesi Kotimaa-lehdessä 23.4.2015, että
teos antaa rauhansanalaisuudesta liian liberaalin kuvan. Hän katsoi
tämän johtuvan poliittisista syistä.
Poliittisista syistä tehdyt tahalliset virheet liittyvät siihen, että lestadiolaisuudesta tiedetään usein vain sen laajin uoma,
vanhoillislestadiolaisuus, jota kavahdetaan. Suomalaiseen
politiikkaan on hiipinyt lestadiolaisteema. Kauhukuva on,
että pääministeri olisi vanhoillislestadiolainen. (Malkavaara
23.4.2015).
Politiikan hektisessä arkirealismissa esille nousseet leimaamiset lienevät keskeisin syy siihen, että Sipilä itse halusi esiintyä ensi sijassa
kristittynä luterilaisena. Hän teki selväksi, ettei ole vanhoillislestadio
lainen eikä halunnut ylipäänsä lokeroida itseään ”lestadiolaiseksi”.
Samaan aikaan hän kuitenkin myönsi, että hänen juurensa ovat
rauhansanalaisuudessa, joka nousee myös Lars Levi Laestadiuksen (1800–1861) toiminnasta. (Uimonen 2015, 270–271, 279; Bhose
2.2.2017, 28.) Nämä lausunnot edustivat poliittista akrobatiaa parhaimmillaan, sillä Sipilä oli ymmärrettävästi vaivautunut tästä uskonasioiden julkisesta pöyhimisestä. Mielestäni hänen selitysyrityksensä
asiassa eivät olleet kirkkohistoriallisesta näkökulmasta täsmällisiä.
Herätysliiketutkija ja teologian tohtori Teemu Kakkuri kommentoi Uimosen kirjaa Kotimaa24:n palstalla 1.4.2015. Hän näki –
käsitykseni mukaan täysin perustein – että rauhansanalaisuus oli
”toinen osa vanhoillislestadiolaisuutta ja sen toinen haara”. Niin
ikään Kakkuri totesi, että rauhansanalaisuus on koko suomalaisen
herätysliikekentän kokonaisuuden huomioon ottaen uskonnollisteologisesti konservatiivinen liike. Sitä voidaan pitää ”liberaalina”
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opillisesti ja eettisesti, jos vertailukohdaksi esitetään SRK-vanhoillisuus. (Ijäs 1.4.2015; ks. myös Kakkuri 2014, 186.)
Mielestäni Risto Uimonen oli oikeassa siinä, kun hän käsitteli rauhansanalaisuudesta syntynyttä mielikuvaa kirkossa ja niin
sanottua ”liberaalirauhansanalaisuutta”. Sen sijaan herätysliikkeen
todellinen kuva on pitkälle erilainen, kun otetaan huomioon ruotsinkielinen siipi ja kansanliikkeen taso, erityisesti Pohjanmaalla.
Rauhansanalaisuus on valtaosaltaan selkeästi konservatiivinen – tai
raamatullis-tunnustuksellinen – herätysliike. Uimonen maalasi aika
suurella pensselillä rauhansanalaisuuden tietoista vastakohtaa SRKvanhoillisuuteen korostaen tämän ryhmän ”konservatiivisuutta” ja
julkisuuden esillä pitämää kielteistä kuvaa. On tosin myönnettävä,
että lestadiolaisuuden kaleidoskooppi on sen verran monimuotoinen, että arvostetun tietokirjailija Risto Uimosen voi olla vaikea
luonnehtia jotakin liikkeen osaryhmää lyhyin pikapiirroin. Tähän
kaikkeen vaikutti toki myös se, ettei lestadiolaisuuden eri vivahteiden tuntemus näytä olevan ylipäänsä mediassa erityisen vahvaa.
On syytä huomata, että suomalaisten enemmistölle moni-ilmeisen lestadiolaisen herätysliikkeen eri virtaukset ovat melko tuntemattomia. Liikkeen pääsuunnan vanhoillislestadiolaisuuden varjoon
jäävänä, vaikkakin keskisuurena herätysliikkeenä rauhansanalaisuus
lienee varsin vähän tunnettu uskonnollinen kansanliike erityisesti
eteläisemmässä Suomessa. Eri tekijät huomioon ottaen voidaan
todeta, että rauhansanalaisuus on ollut jo lähtökohdistaan käsin
epäyhtenäisempi kuin SRK-vanhoillisuus. Rauhansanalaisuus on siis
uskonnollis-teologisesti monimuotoisempi kuin SRK-vanhoillisuus.
Silti on todettava, että yhtenäisen vanhoillislestadiolaisuuden ajan
(1900–1934) hengellinen perintö on edelleen liikkeen perusrunko.
Liikettä voi kutsua maltilliseksi vanhoillislestadiolaisuudeksi siksi,
että se eroaa erityisesti seurakuntakäsityksessä SRK-vanhoillisuudesta. (Talonen 24.4.2015.)
Kansanliikkeen tasolla rauhansanalaisuus muistuttaa monissa
asioissa mentaalisesti SRK-vanhoillisuutta; joskin liikkeiden välillä
on myös suuria eroja. Rauhansanalaisuudesta saattaa löytää hyvinkin jyrkkiä, mutta samaan aikaan varsin ”liberaaleja” mielipiteitä.
Teologian ja valtiotieteen tohtorin Hanna Salomäen herätysliikkeiden asenteita koskevan väitöskirjan (2010) äärellä kriittinen lukija
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joutuu ottamaan huomioon sen, että Rauhan Sana -liikettä koskevat
tulokset perustuvat Rovaniemen suvijuhlissa (2008) tehtyyn kyselyyn. Näissä suvijuhlissa ei ollut valtaisaa osanottajamäärää, eikä esimerkiksi ruotsinkielisen lestadiolaisuuden näkökulma tule vahvalla
painoarvolla esille. (Talonen 24.4.2015; ks. Salomäki 2010, esim. 53,
80,88–89, 186, 194–195, 227, 245, 327–328, 331, 337–347.)
Kuvaa Sipilän uskonnollisesta taustayhteisöstä täsmensi Suomen Kuvalehden digijulkaisussa ollut artikkeli Rauhan Sana -liikkeestä 13.4.2015. Lähetysyhdistys Rauhan Sanan (LYRS) hallituksen
puheenjohtaja, Sipilän vaimon veli rovasti Ari Juntunen ja lähetystyöntekijä Jukka Paananen kertoivat rauhansanalaisuuden opillisista
ja eettisistä linjauksista. (Ks. Waris 15.4.2015.)
Suomen Kuvalehden digiartikkeliin reagoitiin muun muassa
Aamulehden verkkosivuilla. Otan yhden esimerkin tästä ”kansan äänestä”. Nimimerkki Ragge-velho totesi Suomen seuraavaksi
pääministeriksi povatun Sipilää, joka on lestadiolainen. Hänen
mukaansa tällä asialla olisi kansalaisten elämään omat seurauksensa.
On seuraavat neljä vuotta elettävä Suomessa Herran nuhteessa. Ei saa katsoa telkkua, ei saa ryypätä, ei saa käyttää kortsuja,
ei saa tehdä abortteja, ei saa sitä, eikä saa tehdä tätä. On vain
pukeuduttava säkkiin ja ripoteltava tuhka päälleen. (Raggevelho 15.4.2015.)
Kyseisen kirjoittajan teksti kuvaa hyvin niitä mielikuvia, joita erityisesti vuoden 2005 jälkeen jatkunut valtamedian luoma kuva
lestadiolaisuudesta on tuottanut.
Vähän ennen eduskuntavaaleja Kotimaa24-verkkojulkaisu nosti
esille Risto Uimosen kirjan. Toimittaja Johannes Ijäksen artikkeli
”Vielä kerran – tällainen on Sipilän Rauhan Sana” toi esiin monipuolisen kuvan rauhansanalaisuudesta. Ijäs totesi, ettei Uimosen
kirja suinkaan lopettanut Sipilän uskonnollisesta taustasta käytyä
keskustelua.
Syy asian esillä pitämiseen on osin se, että kirja luo Rauhan sanasta liberaalimpaa kuvaa kuin liike tosi asiassa on. Tämä taas
johtuu siitä, että liike asetetaan kirjassa vastakkain vanhoillis
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lestadiolaisuuden kanssa. Miksi näin tehdään, johtuu puolestaan
siitä, että Sipilästä on julkisuudessa tehty vanhoillislestadiolaista, mitä hän ei ole. On syntynyt tarve tehdä etäisyyttä vanhoillislestadiolaisuuteen, mistä varmaan siitäkin on tässä tohinassa
syntynyt hieman todellisuutta kapeampi kuva. (Ijäs 15.4.2015.)
Ijäksen artikkelissa viitataan myös Juha Sipilän veljen Jouni Sipilän
haastatteluun Radio Deissä. Siinä tämä oli kertonut vanhempiensa
siirtyneen vanhemmalla iällään rauhansanalaisuudesta SRK-vanhoillisuuteen. (Ijäs 15.4.2015.)
Eduskuntavaalien tuloksen selvittyä kirjoittelu Sipilän uskonnollisesta taustasta jatkui jonkin aikaa, mutta sammui sitten melko pian.
Niinpä vaalien jälkeisenä päivänä 20.4.2015 Kalevan pääkirjoitustoimittaja Ilkka Lappalainen totesi, ettei Sipilä pidä kristillisestä vakaumuksestaan meteliä. Uskonasiat kiinnostavat kuitenkin julkisuutta,
koska Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttaa kaksi vahvaa herätysliikettä,
siis SRK-lestadiolaisuus ja körttiläisyys. Kirjoittaja totesi rauhan
sanalaisuuden sen verran pieneksi herätysliikkeeksi, ettei se herättänyt intohimoja puolesta eikä vastaan. (Lappalainen 20.4.2015.)
Eteläisen ruotsinkielisen Pohjanmaan (södra svenska Österbotten) valtalehti Vasabladet nosti niin ikään Sipilän uskonnollisen
taustan esille viikon kuluttua vaaleista. Toimittaja Lars Hedman
nojautui uutisessaan ”Sipilä har rötter i laestadianismen” lähinnä
aikaisempiin lehdistössä olleisiin teksteihin sekä mainittuun Uimosen kirjaan. Jälleen kerran tuli esille Sipilän painotus siitä, ettei hän
ole vanhoillislestadiolainen, vaikka tässä lestadiolaisuuden osaryhmässä hänellä onkin ystäviä. (Hedman 26.4.2015.)
Yksi kaikkein erikoisimmista kommenteista oli laajasti tunnetun
filosofin, emeritusprofessori Timo Airaksisen Yle-uutisille 20.4.2015
antama lausunto vaalien jälkeisestä Suomen poliittisesta tilanteesta.
Airaksinen viittasi myös Sipilään todetessaan:
Meillä on pian monikulttuurinen yhteiskunta, mutta kuitenkin
meidän tuleva valtiovarainministerimme on harras katolinen
ja pääministeri lestadiolainen. Ja vielä niiltä alueilta, joilla uskonnollisuus yhä merkitsee jotakin. Tällaista vanhaa ateistia se
kyllä vähän hirvittää. (Sundqvist 20.4.2015.)
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Kommentoimatta Airaksisen lausuntoa yhteiskuntafilosofian näkökulmasta on pantava merkille, että esimerkiksi kirkkohallituksen
kansliapäällikkö, teologian tohtori Jukka Keskitalo reagoi siihen varsin
voimakkaasti. Hän luonnehti tunnetun filosofin lausuntoa ”pöhköksi”.
Keskitalo totesi Kotimaa24:lle antamassaan lausunnossa, että samaan
aikaan kun Airaksinen puhui monikulttuurisuuden puolesta, hän ajoi
takaa monokulttuurista ja yksiulotteista yhteiskuntaa. (Ijäs 21.4.2015.)
Sipilän uskonnollinen tausta herätti jonkin verran myös kansainvälistä huomiota. Niinpä Viron evankelis-luterilaisen kirkon pastori
Urmas Oras kirjoitti asiasta artikkelin Eesti Kirik -lehdessä 6.5.2015.
Oras tunsi rauhansanalaisuuden, koska hänellä on ollut pitkään
yhteys herätysliikkeeseen. Hän selvitti virolaiselle kirkkokansalle
Sipilän uskonnollista taustayhteisöä ja sen olemusta. Oras viittasi
myös siihen, että Juha Sipilän setä, rauhansanalainen maallikkosaarnaaja Rauno Sipilä oli tunnettu puhuja myös Virossa ja Inkerissä.
(Oras 6.5.2015.)
Tässä yhteydessä viittaan myös Yhdysvalloissa vaikuttavan
tunnustuksellisen luterilaisen emeritusprofessori Gene Edward
Veithin kommenttiin. Veith on tunnettu tutkija, ja hän toimii Concordia Theological Seminary -tiedekunnan (Fort Wayne, Indiana)
Granach-instituutin johtajana. Missouri-synodin luterilaisuutta
edustava Veith kertoi Internetissä 27.4.2015 kuulleensa pastori
Christopher Jacksonilta, että Suomen seuraava pääministeri olisi
lestadiolainen. Jacksonia lainaten hän totesi, että tämä pietistinen
uskonnollinen liike tunnettiin suurista perheistä ja kielteisestä suhtautumisesta perhesuunnitteluun. Veithin asenne lestadiolaisuuteen
oli neutraali, analysoiva ja kyselevä. On mahdollista, ettei hän eikä
mainittu pastori Jackson osannut hahmottaa lestadiolaisuuden eri
osaryhmiä. Veith käytti tekstissään termiä Laestadian Lutheran, jota
Yhdysvalloissa käytetään juuri SRK-lestadiolaisista. (Veith 27.4.2015.)
Sipilän uskonnollista taustaa erityisesti 2012 ja 2015 koskenut julkinen debatti hiljeni keväällä 2015. Kesästä 2015 alkanut poliittinen
kehitys vei median huomion yhä enemmän politiikan arkikysymyksiin ja poliitikkojen uskonvakaumuksen pöyhintä jäi taka-alalle.
Sipilän uskonnollisesta taustasta nousseen keskustelun laimentumiseen saattoi vaikuttaa myös se, ettei pääministeri Sipilä ole profiloitunut samanlaisena arvopoliitikkona kuin kristillisdemokraattien
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Päivi Räsänen tai perussuomalaisten Timo Soini. Pikemminkin Risto
Uimosen määritelmä ”liberaalirauhansanalaisuudesta” vastaa hänen
kohdallaan todellisuutta. Kuten tunnettua Sipilä on julkisuudessa
ilmoittanut hyväksyvänsä naispappeuden. Hän äänesti kyllä sukupuolineutraalia avioliittoa vastaan eduskunnassa marraskuun lopussa
2014, mutta jostain syystä taas tähän liittyvien liitännäislakien puolesta 17.2.2016. Kokonaisuutena ottaen hänen roolinsa poliitikkona
on vahvasti painottunut talous- ja päivänpolitiikkaan. Poliitikkona
Sipilä on pyrkinyt rajaamaan uskonvakaumuksen tiukasti yksityisyyden piiriin kuuluvaksi asiaksi ja keskittynyt päivänpolitiikkaan.
Uskova poliitikko on Suomessa taas perinteisesti nähty voimakkaana
”kristillis-siveellisten” arvojen esillä pitäjänä ja kansakunnan arvojohtajana. Tässä suhteessa pääministeri Sipilä ei liene vastannut ainakaan
kaikkien kristillisten piirien odotuksia pitäessään hämmästyttävän
matalaa profiilia keskustan maakunnissa asuville peruskannattajille tärkeissä arvokysymyksissä. (Talonen 2016, 144; Bhose 2.2.2017,
28–29.) Toimittaja Lauri Nurmi näki taas 2017 Sipilän henkilö
kohtaiseen luottamukseen perustuvalla poliittisella yhteistyölinjalla
olevan juurensa hänen uskonnollisessa taustassaan (Nurmi 2017, 74).
Kun ottaa huomioon keskustan ministeriryhmän kokoonpanon ja
pääministerin avustajien liberaalin arvomaailman, ei Sipilän poliittis-
yhteiskunnallista profiilia liene syytä ihmetellä. Tähän kontekstiin on
myös keskustaveteraani Paavo Väyrysen tammikuussa 2016 esittämä
poliittiseen keskustaan kohdistama kritiikki syytä sijoittaa.
Väyrynen katsoi tuolloin poliittista keskustaa johtavan eräänlaisen LLL-yhdistelmän (ei siis Lars Levi Laestadius vaan ”liberaalien ja
lestadiolaisten liitto”). Hän ei toki tarkoittanut lestadiolaisuutta kansanliikkeenä vaan joidenkin lestadiolaislähtöisten poliitikkojen omia
intressejä. (Parkkonen 25.1.2016; Thuneberg 26.1.2016; Väyrynen 2016,
8, 17, 91–92, 121.) Väyrysen analyysi on kiinnostava, mutta kokonaisuuden näkökulmasta olisin varovainen näkemään tässä yhteydessä
vahvaa LLL-yhdistelmää. Mielestäni lestadiolaisuuden poliittista vaikutusta on usein maalattu julkisuudessa liian suurella pensselillä.
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Tutkimustulokset
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa uskonto ja uskonnolliset kysymykset olivat yllättävänkin voimakkaasti esillä. Yksi tähän vaikuttanut
tekijä oli eräiden puoluejohtajien (Päivi Räsänen, Timo Soini, Juha
Sipilä) uskonnollinen tausta. Vaaleissa oli 24 lestadiolaislähtöistä
ehdokasta kahdeksassa eri vaalipiirissä. Kuusi ehdokasta pyrki eduskuntaan herätysliikkeen vahvalta kannatusalueelta Oulun vaali
piiristä. Nämä 24 ehdokasta edustivat kolmea lestadiolaisuuden
osaryhmää, siis SRK-vanhoillisuutta, esikoislestadiolaisuutta ja rauhansanalaisuutta. Vajaat kaksi kolmasosaa ehdokkaista kuului SRKvanhoillisiin. Ehdokkaat olivat pääosin miehiä, mutta joukossa oli
kaksi SRK-lestadiolaista naista. Kolme SRK-vanhoillista ehdokasta
(Pikkuaho, Särkiniemi, Tölli) tunnettiin myös oman uskonnollisen
yhteisönsä seurapuhujina. Peter Östman tunnettiin taas seurapuheiden tulkkina Rauhan Sanan ryhmässä ja erityisesti sen ruotsinkielisessä siivessä (LFF).
Yhtä lukuun ottamatta kaikki ehdokkaat kuuluivat porvarillisiin
puolueisiin; vain yksi edusti poliittista vasemmistoa SKP:n listoilla.
Yli puolet ehdokkaista lukeutui keskustaan. Kokoomuslaisia ehdokkaita oli kuusi, joista kaksi SRK-lestadiolaista poliitikkoa oli aikaisemmin vaikuttanut keskustassa. Esikoislestadiolaisia ehdokkaita oli
neljä, ja heistä 75 % oli kokoomuslaisia. Kristillisdemokraateilla oli
ehdokkaita kaikissa kolmessa lestadiolaisryhmässä.
Lestadiolaislähtöisistä ehdokkaista valittiin eduskuntaan viisi kansanedustajaa, joista kolme oli SRK-vanhoillista (Tapani Tölli, Niilo
Keränen, Markus Lohi) ja kolme rauhansanalaista (Juha Sipilä, Peter
Östman). Valituista kansanedustajista kolme valittiin Oulun, yksi
Lapin ja yksi Vaasan läänin vaalipiiristä. Tämä jakautuma menee
aika hyvin yksiin lestadiolaisuuden alueellisen kannatuksen kanssa.
Poliittisen ekologian tutkimushaasteeksi jää pohtia, miksi SRKvanhoillisuuden vahvalla kannatusalueella Oulun vaalipiirissä liikkeeseen kiinteästi kuuluneet ehdokkaat saivat vain 16,9 % keskustan
äänistä. Miten paljon SRK-vanhoilliset kannattivat vaalipiirin ääniharavaa Juha Sipilää ja miten paljon Hannu Takkulaa? Kuinka paljon valtakunnallisesti tunnettu poliitikko Tölli sai ääniä muilta kuin
lestadiolaisäänestäjiltä?
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Lestadiolaislähtöisten ehdokkaiden ja valittujen edustajien jakautuma osoitti kuitenkin sen, että SRK-vanhoillisuudella on edelleen
vahva yhteys poliittiseen keskustaan. Toisaalta se, että kahden SRKvanhoillisen kokoomuksen ehdokkaan aikaisempi poliittinen puolue
oli keskusta, osoitti liikkumisen keskustan ja kokoomuksen välillä
tapahtuvan helposti. Kynnys näyttäisi tässä suhteessa olevan aika pieni.
Esikoislestadiolaisuuden aikaisempi varsin yhtenäinen poliittinen ryhmäkäyttäytyminen näyttää yhä enemmän hajonneen
2000-luvulla. Kristillisdemokraattien kannatus on liikkeessä entisestään vahvistunut, ja myös keskustaa äänestetään. Kokoomus on
toki edelleen osalle liikkeen kannattajia se puolue, jota perinteisesti
on tuettu ja tuetaan edelleen. Rauhansanalaisuuden ruotsinkieliset
Pohjanmaalla ovat yhä enemmän keskittyneet kristillisdemokraattien kannattajiksi. Peter Östman nauttii juuri lestadiolaisalueilla
vahvaa luottamusta. Ruotsalaisen kansanpuolue on selvästi jäänyt
alueen lestadiolaispiireissä kristillisdemokraattien varjoon.
Sen sijaan näyttää siltä, etteivät kristillisdemokraatit ole ainakaan vielä tehneet läpimurtoa SRK-vanhoillisten äänestäjien parissa,
toisin kuin ruotsinkielisessä rauhansanalaisuudessa ja osittain esikoislestadiolaisuudessa. SRK-vanhoillisuuden poliittinen profiili
sijoittuu yhä perinteiselle keskusta–kokoomus-akselille. Toisaalta on
muistettava, että liikkeessä vallitsee aikaisempaa laajempi poliittinen
pluralismi. Samalla herätysliike uskonnollisena toimijana haluaa
vaalia puolueettomuutta, kuten Päivämies-lehden kirjoitukset ennen
vaaleja osoittivat. Muutos 1970-luvun käytäntöihin on ilmeinen.
Kaikkien kolmen lestadiolaisuuden osaryhmän yhteinen piirre
oli poliittisen vasemmiston vieroksunta. Eri aikoina on toki lestadiolaisryhmissä ollut poliittista vasemmistoa tukeneita henkilöitä,
mutta yleensä tämä vaikutus on ollut paikallista tai marginaalista.
Vihreät eivät ole myöskään nousseet vaikuttavaksi poliittis-yhteiskunnalliseksi tekijäksi lestadiolaisäänestäjien piirissä. Niin sanotut
punavihreät arvot ovat yleisesti ottaen lestadiolaisuudelle vieraita.
Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalitaistelussa – kuten jo aikaisemmin keskustan puheenjohtajavaihdoksen yhteydessä 2012 –
nousi Juha Sipilän rauhansanalainen tausta vahvasti esille mediassa.
Tähän vaikutti osittain myös Risto Uimosen samaan aikaan Sipilästä kirjoittaman kirjan kuvaus kohteensa uskonnollisuudesta ja
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rauhansanalaisuuden luonteesta herätysliikkeenä. Uimosen kirja
antoi Sipilän uskonnollisesta taustasta poliittisista syistä ”liberaalimman” kuvan, kuin mitä todellisuus on. Kirkkohistorian tutkimuksen
valossa tämä ”valkopesu” ei täysin kestä. Suomen uusimpaan kirkkohistoriaan ja uskonnollisiin herätysliikkeisiin paneutuneet tutkijat
– kuten Mikko Malkavaara ja Teemu Kakkuri – sekä Kotimaa24digilehti toki pystyivät tätä tarkoituksenmukaistettua kirkkohistoriaa oikomaan julkisuudessa. Toisaalta sosiaalisessa mediassa ja
myös lehdistössä Sipilä-kuvassa oli käsittämätöntä lestadiolaisuus
fobiaa, joka on myös seurausta valtamedian herätysliikkeeseen
kohdistuneesta asenteellisesta ja osittain yksipuolisesta kuvauksesta
erityisesti vuoden 2005 jälkeen.
Kaiken kaikkiaan tulevalle mediatutkimukselle näiden kahden
tendenssin tarkempi ja yksityiskohtainen erittely on merkittävä
tutkimushaaste. Tutkijoiden on syytä pohtia myös, missä määrin
moderni suomalainen media pyrkii tietoiseen yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen, ja missä määrin se haluaa olla ensi sijassa monipuolisen informaation jakaja. Sosiaalisen median lestadiolaiskuva
on taas vaikeammin selvitettävissä, koska siellä varsin eritasoiset
tiedonjyvät yhdistyvät vahvoihin tunnelatauksiin ja kirjoittajiensa
kulloisiinkin mielialoihin.
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Vanhoillislestadiolaisuus
Pohjois-Suomen kunnallispolitiikassa
Tapio Nykänen & Tiina Harjumaa

Johdanto
Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suhde puoluepolitiikkaan ja
yleisemmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on ollut läpi liikkeen
historian vaihteleva mutta lähtökohtaisesti myönteinen (Nykänen
2012b; Talonen 1988). Poliittisen osallistumisen tukeminen on ollut
vanhoillislestadiolaisille yleensä tärkeää, ja liikkeen jäseniä on toiminut aktiivisesti politiikassa niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti.
Tässä artikkelissa tarkastellaan vanhoillislestadiolaisuuden puoluepoliittista merkitystä sen vahvoilla kannatusalueilla Pohjois-Suomessa (esim. Linjakumpu 2003; Salomäki 2010, 97–117). Tarkemmin
sanoen tutkimme kahta aluetta. Ensimmäinen on Oulun seutu, jota
tarkastelemme kokonaisuutena. Toinen on yksittäinen kunta, jossa
herätysliikkeellä on vahva kannatus ja jonka kunnallispolitiikassa
vanhoillislestadiolaisilla on ollut huomattava ja yleisesti tunnustettu rooli. Tarkoituksemme on muodostaa kuvaa ”lestadiolaisesta
toimintakulttuurista” eli toimintamallien yleisistä piirteistä PohjoisSuomen kunnallispolitiikassa.
Tutkimuksemme osoitti, että vaikka vanhoillislestadiolaisten
poliittisessa osallistumisessa on yhteisiä piirteitä, on erilaisissa kunnissa myös toisistaan poikkeavia toimintamalleja ja perinteitä. Ne
ovat riippuvaisia paikallisesta sosiaalisesta ja poliittisesta vuorovaikutuksesta ja usein myös yksittäisten henkilöiden vaikutuksesta1.
1.	
Vanhoillislestadiolaisuuden oma historiankirjoitus keskittyy tyypillisesti
nimenomaan yksittäisten henkilöiden tekemisiin ja henkilökohtaiseen vaikutukseen. Liikkeellä on omat ”kirkkoisänsä”, joiden kautta historiaa tavallisesti
kerrotaan (esimerkiksi alkuvaiheessa keskeisimpinä Lars Levi Laestadius ja
Juhani Raattamaa, ks. tarkemmin Lohi 1997; 2000; 2007). Myös muussa
tutkimuksessa on tyypillisesti keskitytty yksittäisten merkkihenkilöiden
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Yksittäiseen esimerkkikuntaamme liittyviä tulkintoja ei tulekaan
yleistää sellaisenaan muita lestadiolaisalueen kuntia koskeviksi. Sen
sijaan ne kertovat yhdessä kunnassa syntyneistä tavoista järjestää
politiikan ja herätysliikkeen suhteita. Lisäksi tulkinnat voivat muodostaa vertailukohdan muiden kuntien toimintakulttuurin tarkemmalle tutkimukselle.
Tutkimuksemme teoreettisena lähtökohtana on ranskalaisesta
yhteiskuntafilosofiasta ammentava verkostoteoria, jossa yhteiskunta ymmärretään verkostomaisesti toimivana kokonaisuutena tai
kokonaisuuksien yhdistelmänä (Foucault 2000; Serres 2007, 1995;
Brown 2013; Koivusalo 2015). Viittaamme verkostoilla sekä verrattain kiinteisiin että prosessinomaisesti muotoutuviin suhteiden
kokonaisuuksiin. Suhteet ovat usein yksittäisten ihmisten välisiä,
mutta verkostoissa vaikuttaa myös toimijoita, jotka muodostuvat
useista henkilöistä tai ovat jossain määrin abstrakteja tai kuviteltuja
(Anderson 1983). Tällaisia ovat esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuus
kokonaisuutena sekä alueen kunnat poliittisina yhteisöinä.
Kunnallispolitiikassa toimivat vanhoillislestadiolaiset kuuluvat
useampaan verkostoon. Ensinnäkin vanhoillislestadiolaista liikettä
itseään voidaan tarkastella verkostomaisena rakenteena, joka koostuu ihmisisistä, instituutioista, diskursiivisista muodostelmista ja
käytännöistä. Vanhoillislestadiolaisuudessa ihmiset ja asiat liittyvät
monenkeskisesti toisiinsa sekä paikallisten kytkösten välityksellä että
keskus- ja solmukohtien kautta. Lisäksi vanhoillislestadiolaiset poliitikot kytkeytyvät esimerkiksi perheeseen ja sukuun, puolueeseen tai
valtuustoryhmään, työ- ja yrityselämän verkostoihin sekä hengelliseen yhteisöön. Erittelemme tutkimuksessamme erilaisten verkostojen merkitystä poliittisen elämän kannalta. Tavoitteena on luoda

toimintaan. Poliittisen historian osalta mainitaan tavallisesti kansanedustaja
K. A. Lohi (1872–1948), jonka arvioidaan esimerkiksi vaikuttaneen vahvasti
siihen, että Lapin lestadiolaiset eivät ryhtyneet laajoin joukoin korpikommunismin kannattajiksi (Talonen 1988, 125; Nykänen 2012, 150–151). Voi
olla, että suurmieskeskeisyys kertoo historian ohella historiantutkimuksen
tavasta katsoa mennyttä, mutta on todennäköistä, että vanhoillislestadiolaisuuden kehitys on myös ollut sidoksissa auktoriteettiasemaan nousseisiin
vahvoihin hahmoihin.
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ymmärrystä erityisesti siitä, miten tiiviiseen uskonnolliseen verkostoon kuuluminen vaikuttaa politiikkaan ja poliittiseen toimintaan2.
Artikkelissa käytetään verkoston ohella toistuvasti käsitettä
yhteisö. Käsitteet eivät ole synonyymeja, vaikka niillä voidaankin viitata samaan ihmisryhmään, kuten Suomen vanhoillislestadiolaisiin.
Yhteisöllä viittaamme sosiaalisesti, poliittisesti tai esimerkiksi hengellisesti jäsentyneeseen ihmisten joukkoon, joka toimii tavalla tai toisella yhteistoiminnassa ja kokee keskinäistä yhteenkuuluvuutta (vrt.
Linjakumpu 2012, 31–32). Käsitteellä verkosto pyrimme sen sijaan
kuvaamaan ihmisten ja muiden toimijoiden monenkeskisiä suhteita
sosiaalisessa ja poliittisessa toiminnassa. Verkostomaisuus voi siis olla
yhteisön ominaisuus. Toisaalta kaikki verkostot eivät ole yhteisöllisiä
vaan ne voivat olla myös hajanaisia, prosessinomaisia ja epäselviä.
Tarkoitamme vanhoillislestadiolaisilla tässä artikkelissa sellaisia
henkilöitä, jotka itse kokevat kuuluvansa herätysliikkeeseen. Lestadiolaisia verkostoja olisi mahdollista tarkastella myös laveammin.
Esimerkiksi liikkeen jättäneet henkilöt ovat usein aktiivisesti yhteyk
sissä liikkeeseen kuuluviin ihmisiin. Lestadiolaisuus muodostaa siis
sosiaalisen kokonaisuuden, johon kuuluu myös ihmisiä, jotka eivät
lue itseään liikkeen jäseniksi tai joiden uskonnollinen vakaumus ei
vastaa liikkeen virallista opetusta. Tämä voi vaikuttaa siihen, millaisia verkostoja politiikkaan syntyy. Seuraavissa tutkimuksissa olisikin mielekästä tarkastella, millaisia ”sosiaalisen lestadiolaisuuden”
poliittiset verkostot ovat. Joka tapauksessa on syytä korostaa, että
vaikka tässä artikkelissa tarkastellaan toimintakulttuuria, joka kumpuaa yhteisestä uskonnollisesta vakaumuksesta, voi lestadiolaisuudella olla politiikassa myös muunlaisia rooleja.
2.	
Emme tarkastele tässä artikkelissa määrällisiä seikkoja eli esimerkiksi sitä,
millaista on vanhoillislestadiolaisten äänestysaktiivisuus tai kuinka moni
vanhoillislestadiolainen osallistuu politiikkaan. Jatkoa ajatellen myös tällaiset
tutkimukset olisivat mielekkäitä. Esimerkiksi Yhdysvalloista on runsaasti esimerkkejä siitä, että kristillisiin seurakuntiin ja yhteisöihin kuuluvat ja niissä
aktiiviset henkilöt ovat muuta väestöä aktiivisempia myös yhteiskunnallisessa
elämässä (Wilson & Musick 1998; Putnam & Campbell 2010). Aktiivisuuteen
vaikuttavat paitsi uskonnolliset opit myös erityisesti uskonnollisten verkostojen sosiaalinen tuki, joka kannustaa osallistumiseen (Lewis, MacGregor &
Putnam 2013).
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Aineisto ja menetelmät
Tutkimusta varten on haastateltu vuosina 2015–2016 yhteensä 15
henkilöä. Heistä 11 oli vanhoillislestadiolaiseksi identifioituvia
kunnallispoliitikkoja. Yhdeksän edusti haastatteluhetkellä Suomen Keskustaa ja kaksi Kansallista Kokoomusta. Neljästä muusta
haastateltavasta yksi oli vanhoillislestadiolaisuudesta erkaantunut
kunnallispoliitikko, yksi poliitikko, joka ei ollut koskaan kuulunut
herätysliikkeeseen, ja kaksi viranhaltijoita, joista kummallakaan ei
myöskään ollut taustaa vanhoillislestadiolaisuudessa. Kaikilla eilestadiolaisilla haastateltavilla oli pitkä, vähintään useiden vuosien
kokemus kuntiensa poliittisesta päätöksenteosta.
Haastattelut olivat tunnista kahteen ja puoleen tuntiin kestäviä teemahaastatteluja. Aineiston analysointia varten haastattelut
on tekstinnetty ja teemoiteltu. Teemoittelu on perustunut verkostoteorian lähtökohtiin ja toisaalta aiempaan lestadiolaisuuden
poliittisuutta koskevaan tutkimukseen. Olemme samalla pyrkineet
olemaan aineistolle avoimia niin, että esiin on nostettu sellaisia ulottuvuuksia, jotka olivat tutkijoille odottamattomia tai uusia.
Haastattelujen kerääminen oli suhteellisen haasteellista. Haastattelusta kieltäytyi 13 henkilöä eli liki sama määrä kuin siihen lopulta
suostui. Kieltäytyneistä yhdeksän joko harkitsi asiaa ja kieltäytyi
tämän jälkeen tai ei vastannut yhteydenottopyyntöihin ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Neljä henkilöä torjui haastattelun ensimmäisen yhteydenoton aikana. Kolme heistä suhtautui tutkimukseen
korostetun torjuvasti. Heistä kaikki epäilivät, että tutkimus asettaa
vanhoillislestadiolaisuuden kielteiseen valoon tarkoitushakuisesti.
Erään kieltäytyneen mukaan yhtä aikaa pitäisi tutkia muita herätysliikkeitä, jotta vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen merkitys voitaisiin suhteuttaa yleisempään herätysliikkeiden kontekstiin. Toinen
esitti, että vanhoillislestadiolaisuus ei ole poliittisesti sen merkittävämpää kuin mikä tahansa muu ryhmäsidonnaisuus, kuten ”jääkiekkojoukkueen kannattaminen”.
Haastattelujen saaminen oli selkeästi vaikeampaa kuin vuosina
2009–2011, jolloin Tapio Nykänen keräsi aineistoa vanhoillislestadiolaisuuden poliittisuutta käsittelevää väitöskirjaansa varten. Tuolloin liki kaikki, joilta asiaa kysyttiin, suostuivat haastatteluun. On
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mahdollista, että kielteisempään suhtautumiseen vaikutti vanhoillislestadiolaisuuden varsin mollivoittoinen käsittely julkisuudessa
2010-luvun alkupuolella (julkisen keskustelun analyysista ks. esim.
Talonen 2016; Alatalo 2014). Henkilöt, joita lähestyimme, ajattelivat
mahdollisesti, että tutkimus tuottaa tarpeettomasti uutta kielteistä
julkista kuvaa liikkeestä. Toisaalta kieltäytymisten suureen määrään
saattoi vaikuttaa se, että politiikka ja uskonto on haluttu liikkeessä
pitää 1980-luvulta alkaen selvästi erossa toisistaan. Näkökulmia,
joissa niiden rajapintoja tutkitaan, saatetaan tietoisesti välttää (ks.
Nykänen 2012a, 160). Toisin sanottuna politiikan ja uskonnon
yhteys on aiheena herkkä.
Tekstinnettyjen haastattelujen lisäksi olemme käyneet taustoittavia keskusteluita eri puolilla lestadiolaisaluetta sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on kokemusta kunnallispolitiikasta sekä politiikan
ja lestadiolaisuuden suhteista. Nämä henkilöt ovat olleet sekä lestadiolaisia, entisiä lestadiolaisia että henkilöitä, jotka eivät ole kuuluneet herätysliikkeeseen. Taustoittavien keskusteluja on käyty noin
kahdenkymmenen henkilön kanssa ja niiden sisältö on koottu Tapio
Nykäsen tutkimuspäiväkirjaan. Lisäksi käytössä on ollut vanhoillislestadiolaisten henkilöiden kanssa käytyjen sähköpostikeskustelujen
avulla kerättyä kokonaan erillistä aineistoa.
Yksi keskeisistä tutkimukseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä
liittyy haastateltavien henkilötietojen varjeluun. Tutkimus käsittelee
tai sivuaa ihmisten yksityiselämän piiriin kuuluvia seikkoja, kuten
pienten paikallisyhteisöjen henkilösuhteita, ja toisaalta arkaluonteisia
henkilötietoja, kuten uskonnollista vakaumusta. Jotta haastateltujen
henkilöllisyys ei paljastuisi, on lainauksista jätetty pois henkilöä yksilöivät seikat, kuten ikään ja sukupuoleen liittyvät tunnisteet. Tavoitteena on, että edes tietoja yhdistelemällä ei olisi mahdollista selvittää,
keitä haastateltavat ovat. Olemme kuitenkin tuoneet lainausten yhtey
dessä esiin haastateltavista joitain seikkoja, joilla on oleellista merkitystä tutkimuksemme kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi suhde
herätysliikkeeseen ja poliittiseen toimintaan tai hallintoon. Lainausten
ja myös muun tutkimustekstin yhteydessä on tuotu yleisellä tasolla
esiin myös se, millaista kokemusta politiikasta haastateltavalla on.
Yksittäistä esimerkkikuntaa kutsutaan tekstissä nimellä Honka
järvi. Nimi on otettu käyttöön puhtaasti tutkimustekstiämme varten
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eikä sillä ole yhteyttä mihinkään todelliseen Honkajärven kylään.
Käytämme kunnasta keksittyä nimeä haastateltavien anonymiteetin
varjelemiseksi.

Suhteet kolmansien tekijöiden muokkaamina
Tutkimuksemme lähtökohta on siis se, että sosiaalinen ja poliittinen
todellisuus muodostuvat ihmisten välisistä suhteista, jotka edelleen
muodostavat laajempia, toisiinsa nivoutuvia verkostoja. Tarkentavana analyysin työkaluna käytämme Michel Serresin filosofiasta
nousevaa ajatusta, jonka mukaan suhteet verkostoissa eivät ole
puhtaasti kahdenvälisiä. Sen sijaan niissä vaikuttaa muita tekijöitä,
jotka sekä mahdollistavat kommunikaation juuri tietynlaisena tai
häiritsevät ”puhdasta” kommunikaatiota. Kolmannet tekijät voivat
olla joko toisia ihmisiä tai esimerkiksi merkityksiä tai konkreettisia
esineitä. Serres kutsuu näitä kolmansia tekijöitä sekä välittäjiksi että
parasiiteiksi (Serres 2007, esim. 51–55; Pyyhtinen 2015, 91–96). Serres käyttää myös nimityksiä objekti ja kvasiobjekti, joilla hän viittaa
ihmisten suhteen ulos heitettyyn tai heidän välillään olevaan (Lehtonen 2015). Tässä artikkelissa käytämme empiirisen analyysin selkeyttä tavoitellaksemme kahta ensimmäistä termiä, vaikka ne eivät
kuvaa tyhjentävästi Serresin ajattelua.
Kolmannet tekijät voivat olla siis hyvin monenlaisia asioita tai
ilmiöitä. Yksinkertaisimmillaan kolmas tekijä voi olla jalkapallo,
joka välittää kahden pelaajan tai laajemman pelaajajoukon välisiä suhteita. Kuvaava esimerkki on myös raha, joka välittää taloudellisia vaihtosuhteita. (Serres 2007, 403–407; Pyyhtinen 2015, 102,
107.) Taloudelliset suhteet toisin sanoen järjestyvät rahan logiikan
perustalle. Jos suhteet perustuisivat pelkkään tavaroiden vaihtamiseen, ne olisivat luonteeltaan hyvin erilaisia. Poliittisissa suhteissa
välittäjänä voi vastaavasti toimia valta, etenkin, jos se ymmärretään eräänlaisena resurssina. Suhteet muodostuvat toisin sanoen
tietynlaisiksi siksi, että valtaosuudet ja vallasta käytävät kamppailut
vaikuttavat niiden rakenteeseen ja tapahtumiin. Vanhoillislestadiolaisten välisissä suhteissa välittäjinä voidaan nähdä esimerkiksi suhteissa vaikuttavat hengelliset merkitykset. Suhteet ja niihin liittyvät
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mahdollisuudet rakentuvat siis usein vähintään osin hengellisyyteen liittyvien merkitysten kautta. Hengelliset merkitykset eivät ole
konkreettisia esineitä (kuten esimerkiksi raha erityisesti aiemmin
on ollut) vaan pikemminkin käsitteitä ja sääntöjä, mutta silti ne luovat ehdot sosiaaliselle kanssakäymiselle ja myös vallan toiminnalle
(ks. Nykänen 2013).
Parasiitilla Serres viittaa puolestaan suhteissa vaikuttavaan
tekijään, joka ei ainoastaan välitä vaan myös ”häiritsee” kommunikaatiota (Serres 2007, 11; Schehr 2007, x; Pyyhtinen 2015, 112).
Parasiitille on lisäksi ominaista, että se hyötyy toiminnastaan tavalla
tai toisella (ks. esim. Serres 2007, 7). Häiritsevästä luonteestaan huolimatta parasiitti ei ole Serresin ajattelussa lähtökohtaisesti hyvä eikä
paha tekijä, vaan pikemminkin suhteiden puhdasta muotoa rikkova
voima. Sanan käyttö eroaa siis yleiskielisestä merkityksestä, jossa se
usein on yksinomaan negatiivinen.
Välittäjien ja parasiittien erot ovat toisinaan liukuvia ja tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten suhteiden parasiittimaisina tekijöinä voidaan pitää ainakin joitakin niistä hengellisistä
merkityksistä, jotka ovat myös suhteiden välittäjiä. Erityisesti suhteisiin liittyvä paimenvalta on luonteeltaan parasiittimainen voima.
Paimenvalta viittaa tässä yhteydessä siihen hengelliseen ja sosiaaliseen valtaan, jota seurakunta ja yksittäiset uskovat käyttävät toisiin
uskoviin (ks. Luoma-aho 2013). Paimenvalta on parasiittimainen
tekijä siksi, että se hyötyy ja vahvistuu omasta vaikutuksestaan. Jos
uskovat esimerkiksi alistuvat seurakunnan vaatimuksiin oikeanlaisesta elämäntavasta, vahvistuu tämän elämäntavan asema. Samalla
yhteisö pysyy tiiviinä tai tiivistyy.
Paimenvalta on kuvaava esimerkki myös siitä, miten välittävät tekijät voivat kerrostua ja kietoutua toisiinsa (vrt. Serres 2007,
15–16). Paimenvaltaa ensinnäkin tarvitaan, koska myös muut välittävät ja häiritsevät tekijät pyrkivät vaikuttamaan uskovien välisiin suhteisiin. Tällainen voima on erityisesti ”maailma” eli maallistuneessa
yhteiskunnassa vaikuttava sielunvihollinen ja sen erilaiset uskovaa
uhkaavat vaikutukset, jotka pyrkivät houkuttelemaan uskovia pois
uskonyhteydestään (Nykänen 2012a, 118–119). Toisaalta paimenvalta myös tarvitsee ”maailmaa”. Yhteisö on uskonyhteisö vasta sen
kokeman yhteisen hengellisen kilvoittelun kautta: uskominen ei olisi
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uskomista, ellei olisi olemassa vaihtoehtoa eli epäuskoisuutta. Toisin
sanoen parasiittimainen ”maailma” on olennaisessa osassa vanhoillislestadiolaisuuden yhteisöllisyyden rakentumisessa. Se on toiseus,
jonka suhteen yhteisöllinen identiteetti muovautuu (Nykänen 2013).
Tämän artikkelin näkökulmasta merkitsevää on, toimivatko
hengelliset merkitykset välittävinä tai parasiittimaisina tekijöinä
myös niissä vanhoillislestadiolaisten ihmisten suhteissa, jotka eivät
suoraan liity hengellisyyteen. Missä määrin paimenvalta ulottuu
vanhoillislestadiolaisten välisiin poliittisiin suhteisiin tai vanhoillislestadiolaisten toimintaan politiikassa muutoin? Siirtyvätkö hengellisten suhteiden merkitykset ja tekijät poliittisten suhteiden alueelle?
On syytä toistaa, että parasiitti ei serresiläisessä ajattelussa ole
lähtökohtaisesti haitallinen voima, vaikka käsitteeseen liittyy tavanomaisessa kielenkäytössä negatiivisia mielleyhtymiä. Sen sijaan
parasiitti on kommunikaation mahdollisuuksia määrittävä tekijä.
Sen aiheuttama häly tai rikkouma muodostaa kiinnekohdan, johon
kommunikaation osapuolet muodostavat jaetun suhteen. Toisaalta
parasiitti voi muotoutua haitalliseksi silloin, jos se ottaa suhteissa
dominoivan aseman. Jotta näin ei tapahtuisi, on verkostojen (tai
yhteisöjen) aina suljettava jotain ulkopuolelleen (ks. Pyyhtinen
2014, 61; 2015, 96–96).

Vanhoillislestadiolaisuus ja politiikka
Vanhoillislestadiolaisuuden opillinen suhde politiikkaan perustuu
luterilaiseen kahden regimentin oppiin, jossa hengellinen valta on
erotettu maallisesta vallasta. Hengellistä valtaa kanavoi seurakunta,
jossa Pyhä Henki vaikuttaa. Maallista valtaa – joka voi olla yhtä
hyvin demokraattista kuin esimerkiksi monarkiaan perustuvaa –
käyttää maallinen esivalta, jolla on myös pohjimmiltaan Jumalan
sille antama oikeutus. Tästä huolimatta maallinen valta toimii maallisilla ehdoilla ja kristittyjen on kunnioitettava myös ”pakanallista”
esivaltaa, vaikka se toimisi hengellisestä näkökulmasta ongelmallisesti. (Nykänen 2012a, 133–175; 2013.)
Vanhoillislestadiolaisessa kahden regimentin opin tulkinnassa
”rakentavalla” suhtautumisella yhteiskuntaan on vahva myönteinen
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merkitys, joka liittyy siihen, kuinka uskovan ihmisen tulee maallisessa elämässään käyttäytyä. Esivaltaa tukevia toimintoja ja erilaisia
aktiivisen kansalaisuuden muotoja pidetään arvossa: lestadiolaisia
kehotetaan esimerkiksi äänestämään vaaleissa sekä toimimaan yleisellä tasolla oman ”kaupungin parhaaksi3” (ks. Linjakumpu tässä
kirjassa). Jälkimmäistä ohjetta on tulkittu niin kehotuksena osallistua kunnallispolitiikkaan kuin paikallista taloutta tukevaan yritystoimintaan. Olennaista on, että lestadiolaiset tukevat vallitsevaa
järjestelmää ja hyvinvointia sen puitteissa. Tämä ei merkitse sitä,
että maltillista yhteiskunnallista kritiikkiä ei hyväksyttäisi. Kritiikki
ei kuitenkaan saa olla liian ”repivää”. (Nykänen 2012a, 133–176.)
Poliittisen osallistumisen ja uskonnollisen opin suhde vanhoillislestadiolaisuudessa on ollut vaihteleva. 1980-luvulle saakka
liikkeessä annettiin suoria äänestysohjeita, joilla oli avoimet uskonnolliset perusteet. Vasemmistopuolueiden äänestämistä pidettiin
ongelmallisena niiden ateistisen taustan ja myös yhteiskuntajärjestystä horjuttaneiden 1900-luvun alun periaatteiden vuoksi. Näiden
ei katsottu täysin koskaan hävinneen vasemmistolaisesta ajattelusta.
Vasemmiston äänestäminen oli myös syntiä vähintään sitä kautta,
että sitä äänestävä asettui vastustamaan uskonyhteisön erehtymätöntä kantaa, joka kielsi vasemmiston kannattamisen (Linjakumpu
2012). Myös SMP:n äänestäminen oli kiellettyä liikkeen liian ”repivien” toimintatapojen vuoksi (Nykänen 2012b).
1980-luvun alusta alkaen politiikan ja uskonnollisen opin suhde
alkoi muuttua. Osittain ns. hoitokokousvuosien (Linjakumpu 2012)
vastareaktiona uskonto ja politiikka haluttiin sekä käsitteellisellä
että toiminnallisella tasolla erottaa toisistaan. Hoitokokousvuosina
suoria äänestysohjeita annettiin aktiivisesti ja ”väärin” äänestäminen
oli myös syy ”hoitamiselle” eli hengellisen puhuttelun kohteeksi joutumiselle. Aika oli kokonaisuudessaan lestadiolaisyhteisölle vaikeaa
3.	
Näkemys on peräisin Jeremian kirjasta ja sitä toistetaan lestadiolaisuudessa
sekä poliittisen osallistumisen että työnteon ja yrittämisen perusteluna:
”Jokainen ihminen, uskovainen muiden joukossa, elää ja tekee työtä oman
aikansa ja kulttuurinsa keskellä. Mutta jopa Babyloniassa pakkosiirtolaisina
2500 vuotta sitten eläneet saivat profeetta Jeremian välittämän Jumalan kehotuksen: ’Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt’
(Jer. 29:7)” (Hintikka 2008, 134–135).
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tai jopa traumaattista, ja siihen johtaneisiin toimintatapoihin haluttiin 1980-luvulla ottaa etäisyyttä. Politiikan osalta tämä merkitsisi
sitä, että suorat äänestysohjeet katosivat liikkeen kirjoituksista ja
saarnoista. Poliittiseen osallistumiseen ja eräänlaiseen laajaan aktiiviseen kansalaisuuteen liikkeen jäseniä kehotettiin tämänkin jälkeen
(Nykänen 2012b).
Etääntymisestä huolimatta puoluepolitiikka ja uskonto vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä eivät kokonaan eronneet toisistaan.
Vanhoillislestadiolaiset tiedostivat esimerkiksi Tapio Nykäsen väitös
kirjahaastatteluissa varsin selvästi sen, että politiikassa mukana
olevat vanhoillislestadiolaiset kantavat mukanaan uskonnollisia
arvojaan (Nykänen 2012a; 2015). Nämä nousevat esiin esimerkiksi
”omantunnonkysymysten” eli esimerkiksi seksuaalimoraalia sääteleviin kysymyksiin liittyvien seikkojen tullessa poliittiseen käsittelyyn,
mutta myös siinä toimintatavassa, jota uskovien ajatellaan edustavan
(Nykänen 2012a, 133–149). Uskovien poliitikkojen täytyy, kuten aiemminkin, toimia ”rakentavasti”, ei ”repivästi”. On siis olemassa sekä
asiakysymyksiä että toimintatapoja, joiden yhteydessä uskonnon ja
politiikan suhteista toistuvasti käydään neuvotteluja (Wohlrab-Sahr &
Burchardt 2012).
Suorien äänestysvalintojen katoamisesta huolimatta maltilliset
oikeistopuolueet ovat säilyneet lestadiolaisten suosimina puolueina ja
poliittista vasemmistoa ”vierastetaan” samoista syistä kuin 1970-luvulla
eli sen ateistisen ja ”repivän” historian vuoksi. Suosituimpia puo
lueita ovat edelleen Suomen Keskusta ja Kansallinen Kokoomus (ks.
Talonen tässä kirjassa). Lestadiolaisalueiden selkeä valtapuolue on
keskusta. Lestadiolaisuuden ydinalueilla eli Pohjois-Pohjanmaalla,
Koillismaalla ja Etelä-Lapissa keskustan kannatusprosentti oli vuoden
2012 kunnallisvaaleissa ja vuoden 2015 eduskuntavaaleissa tyypillisesti
40–60 %:n luokkaa. Seitsemässä alueen kunnassa keskustalla oli tätä
kirjoitettaessa yksinkertainen enemmistö.
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Ehdokasasettelu ja uskonnollisen verkoston jäsenyys
Vaalikamppailujen yhtenä kulminaatiopisteenä voidaan pitää ehdokasasettelua, jossa määritellään, millaisten vaihtoehtojen joukosta
äänestäjät voivat edustajansa valita. Sillä, keitä puolueet saavat
ehdokkaiksi ja keitä toisaalta hyväksytään ehdokkaiksi, on suuri
merkitys poliittisen dynamiikan näkökulmasta. Ehdokasasettelua
voidaan pitää tarkastelun yhtenä lähtökohtana myös silloin, kun tarkastellaan vanhoillislestadiolaisuuden ja puoluepoliittisten verkostojen nivoutumista yhteen.
Aineistostamme piirtyy selvänä esiin se aiemmissakin tutkimuksissa esitetty havainto, että menneinä vuosikymmeninä politiikka
ja uskonto kytkettiin vanhoillislestadiolaisuudessa toisiinsa sekä
konkreettisesti että käsitteellisesti (esim. Linjakumpu 2012; Nykänen 2012b; 2015). Tämä näkyi myös ehdokasasetteluissa erilaisissa
vaaleissa. Sekä lestadiolaiset että ei-lestadiolaiset haastateltavat totesivat, että vielä 1970- ja 1980-luvulla vanhoillislestadiolaiset paikallisvaikuttajat usein ”asettivat” ehdokkaita vaaleihin sopimalla asiasta
keskenään. Käytännössä prosessi eteni vaihtelevin tavoin riippuen
paikallisesta toimintakulttuurista ja siitä, mitkä vaalit olivat kyseessä.
Tutkimamme alueen kunnallisvaaleissa puolueiden ja erityisesti
keskustan ehdokasasetteluun ovat perinteisesti vaikuttaneet pienten
kylien paikallisyhdistykset. Vaikka kunnallisjärjestöt ovat virallisesti
asettaneet ehdokkaat, ne keskustelevat ehdokasasettelusta etukäteen
paikallisyhdistysten tai niiden johtohahmojen kanssa. Yhdistyksillä
on ollut vaaleissa myös osaston jäsenmäärään ja kylän asukasmäärään perustuvia ehdokaskiintiöitä4. Paikallisyhdistysten ehdokasvalintoihin ovat puolestaan vaikuttaneet paikalliset valtasuhteet.
Aineistossamme oli useita viitteitä, joiden mukaan joissain lestadiolaisvaltaisissa kylissä tämä tarkoitti erityisesti 1970-luvulla sitä,
että keskustan paikallisyhdistykset nimesivät ehdokkaikseen mielellään lestadiolaisia. Viittaukset asiaan ovat selkeitä mutta kuitenkin
4.	
Kaiken kaikkiaan eri kunnissa (ei vain tutkimallamme alueella) on pyritty siihen, että eri kylät olisivat edustettuina vaaleissa ja kunnallispolitiikassa. Toisaalta kylät itse ovat halunneet oman alueensa edustajia mukaan politiikkaan.
Esim. Ikonen & Puikkonen 1986; Kananen 2002, 133.
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sen verran hajanaisia, ettei niiden perusteella voida sanoa tarkasti,
kuinka paljon tai miten yleisesti uskonto tai uskonnolliseen verkostoon kuuluminen on vaikuttanut lestadiolaisalueen paikallisyhdistysten ehdokasvalintoihin. Sen sijaan voidaan todeta, että joissain
tapauksissa näin on tapahtunut. Ei-lestadiolainen poliitikko Honkajärveltä kuvaa asetelmaa entisessä kotikylässään näin:
[K]otikylässä on niin vahva se lestadiolaisuus, että sieltähä ei
pääse ku lestadiolainen keskustapuolueen ehokkaaksi. En minä sillon ollu niinku ajatellukkaa, mutta kyllä mää nyt aina
olin sillain kiinnostunu näistä yhteisistä asioista. Olihan siellä
tietenki jonku verran toisenlailla ajattelevia sitten niin ne sitte
rupes että minun pitäs alakaa ehokkaaksi. Mutta ku ne ei ottanu keskustapuolueeseen siellä, niin ne sitte että ala sitte tähän
toiseen puolueeseen.5
Haastateltava tarkensi, että hän ei mielestään päässyt keskustan
ehdokkaaksi kotikylässään nimenomaan siksi, että ei ollut vanhoillislestadiolainen. Haastateltavan mukaan asia ”annettiin ymmärtää”
paikallisyhdistyksessä niin selvästi, että erehtymisen mahdollisuutta ei
ollut. Toisaalta haastateltavalle ei sanottu suoraan, että juuri uskonnollisen yhteisön jäsenyys ratkaisi asian. On mahdollista, että tosiasiassa
asiaan vaikutti esimerkiksi haastateltavan nuori ikä tai se, että häntä
ei pidetty pätevänä ehdokkaana. Aineiston muodostama kokonaiskuva antaa kuitenkin ymmärtää, että uskonnolliseen yhteisöön kuulumisella on ollut vastaavissa tilanteissa merkitystä erityisesti 1970- ja
1980-luvulla. Se, että asiaa ei sanota suoraan, kertookin todennäköisesti
siitä, että myös vanhoillislestadiolaisuuden vahvoilla kannatusalueilla
uskonnon vaikutus poliittiseen valintoihin tai päätöksiin on ollut jossain määrin arkaluontoinen asia, josta on puhuttu kiertoilmauksilla6.
Sama ilmiö tekee asian tarkasta tutkimuksesta melko vaikeaa.
5.	
Sitaateissa esiintyvät pilkut ilmaisevat puheen tauotuksia.
6.	
Analogisesti monissa lestadiolaisalueen kouluissa opettajat eivät usein ole
puhuneet suoraan ”lestadiolaisperheistä” vaan esimerkiksi ”suurista perheistä” silloin, kun arvioidaan, voidaanko opetuksessa käyttää hyväksi esimerkiksi teatteriin liittyviä menetelmiä tai näyttää elokuvia. (Tapio Nykäsen
tutkimuspäiväkirja.)
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Uskonyhteisön jäsenyyden vaikutus poliittisen paikallisyhdistyksen ehdokkaaksi pääsyyn on teoreettisesti ymmärrettävää. Uskonnollisen verkoston näkökulmasta ”epäuskoiset” ovat lähtökohtaisesti
parasiittimaisia toimijoita, jotka voivat kyseenalaistaa uskonnollisia
totuuksia ja aiheuttaa siten vaaraa verkoston yhtenäisyydelle. Epäuskoisia toisaalta tarvitaan osoittamaan uskonyhteisön rajoja, mutta
jos ”maailma” pääsee sisään yhteisöön ja pyrkii esimerkiksi vaikuttamaan hengelliseen opetukseen, tilanne on yhteisön vakiintuneiden
käsitysten mukaan haitallinen. Koska politiikka kytkettiin uskontoon vanhoillislestadiolaisuudessa 1970-luvulla ja vielä 1980-luvun
alussa avoimesti, olivat lestadiolaisten paikalliset poliittiset verkostot
vähintään toissijaisesti myös uskonnollisia verkostoja, joissa epäuskoisiin saatettiin suhtautua varauksella.
1970- ja 1980-lukujen vanhoillislestadiolaisten valmistautumisesta valtakunnallisiin vaaleihin voidaan piirtää aineistomme
perusteella kunnallisvaaleja tarkempi kuva. Useiden haastateltavien
mukaan ehdokasasetteluun eduskuntakuntavaaleissa vaikutettiin
1970- ja 1980-luvulla lähinnä niin, että paikalliset lestadiolaisvaikuttajat yrittivät keskenään löytää sopivaa lestadiolaispoliitikkoa pyrkimään puolueen, yleensä keskustan, ehdokkaaksi. Usein sellaisella
henkilöllä, jolla oli laajempaa tukea lestadiolaisvaltaisissa paikallisyhdistyksissä ja kunnallisjärjestöissä, oli hyvät mahdollisuudet myös
päästä alueellisen piirinsä ehdokkaaksi.
On huomattava, että vaikka uskonnolliseen verkostoon kuuluminen on vaikuttanut ehdokkaaksi pääsyyn, eivät lestadiolais
vaikuttajat sen paremmin kunnallis- kuin eduskuntavaaleissa 1970- ja
1980-luvullakaan valinneet ehdokkaitaan sen perusteella, kuinka
syvä heidän uskonnollinen vakaumuksensa on. Aineiston perusteella
vaikuttaa siltä, että sen sijaan on pikemminkin etsitty verkoston
sisältä henkilöitä, joiden on uskottu pystyvän toimimaan politiikassa menestyksekkäästi ja keräämään kannatusta mahdollisimman
laajasti. Erityisesti eduskuntavaaleissa ehdokkaiden on pyrittävä
keräämään ääniä myös muilta kuin lestadiolaisilta, minkä lestadiolaispoliitikot ovat hyvin tiedostaneet (vrt. Nykänen 2012a, 162).
Useat haastateltavamme taustastaan riippumatta sanoivat, että
ehdokasasetteluihin liittyvät toimintatavat ovat 1990- ja 2000-luvulla
muuttuneet aiemmasta. Kuten aiemmissa tutkimuksissakin on
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esitetty, vanhoillislestadiolaiset ovat pyrkineet ns. hoitokokousvuosien jälkeen tietoisesti pitämään puoluepolitiikan etäämmällä
uskonnon harjoittamisesta (Nykänen 2012b; 2015). Aineistomme
perusteella voidaan arvioida, että tämä on vaikuttanut myös
ehdokasasetteluihin. Vanhoillislestadiolainen poliitikko Oulun seudulta muotoili muutoksen seuraavasti:
Joskus on ollu semmonen tilanne että lestadiolaiset on niinku miettiny sitä, ei välttämättä siellä Rauhanyhistyksellä mutta että lestadiolaisia on kokoontunu johonki. Ne on miettiny
kuka pannaan niinku ehokkaaksi valtakunnan politiikkaan.
Se on ollu ihan yleinen käytäntö vielä 70-luvulla, määki oon
ollu joskus semmosessa kokouksessa, ehkä jopa 80-luvulla ja
on mietitty ketkä lähtis ehokkaaksi. Mutta eihän tänä päivänä esimerkiks kuntapolitiikassa niin ei siellä, ei oo yhtään tupailtaa [naurahtaa], lainausmerkeissä, eikä seurailtaa järjestetä
sillä tavalla että mietittäs ketkä lähtee valtuustonehokkaaksi.
Ihan se sitte saatetaan listalta [kotona katsoa] että jaha tuo on
lähteny, ei siinä. Seki on varmaan semmonen, kliseinen ajattelu joka vaatis tämmöstä, tämmöstä reipasta tuuletusta. Että
meillä tavallisesti olis tämmösiä mafioita, josa me tehtäs niinku yhteistyötä.
Serresiläisessä merkityksessä uskonto on aiemmin toiminut ehdokasvalinnoissa selkeänä parasiittina, joka on määrittänyt poliittisen
verkoston toimintaa monellakin tavalla. Kun uskonto ja politiikka
on vanhoillislestadiolaisuudessa ”virallisesti” erotettu toisistaan, on
myös uskonnon parasiittimainen vaikutus väistämättä muuttunut.
Kuten haastateltava toteaa, vanhoillislestadiolaiset eivät ainakaan
laajemmassa mitassa esimerkiksi kokoonnu ”tupailtoihin” tai varsinkaan Rauhanyhdistykselle pohtimaan, keitä uskovaisia voitaisiin
asettaa ehdolle valtakunnan politiikkaan.
Serresiläiseen ajatteluun kuuluu kuitenkin ajatus siitä, että parasiittia ei voida eliminoida vain kieltämällä sen olemassaolo. Kiellon seurauksena parasiitti saattaa ainoastaan piiloutua ja muuttua
abstraktimmaksi (Brown 2013, 93). Aineistossamme tästä ilmiöstä
on viitteitä. Piiloisen parasiitin vaikutus näkyy esimerkiksi niissä
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myönteisissä ominaisuuksissa, joita lestadiolaisiin ehdokkaisiin tai
poliitikkoihin edelleen liitetään heidän uskonnollisen taustansa
perusteella. Kaikki vanhoillislestadiolaiset mutta myös useimmat eilestadiolaiset haastateltavat niin Oulun seudulla kuin Honkajärvellä
pitivät lestadiolaisia luotettavina ja yhteistyökykyisinä poliitikkoina.
”Lestadiolaisuus” on siis ominaisuus, joka ennakoi ja määrittää henkilön poliittista pätevyyttä. Tämä voi puolestaan vaikuttaa myönteisesti siihen, että henkilö valitaan ehdokkaaksi. Ilmiö muistuttaa sitä
tapaa, jolla vanhoillislestadiolaiset työnantajat liittävät lestadiolaisiin
työntekijöihin myönteisiä ominaisuuksia, kuten ahkeruutta ja tunnollisuutta (Linjakumpu 2018; Linjakumpu tässä kirjassa).

Äänestäminen
Yksi tutkimuksemme keskeisistä alakysymyksistä oli sen selvittäminen, äänestävätkö vanhoillislestadiolaiset vaaleissa tyypillisesti toisia
vanhoillislestadiolaisia, ja jos näin tapahtuu, keskittyvätkö äänet systemaattisesti tietyille ehdokkaille. Tutkimus osoitti ensinnäkin, että
vanhoillislestadiolaiset todella äänestävät mielellään saman herätysliikkeen jäseniä eri vaaleissa. Asiasta olivat yksimielisiä kaikki
haastateltavamme riippumatta siitä, millainen suhde heillä vanhoillislestadiolaisuuteen haastatteluhetkellä oli. Asiaa perusteltiin
varsinkin sillä, että toisella uskovalla on lähtökohtaisesti ”samankaltaiset arvot”, jolloin hänen voi odottaa toimivan myös politiikassa
ainakin yleensä toivotulla tavalla. Vanhoillislestadiolainen poliitikko
Oulun seudulta muotoili asian seuraavasti:
Varmaan on hirveesti eroja paikkakunnittain, että riippuu tietenki siitä ehokastarjonnastaki sitte. Mutta jos ommaa käyttäytymistä aattelis, niin kyllä mulla ainaki niinku tärkeessä
roolissa ois niitten arvojen myötä se toinen vanhoillislestadiolainen. Että mää varmaan kyllä, jos mahollista, niin äänestäisin
että se, luulen että se on aika vahva. […] niinku kokkee jotenki
että se vois ajatella asioista samalla lailla, ja tietenki se vakaumus kertoo jollaki lailla […] miten se ihminen ajattellee.
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Toinen haastateltava, myös Oulun seudulla politiikassa toimiva entinen lestadiolainen, oli sitä mieltä, että ”uskovaisten arvot” näkyvät
politiikan teossa paikallistasollakin konkreettisesti, ja siksi ehdokkaan vakaumuksella on aidosti suuri merkitys monille äänestäjille:
No tota jos on lestadiolainen, ja on uskovainen päättäjä, niin
kyllähän sillon sitoutuu myös niinku siihen uskon tuomaan
tiettyyn arvomaailmaan. Se näkyy päätöksenteossa väistämättä […] vaikka tanssilavan rakentaminen kuntaan että
käytetäänkö siihen vaikka tai lähetäänkö johonki tämmöseen
teatteriproduktioon mukaan, tai lähetäänkö jotain seurapelisysteemiä, lähetäänkö siihen kunnassa mukaan. Perinteinen
ajattelu on uskovaisilla se, että ei kuuluta urheiluseuroihin […]
Sama haastateltava totesi, että varsinkin vanhemmat liikkeen jäsenet
äänestävät toisia lestadiolaisia myös siksi, että yhteisö on tähän
perinteisesti kehottanut:
No kyllä se, vanhemmilla ihmisillähän se on niin että uskovainen äänestää uskovaista, se on ihan selevä juttu ja mulle niinku on ohjeistettu sitä, puhuttu ja näin.
Aikaisemmassa tutkimuksessa on tullut ilmi, että 1970-luvun kiivaimpina hoitokokousvuosina vanhoillislestadiolaisten äänestyskäyttäytymistä ohjattiin sekä seurapuheissa että liikkeen lehdissä (mm.
Linjakumpu 2012; Nykänen 2012b). Viitteitä on siitä, että joissain ta
pauksissa ääniä ohjattiin organisoidusti myös yksittäisille ehdokkaille kehottamalla äänestämään tiettyä henkilöä (Nykänen 2012a, 162).
Aineistomme perusteella vaikuttaa, että kumpaakaan ei 2000-
luvulla enää tapahdu, ei ainakaan yhtä avoimesti. Ehdolle asettuneista henkilöistä saatetaan vanhoillislestadiolaisten keskuudessa
käydä kyllä nykyisinkin aktiivista keskustelua. Tämä keskustelu ei
kuitenkaan ole yleensä järjestelmällistä eikä sitä käydä herätysliikkeen virallisten instituutioiden järjestämänä. Sen sijaan keskustelut
organisoituvat omaehtoisesti, aktiivisten yksityishenkilöiden alulle
panemina. Vanhoillislestadiolaiset kunnallispoliitikot Oulun seudulta ja Honkajärveltä kommentoivat asiaa näin:
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No minusta tuntuu että se on niinku semmonen, et ihmiset
kyllä mää oon itekki ollu sellasessa tilanteessa että ihmiset juttelee niinku keskenään ketä sitä tänä vuonna äänestäs ketä sitä
on meikäläisiä ja, no se on kuulemma meikäläinen no sitähän
sitä sitte vois äänestää ja, et jos sitä ei muuten tiedä niin kyllä
se sitte tulee niinku tämmösissä, [epäselvä sana poistettu] kuuluu suusta suuhun, menetelmällä että, vähän niinku perimätieto kulki ennen vanhaan.
[M]utta, ku sä kysyit nuista tekstiviestikampanjoista ja muista
nii, no minä en oo ikinä sitä kokenu kyllä, tietenki saattaa olla että tuttujen kesken laitetaan että ”hei että, muistathan käyä
äänestämässä” yksittäisesti, kyllä minäki laitoin velipojille viestiä […].
Usea haastateltava huomautti, että vanhoillislestadiolaisia on sen
verran vähän ja uskonyhteisö on niin tiivis, että tieto pätevistä ja
todennäköisesti suosituista ehdokkaista leviää verkostossa nopeasti
ja alkaa ajan myötä vahvistaa itseään. Eräs vanhoillislestadiolaisen
herätysliikkeen puhujana toiminut haastateltava esitti, että juuri
tämä olisi nykyään tyypillinen tapa äänten kanavoitumisessa. Tietoista tai ohjailtua äänten keskittämistä hänen mukaansa vältetään,
koska ”keskustapuolue ei ole sama asia kuin Jumalan valtakunta”.
Tässä kommentissa tiivistyy se vanhoillislestadiolaisuuden muutos, jossa aiemmin avoimesti hengellistetystä politiikasta on tullut
uskonnon näkökulmasta potentiaalisesti jopa haitallinen parasiitti,
jonka liian suora kytkeminen uskontoon voi olla vaarallista.
Vanhoillislestadiolaisten äänten omaehtoista ohjautumista voitaisiin kuvata myös Michel Foucault’n itsetekniikan käsitteen avulla
(Foucault 1988). Vanhoillislestadiolaiset äänestäjät tunnistavat sen
diskursiivisen rakenteen, joka kehottaa uskovaa äänestämään toista
uskovaa, ja toimivat tietoisesti tämän mallin mukaan, koska sitä
kautta on mahdollista muuttaa yhteiskuntaa suotuisaksi ajateltuun
suuntaan. He eivät äänestä niinkään pakon vuoksi tai ääneen lausutun uskonnollisen käskyn takia, vaan siksi, että ajattelevat tätä
kautta vaikuttavansa myönteisesti omaan tilanteeseensa. Äänestäjät
siis ”pitävät itsestään huolta” (Foucault 1988).
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Aineistossamme oli jonkin verran hajaantumista sen suhteen,
millaisina naisten mahdollisuuksia osallistua politiikkaan pidettiin.
Haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että naisten osallistumiselle politiikkaan ei ole hengellisiä ja opillisia esteitä. Joidenkin haastateltujen
mielestä naisten on kuitenkin käytännössä sekä miehiä vaikeampaa
osallistua politiikkaan (esimerkiksi perhekiireiden vuoksi) että hankalampaa saada ääniä. Liikkeen jättänyt poliitikko Oulun seudulta
muotoili asian seuraavasti:
[S]iinäki on niinku monesti onnella ja sattumalla. Sitte täytyy
olla jotenki että oot jotenki, sopivasta verkostosta tai niinku
naisena oot joko sinkku ja sulla on jotain muuta, valtavia verkostoja tai sitte että sä oot joku ison perheen joku semmonen,
urhea äiti joka niinku sitte saa sen gloorian sieltä yhteisön sisältä. Koska ne äänimääräthän on kuitenki sen liikkeen sisällä
valtavia tällä alueella että niillä sä pääset kyllä minne haluat jos
sä vaan saat sieltä ne äänet.
Vanhoillislestadiolaisuuden tiiviyden näkökulmasta politiikassa
toimivat naiset voivat muodostaa kiintoisan yksityiskohdan, joka
potentiaalisesti avaa sukupuolirooleja yhteisön sisällä laajemmin.
Serresiläisessä mielessä politiikkaan osallistuvat vanhoillislestadiolaiset naiset voidaan nähdä parasiittimaisina toimijoina, jotka
rikkovat kuvaa pääasiassa kotiäitiydelle omistautuneesta lestadiolaisnaisesta. Uskonyhteisön näkökulmasta politiikassa toimiva nainen ei kuitenkaan ole välttämättä haitallinen vaan jopa verkoston
tiiviyttä rakentava hahmo. Vanhoillislestadiolaisuus on varsinkin
hengellisesti suhteellisen patriarkaalinen yhteisö, jossa esimerkiksi ns. puhujien eli saarnaajien tehtävät on rajattu vain miehille
(Nykänen 2012a, 246–250). Lisäksi niin sanotun ehkäisykiellon on
katsottu asettavan naiset eriarvoiseen asemaan suhteessa miehiin,
jotka voivat osallistua työelämään naisten hoitaessa kotona lapsia
(ks. Ihmisoikeusliitto 2009). Politiikka voi tarjota kanavan, jossa
naiset toimivat itsenäisesti ja käyttävät huomattavaakin valtaa,
mutta eivät kuitenkaan uhkaa uskonyhteisön perinteisiä käsityksiä
miehen ja naisen rooleista. Poliitikkonaisen figuuri tuottaa käsitystä
tasa-arvoisesta ja vahvasta vanhoillislestadiolaisesta naisesta mutta
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jättää liikkeen perinteiset näkemykset sukupuolten tehtävistä koskemattomiksi. Kuten haastateltava edellä toteaa, menestyminen
perinteisen sukupuoliroolin mukaisessa toiminnassa eli ”urhea
äitiys” voi myös yhdistyä poliittiseen luottamukseen ja tuoda
ehdokkaalle ääniä.
Keskitymme tekstissämme ennen kaikkea siihen, miten erilaiset
verkostot lomittuvat toisiinsa ja miten niiden suhteissa vaikuttavat
merkitykset siirtyvät verkostosta toiseen. Äänestämistä voitaisiin
katsoa lisäksi siitä näkökulmasta, millaisen resurssin verkosto muodostaa ehdokkaille (ks. Linjakumpu tässä kirjassa). Aineistommekin
viittaa siihen, että hengelliset verkostot ovat äänestämisen suhteen
usein ehkä nimenomaan resursseja, jotka sekä tuovat ääniä että
antavat sisällöllisiä lähtökohtia politiikalle.

Uskovana politiikassa: arvojen merkitys
Kun lestadiolainen henkilö on tullut valituksi kunnan päättäviin elimiin, ollaan viimeistään tilanteessa, jossa vanhoillislestadiolaiset ja
kuntapoliittiset verkostot kohtaavat, limittyvät ja resonoivat. Tarkastelemme viimeisissä analyysiluvuissa verkostojen vuorovaikutusta
puoluepolitiikan arjessa.
Ehkä selkeimmin hengellisen verkoston vaikutus ulottuu puoluepolitiikkaan niiden arvojen kautta, joita lestadiolaisten poliitikkojen
tulisi opillisessa mielessä edustaa. Kuten alussa totesimme, uskonnolliset arvot ovat selvästi näkyvillä esimerkiksi seksuaalimoraaliin
liittyvissä kysymyksissä sekä muun muassa alkoholipolitiikassa.
Myös isänmaallisuus yleisenä arvona kuvastaa vanhoillislestadiolaista politiikkaa (Nykänen 2012a).
Kuntatasolla ei laadita lakeja eikä siis määritellä välittömästi sitä,
mikä yhteiskunnassa on normatiivisessa tai moraalisessa mielessä
oikein tai väärin. Kunnallispolitiikka koostuu usein pikemminkin käytännöllisten, ihmisten jokapäiväiseen arkeen vaikuttavien
ratkaisujen tekemisestä. Näiden taustalla tietysti vaikuttavat myös
normatiiviset käsitykset hyvästä elämästä ja moraalista. Toisinaan
arvot jäsentyvät päätösten perusteluiksi myös avoimemmin, kuten
esimerkiksi päätettäessä tanssilavan tukemisesta kunnan varoin.
Vanhoillislestadiolaisuus Pohjois-Suomen kunnallispolitiikassa | 77

Useammin kunnallispolitiikkaan vaikuttavat uskonnolliset arvot
liittyvät aineistossamme kuitenkin poliitikkojen yleisiin mentaliteetteihin ja toimintamalleihin. Näistä selkeimpänä nousee esille se,
että uskovien tulee toimia kunnallispolitiikassakin ”rakentavasti”.
Tämä merkitsee haastateltavien mukaan esimerkiksi neuvottelujen ja kuuntelemisen korostamista menettelytapoina erontekojen ja
etenkin avoimen riitelyn sijaan. Toiseksi lestadiolaisten odotetaan
toimivan ”oman kaupunkinsa parhaaksi”. Poliittisen toiminnan tulisi
tähdätä paikkakunnan etuun, ei esimerkiksi vain oman puolueen
vallan kasvattamiseen tai henkilökohtaiseen hyötyyn.
Kolmantena lestadiolaista kuntatason politiikkaa määrittävänä
arvona haastatteluissa mainittiin perhekeskeisyys. Perhe on lestadio
laisuudessa merkittävä instituutio sekä käytännössä että opillisesti
(ks. Nykänen 2012a, 133–148), ja tämän jotkut haastateltavat arvioivat näkyvän myös politiikassa. Toisaalta yksi vanhoillislestadiolainen haastateltava oli sitä mieltä, että lestadiolaispoliitikkojen kesken
on tässä suhteessa paljonkin eroja. Jotkut voivat ajaa haastateltavan
mukaan ”kovaakin” politiikkaa suhteessa perheisiin.
[A]attelisin ainaki, että pääsääntösesti uskovaiset tekkee toki niinku ihmisläheistä politiikkaa. Sitte on tietenki meijänki
joukossa niitä jotka, en tiijä, onko sitten niin että ei tavallaan,
oo ehkä niin, ihmisenä, semmonen tavallaan esimerkiks
perhekeskeinen. Se saattaa olla aika kovvaaki politiikkaa sitte
osalla, että siinäkään ei omien kokemusten perusteella en nää
semmosta, suoraa jakkaumaa.
Haastatteluissa nousi esiin spontaanisti joitakin perheisiin liittyviä
sisällöllisiä politiikan teemoja. Oulun seudulla useat haastateltavat
nostivat esimerkiksi esiin kouluverkkoon liittyvät seikat. Aihe oli
poliittisesti ajankohtainen mutta haastateltavia myös henkilökohtaisesti selvästi kiinnostava. Toisaalta haastateltavat huomauttivat, että
esimerkiksi pieniin kouluihin liittyvät teemat eivät liity erityisesti
lestadiolaisalueeseen vaan koskevat koko Suomea.
Lestadiolaisten arvojen vaikutus politiikassa on selkeä serresiläinen parasiitti, jossa uskonnollisen verkoston merkitykset vaikuttavat
poliittiseen toimintaan. Vaikka yllä mainitut arvot, joista osa on melko
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abstrakteja, eivät suoraan välttämättä vaikuta yksittäisiin päätöksiin,
ne raamittavat lestadiolaisia poliitikkoja tietynlaisina toimijoina.
Raamit määrittävät sekä sitä, millaisena lestadiolaispoliitikot näkevät
itsensä, että sitä, millaisena ympäristö heidät näkee. Parasiitti itse hyötyy vaikutuksestaan, kun kristillisten arvojen asema lestadiolaispoliitikkojen toiminnan kautta yhteiskunnassa mahdollisesti vahvistuu.
Vanhoillislestadiolaisuudessa jaettujen arvojen ja uskovalle kuuluvien oikeiden toimintatapojen merkityksen korostaminen on yleensä
ottaen keskeinen sosiaalinen mekanismi. Lestadiolaisuuteen kuuluu
vahva vaade siitä, että uskova käyttäytyy uskovan tavoin. Mekanismin vaikutusta korostaa, että uskossa olevan tehtävänä on seurata
toisten uskovien toimintaa ja tarpeen tullen myös ”hoitaa” eli käytännössä ojentaa väärin toimineita uskonveljiä ja -sisaria (Linjakumpu
2012). Yhteisö siis valvoo jäseniään. On oletettavaa ja uskottavaa,
että useimmat vanhoillislestadiolaiset poliitikot todella noudattavat
uskonyhteisön asettamia toiminnan malleja yksityiselämänsä lisäksi
myös politiikassa. Tätä käsitystä vahvistivat myös ei-lestadiolaisten
kuntavaikuttajien haastattelut. Vanhoillislestadiolaisten poliitikkojen sanottiin haastatteluissa yleensä ottaen ”ottavan tehtävänsä vakavasti” ja pyrkivän ”rakentavaan” yhteistyöhön kaikkien kanssa.
Jonkinlaisen poikkeaman edelliseen muodostivat muutamat viittaukset lestadiolaispoliitikkoihin, joiden katsottiin yrittäneen edistää
lestadiolaistaustaisten yritysten etuja tavalla tai toisella moitittavasti.
Kaksi ei-vanhoillislestadiolaista haastateltavaa samasta kunnasta esitti
(toisistaan riippumatta), että yksi poliitikkona toiminut vanhoillis
lestadiolainen yrittäjä oli pyrkinyt vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon saadakseen etua yrityksilleen tai lestadiolaisten tuttaviensa
yrityksille. Vaikutusyrityksissä olivat haastateltavien mukaan olleet
mukana myös jotkut muut lestadiolaisyrittäjät. Molemmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että kyse ei ollut ensisijaisesti henkilöiden
lestadiolaisuudesta vaan henkilökohtaisista piirteistä. Silti kumpikin
kytki poliitikon ja yrittäjien toiminnan myös heidän jäsenyyteensä
uskonyhteisössä. Toinen haastateltava piti tapauksia esimerkkinä joidenkin lestadiolaisten toimintatavoista. Toinen arvioi, että poliitikko
ja yrittäjät katsoivat olevansa oikeassa automaattisesti myös maallisissa asioissa, koska edustivat ”ainoaa oikeaa uskoa”. Haastateltava
piti tällaista ajattelutapaa lestadiolaisille melko tyypillisenä.
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Toisessa kunnassa toimiva lestadiolainen valtuutettu kertoi
samantapaisen esimerkin omasta valtuustohistoriastaan. Haastateltavan kanssa samaan puolueeseen kuulunut toinen lestadiolainen
poliitikko oli koettanut haastateltavan mukaan ajaa uskonveljensä
yrityksen etua poikkeuksellisen vahvasti. Haastateltava oli kuitenkin sitä mieltä, että esimerkki ei kertonut lestadiolaisista yleensä
vaan pikemminkin yhden henkilön toimintatavoista. Haastateltavan
mukaan poliitikon toimintaa olivat paheksuneet sekä lestadiolaiset
että ei-lestadiolaiset.
[M]utkan kautta törmäsi niinku kaavotushankkeissa tämmöseen että joku luottamushenkilö pyrki ehkä minusta niinku liianki hanakasti yhen yrittäjän asiaa viemään etteenpäin,
joka, mua tavallaan vähän pelotti etukätteen että miksi se
edes lähtee tekemään niin koska, itse luottasin siihen että jos
normaalireittiä edetään niin se asia mennee niinku oikeudenmukaisesti, mutta jos lähetään niin sehän hyppää silimille jos
lähetään niinku suin päin jonku juttua ajamaan. Siinäki kävi
sitte loppuseltaan niin että se ei, päättyny hyvin se, eikä siitä
kaavasta tullu mittää. […] Se on se yks ainut, tappaus ja se jäi
kyllä vahvana itellä mieleen ja me siitä niinku keskusteltiin.
Mitä ite kävin keskustelua niin kävin sekä muitten, uskovaisten että epäuskosten kanssa että, että se, niinku nähtiin kyllä
niinku että säälittävää että joku rupeaa tuollain ajamaan, asiaa.
Mutta sitte mä sillain aattelin että se, luottamushenkilö teki sitte niinku kyllä virheen, ja karhunpalveluksen sille yrittäjälle.
Tapaukset ovat esimerkkejä siitä, miten toisiinsa kietoutuneita verkostot ja niihin liittyvät merkitykset voivat olla. Jos poliitikot ja yrittäjät olisivat olleet uskonyhteisöön kuulumattomia henkilöitä, olisi
vaikuttamisyritykset voitu selkeämmin panna heidän persoonallisten toimintatapojensa kontolle tai kytkeä esimerkiksi joidenkin yritysten toimintatapoihin. Nyt ensimmäisen tapauksen haastateltavat
pitivät yrittäjien toimintaa vähintään osittain nimenomaan lestadio
laisille tyypillisenä. Jälkimmäisessäkin tapauksessa haastateltava
kehysti toiminnan niin, että nimenomaan uskonnollisen verkoston
jäsenyyttä oli yritetty käyttää hyväksi – joskin kaikkien mielestä
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moitittavalla tavalla. Serresiläistä ajatusmallia mukaillen uskon
yhteisön jäsenyys toimi parasiittina, joka tunkeutui poliittiseen
tilaan ja häiritsi kunnan ja yrittäjien asiallista suhdetta.
Tapaukset kertovat myös parasiittien taipumuksesta toimia torjuttunakin. Vaikka poliittinen vaikuttaminen uskontoon liittyvien
verkostojen kautta olisi kiellettyä ja vaikka enemmistö ei sitä hyväksyisi, saattaa melko avointakin vaikuttamista silti esiintyä. Parasiitti
ja sen ”isännät” eivät toisin sanoen usein jähmety pysyviin asemiin
vaan ovat sen sijaan muuttuvaisissa suhteissa, joissa toimintatapoja
toistuvasti sekä reflektoidaan että neuvotellaan uusiksi.

Uskovana politiikassa: suhde toisiin valtuutettuihin
Honkajärvellä kaikki lestadiolaiset ja ei-lestadiolaiset haastateltavamme esittivät, että lestadiolaiset tekevät puoluepolitiikassa keskenään yhteistyötä, mutta eivät ole ilman muuta yksimielisiä. He eivät
myöskään haastateltavien mukaan muodosta homogeenista ja selkeää tai itsenäistä sisäryhmää vaan toimivat osana puolueensa valtuustoryhmää, jolle ovat politiikassa myös lojaaleja. Lestadiolainen
valtuutettu kuvasi asetelmaa näin:
[O]n mullaki meidän valtuustoryhmässä, tietyt erityisluotetut,
ja niihin kuuluu myös lestadiolaisia, en mää sitä niinku kiellä, mutta, ja se tullee sen kautta että tunnen heijät muutoinkin
muista yhteyksistä ja, ja ollaan ihan arjen asioissa ja vapaaajallaki tekemisissä, niin on, niitäkin, tavallaan luottohenkilöinä semmosina, joitten kans ehkä etukätteenki asioita mietitään
ja jutellaan mutta se on ihan selvä että ku meki ollaan, lestadiolaiset meidän valtuustoryhmässä vähemmistössä nii vaikka
me kaikki keskenään liittouvuttais ja, yritettäis jotaki nii eihän
me saaha aikaan eli se tarkottaa sitä että, kaikkien kans on
kyettävä yhteistyöhön.
Useassa haastattelussa tuli myös esiin, että lestadiolaiset poliitikot ovat toisinaan äänestäneet keskenään eri tavoin ja olleet historian saatossa muutenkin erimielisiä. Ei-lestadiolainen ja pitkään
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kunnalliselämää läheltä seurannut haastateltavamme arvioi haastatteluhetkellä valtuustossa istuneiden lestadiolaispoliitikkojen välisiä
suhteita Honkajärvellä seuraavasti:
Minä en usko sitä, minä en usko sitä ollenkaan, minusta ne ei
oo tuota, ne ei oo yhteenhitsautunu ryhmä, ne saa, kukanenki
ajatella mitä haluaa, ja äänestellä sen mukkaan että ei ei sitä,
sitä varmaan.
Honkajärven erityispiirteenä nousi useissa haastatteluissa esiin yksituumaiseksi mainittu poliittinen kulttuuri. Poliitikkojen puolueesta
tai uskonnollisesta taustasta riippumatta katsottiin yleensä kykenevän laajaan yhteistyöhön. Useassa haastattelussa tämän poliittisen
kulttuurin taustatekijänä pidettiin sitä, että kunnassa oli toiminut
viime vuosikymmenten aikana yksittäisiä kyvykkäitä poliittisia
keskushahmoja, jotka kykenivät luomaan luottamusta lestadiolaisten ja ei-lestadiolaisten poliitikkojen välille. Haastateltavat mainitsivat nimeltä sekä lestadiolaisia että ei-lestadiolaisia poliitikkoja ja
viranhaltijoita, jotka heidän mukaansa olivat vaikuttaneet asiaan.
Haastatteluista sai vahvan vaikutelman siitä, että keskeisten vallankäyttäjien hyvät henkilösuhteet olivat vaikuttaneet oleellisesti kunnan nykyiseen poliittiseen toimintakulttuuriin.
Lestadiolaispoliitikkojen keskinäisistä suhteista vallitsi Oulun
seudulla yleensä samantapainen käsitys kuin Honkajärvellä. Useimmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että lestadiolaispoliitikot eivät
muodosta valtuustoissa omia poliittisia ryhmiään. Lestadiolaisten
haastateltavien itsensä mukaan politiikasta saatetaan kyllä keskustella toisten uskovien poliitikkojen kanssa satunnaisesti vaikkapa
rauhanyhdistyksen kahvipöydässä. Tämä ei haastateltavien mukaan
ole kuitenkaan organisoitua, eikä kenenkään mielestä yhteinen
uskonnollinen vakaumus myöskään pakota olemaan politiikassa
samaa mieltä. Muutama haastateltu lestadiolainen poliitikko esitti,
että uskonyhteys pyritään tietoisesti jopa sulkemaan pois maallisessa politiikassa niin, että ei syntyisi edes epäilystä uskovien välisen
verkoston yhteistoiminnasta. Useampi haastateltava teki tässä suhteessa selvän eron seurakuntapolitiikan ja kunnallispolitiikan välille.
Seuraavan haastateltavan näkemys kuvasti yleistä suhtautumista:
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[O]n semmosia tyyppejä joitten kans niinku, ei-uskovaisten
kanssa niinku tosi, semmosta perusteellista pohdintaa ja yhteistyötä, ollaan tehty että se, minusta se ei näissä, ikäänku maallisissa niinku kunnallisissa asioissa näy sillä lailla että sitte yhen
kauen olin, vähän niinku kokkeeksi seurakunnan puolella niin
siellähän on aivan eri ku uskovaisillaki on niinku oma, lista ja
kaikki siellähän se pohjautuu, erilaiseen rakenteeseenki mutta
että, ei se, niinku minun kokemuksissa se ei oo kyllä, ei nouse
se, vakaumus, näissä maallisissa asioissa sillain, ei korostu.
Toisaalta Oulun seudulla nousi esiin myös varsin toisenlaisia näkemyksiä. Vanhoillislestadiolaisuudesta eronnut haastateltava arvioi,
että kotikunnan politiikassa olisi pitänyt olla lojaali puolueen sijaan
toisille uskoville:
No mä saatan olla väärässä, mutta mun henkilökohtanen kokemus oli sillon kun olin itse lestadiolainen että olisi pitänyt
olla ensin lojaali sille, niinku tälle uskovaiselle, ryhmälle tai
ajattelulle, ja heti sen jälkeen sitte tän ryhmäkurin, ja ryhmäkurista sai poiketa jos oli uskovaisten kans samaa mieltä mutta
se oli tosi paheksuttavaa jos on tuota eri mieltä ryhmästä ja eri
mieltä uskovaisista niin se oli kyllä ihan kamalaa.
Naispuolinen poliitikko toisesta Oulun seudun kunnasta puolestaan
esitti, että uskovilla on kunnallispolitiikassa mahdollisuus toimia
itsenäisesti, mutta naisilta tämä voi vaatia enemmän kuin miehiltä:
[M]ulla piti hirveästi, psyykata itteäni, että mä pysyin niinku
lojaalina niille arvoille ja omalle ittelleni, että mä en lähteny
muokkaamaan omaa käytöstä sen mukaisesti mitä multa odotettiin, ku mä olin lestadiolainen ison perheen äiti. Että en tiijä
ajatteliko ne nää pitkän linjan vanhat lestadiolaispolitikot, ne
miehet, että ku mää, en mä tiijä mitä ne aatteli, aatteliko ne
sitte niin että, he on niinku viisaampia.
Sama haastateltava oli kuitenkin sitä mieltä, että yleensä ottaen politiikassa oltiin lojaaleja puolueelle ja sen aatteelle eikä poliittisessa
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puheessa käytetty uskonnollisia argumentteja sellaisenaan. Tämäkin esimerkki osoittaa, miten verkostot voivat ulottua vaivihkaa
toistensa alueelle. Vaikka poliitikot haastateltavan mukaan kokivat
olleensa valtuustotyössä ennen muuta puolueensa edustajia, nousi
yhteinen uskonnollinen tausta kuitenkin vaikuttamaan parasiittimaisesti vanhempien miesten ja nuoremman naisen väliseen
suhteeseen. Vaikutus ei ollut ehdoton tai vastustamaton mutta kuitenkin selvästi havaittavissa.
Oulun seudun kuntien ja Honkajärven välillä oli eroja siinä,
millaisena tekijänä lestadiolaisuutta pidettiin kunnan tai seudun
yleisen ilmapiirin ja elinvoimaisuuden kannalta. Honkajärvellä
vanhoillislestadiolaisuuden kokivat yleensä ottaen myönteisenä
resurssina koko kunnan kannalta niin vanhoillislestadiolaiset kuin
ei-vanhoillislestadiolaiset haastateltavat. Ei-lestadiolaiset honkajärveläiset haastateltavat pitivät lestadiolaista yhteisöä joissain asioissa
sisäänpäin kääntyneenä. Yksi moitti vahvasti pienten kylien erityisesti 1980-luvulla ahdasmielisenä ja suvaitsemattomana pitämäänsä
ilmapiiriä. Silti kaikki haastateltavat pitivät lestadiolaisia yritteliäinä
ja yhteistyökykyisinä. Lestadiolaiset haastateltavat itse katsoivat vaikuttaneensa myönteisesti kunnan elinvoimaan ja pyrkineensä toimimaan politiikassa kunnan hyväksi.
Oulun seudulla käsitykset vaihtelivat enemmän sekä kuntien
sisällä että kuntien välillä. Useimmat haastateltavat pitivät lestadiolaisuutta seudun kannalta voimavarana erityisesti vilkkaan
yritystoiminnan vuoksi. Ei-lestadiolaiset pienemmissä Oulua ympäröivissä kunnissa pitivät lestadiolaisia kuitenkin ”sisäänlämpiävinä”
ja vähemmän yhteistyökykyisinä, mikä vaikutti kielteisesti mielikuvaan heistä. Tämä käsitys toistui suhteellisen usein myös niissä
tutkimukseen liittyvissä vapaamuotoisemmissa keskusteluissa, joita
emme tekstintäneet (Tapio Nykäsen tutkimuspäiväkirja).
Useammat haastateltavistamme kiinnittävät huomiota siihen,
että lestadiolaisilla on Oulun seudulla huomattava yhteiskunnallinen rooli erityisesti suhteessa siihen, mikä heidän osuutensa alueen
väestöstä on. Varsinkin taloudessa lestadiolaisten toimijoiden asema
on haastateltavien mukaan suhteellisesti ottaen merkittävä. Politiikassa rooli on selvästi pienempi mutta silti suhteellisesti suuri. Vanhoillislestadiolainen valtuutettu muotoili asetelman seuraavasti:
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[J]os ruvetaan kattomaan sitä väestöpohjaa että Oulun kaupungissa on 200 000 asukasta, no, Oulun Rauhanyhdistyksen
jäseniä on varmaan niinkö, onko niitä 1800 […] Puhutaan
niinkö kaiken kaikkiaan aika marginaalisesta porukasta. Mutta ne on touhukasta porukkaa. Jos aattelee että niin kuuesta
[pörssiin] listautuneesta yrityksestä, kolome on niitä niin, ei
niitä voi kauhian, semmosina, niin tuota, niin passiivisena väkenä, tojeta, ja sitte on, siellä tosiaan niinku Oulun valtuustossa on niin tuota, yheksän, ja tuota Kokoomuksessa yks
että niin tuota kymmenen, kymmenen vain ois lestadiolaista,
kuuestakymmenestäneljästä niin on se aika merkittävä osa.
Mahdolliset lestadiolaisten verkostoitumiseen liittyvät vaikutukset
liitettiin haastatteluissa sekä Oulussa että ympäryskunnissa yleensä
juuri yritystoimintaan, ei niinkään kunnallispolitiikkaan tai näiden
kahden suhteeseen. Lestadiolainen itse yrittäjänä toiminut valtuutettu esimerkiksi esitti, että lestadiolaiset yritykset tekevät keskenään paljon yhteistyötä jo sen vuoksi, että yrittäjät ovat sukulaisia
tai muutoin valmiiksi tuttuja (ks. myös Nykänen 2012a; Linjakumpu
2018). Palveluksia toisilta lestadiolaisyrityksiltä saatetaan hänen
mukaansa ostaa myös vain siksi, että yritykset mainostavat liikkeen
Päivämies-lehdessä. Toisten lestadiolaisten yrityksiä pidetään luotettavina yhteistyökumppaneina, joskin lopulta liikesuhteissa ratkaisee
haastateltavan mukaan ”euro”, ei uskonto (ks. Linjakumpu tässä kirjassa). Valtuutetun mukaan liiketoiminnassa tehtävästä yhteistyöstä
huolimatta lestadiolaisyrittäjät eivät ole kertaakaan yrittäneet painostaa häntä tekemään itselleen edullisia poliittisia päätöksiä.
Oulun seudun haastattelu- ja tutkimuskierros toi esiin, että lestadiolaisuudella on seudun eri kunnissa sekä yritysmaailmassa että
kunnallispolitiikassa varsin erilainen asema. Esimerkiksi Oulun
kaupungin poliittinen kulttuuri on erilainen kuin ympäryskunnissa
jo yksin suuren väestöpohjan vuoksi. Emme tehneet yhdessäkään
yksittäisessä seudun kunnassa tarpeeksi tutkimusta, jotta voisimme
sanoa mitään tarkempaa lestadiolaisuuden poliittisesta merkityksestä kuntatasolla. Verkostoitumisen asteet ja verkostojen roolit
voivat vaihdella suuresti, ja niitä tulisi tarpeen vaatiessa arvioida
seudulla kuntakohtaisesti.
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Vanhoillislestadiolaista kunnallispolitiikkaa
Meri-Anna Hintsala ja Eetu Kejonen ovat osoittaneet, että vanhoillis
lestadiolais(taustaisten) HLB-ihmisten uskonnollinen toimijuus on
monimuotoista. Vanhoillislestadiolaisuudesta sosiaalisessa mielessä
erkaantuvat ihmiset saattavat esimerkiksi pitää vanhoillislestadiolaista uskoa edelleen itselleen merkittävänä. Toisaalta liikkeen normeihin sopimattomat henkilöt voivat jäädä osaksi liikkeen sosiaalista
kokonaisuutta, mutta rakentaa uskoaan henkilökohtaisten käsitysten, ei niinkään liikkeen auktoriteetin varaan. Toisin sanoen ihmiset
eivät ole joko ”uskontoaan kuuliaisesti suorittavia” tai siitä kokonaan
irtautuvia (Hintsala & Kejonen 2016, 39).
Hieman samaan tapaan hengellisen ja yhteiskunnallisen ajattelun
erilaiset lomittumiset sekä erilaisissa historiallisissa tilanteissa että
eri alueilla alleviivaavat sitä, että myös vanhoillislestadiolais(taustais
ten) poliittiset toimijuudet ovat melko monimuotoisia. Ei ole olemassa vain lestadiolaista poliitikkoa, joka tekee poliittiset päätökset
uskonnollisin perustein, tai lestadiolaista poliitikkoa, joka tekee päätöksensä pelkästään sekulaarein perustein. Sen sijaan uskonnon ja
uskonnollisen yhteisön merkitykseen politiikassa vaikuttavat paikalliset poliittiset toimintakulttuurit, herätysliikkeen sisäinen tilanne
sekä poliitikkojen henkilökohtaiset ominaisuudet ja tavoitteet.
Tästä huolimatta on mahdollista piirtää kuvaa siitä, millaista
poliittista toimintaa vanhoillislestadiolaisuuteen ainakin kytkeytyy
ja millaista poliittista toimintaa herätysliike 2000-luvulla kannattelee. Lestadiolaisille tyypillisenä politiikkana voidaan pitää ainakin pyrkimystä ”kristillisten arvojen” mukaiseen toimintaan, mikä
merkitsee yhteistyön, neuvottelujen ja kompromissien etsimistä
avoimen vastakkainasettelun ja kritiikin sijaan. Sisällöllisesti lestadiolaisille tavanomainen politiikka on moraalikonservatiivista ja
esimerkiksi perheisiin liittyviin teemoihin, kuten koulutukseen keskittyvää. Näissä kysymyksissä näkyy selvästi liikkeen hengellinen ja
sosiaalinen vaikutus (ks. Deckman 2001). Liikkeen paimenvalta siis
selkeästi ulottuu serresiläisen parasiitin tavoin vanhoillislestadiolaiseen politiikkaan.
Toisaalta näyttää siltä, että paimenvallan vaikutus ei ole yksiulotteista, eivätkä hengellisten verkostojen merkitykset siirry politiikan
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alueelle automaattisesti tai sellaisenaan. Jotkin merkitykset ovat
ensinnäkin vaikeammin tunnistettavia, mutta silti läsnä. Esimerkiksi naispuolisten lestadiolaispoliitikkojen rooli kytkeytyy potentiaalisesti vanhoillislestadiolaisiin sukupuolirooleihin yleisemmällä
tasolla. He luovat kuvaa itsenäisestä vanhoillislestadiolaisesta naiseudesta mutta voivat kokea kohtaavansa myös vaateita tai odotuksia esimerkiksi siksi, että ovat suurperheen äitejä (vrt. Pekonen
2013, 195; Valkonen 2013; Wallenius-Korkalo 2013). Toiseksi monet
haastatellut poliitikot sekä Honkajärvellä että Oulun seudulla korostivat poliitikkojen itsenäisyyttä ja poliittista erillisyyttä hengellisestä
taustayhteisöstä. Asiaa oli selkeästi reflektoitu ja suhdetta uskonnon
ja politiikan välillä pyritty tietoisesti jäsentämään. Myös ei-lestadiolaiset haastateltavat eri alueilla olivat yleensä ottaen sitä mieltä,
että lestadiolaispoliitikkojen toimintaa ei ohjailla rauhanyhdistyksistä eivätkä poliitikot myöskään muodosta ainakaan kovin kiinteitä
omia poliittisia ryhmittymiään valtuustoissa.
Sekä jotkut lestadiolaiset että ei-lestadiolaiset haastateltavat mainitsivat esimerkkejä tapauksista, jossa lestadiolaisyrittäjät tai yrittäjätaustaiset lestadiolaisvaltuutetut olivat yrittäneet poikkeuksellisen
vahvasti vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon omien tai tuttaviensa yritysten eduksi. Useimmat haastateltavat arvioivat, että heidän
kokemansa tapaukset eivät kuitenkaan edustaneet tavanomaista lestadiolaista toimintatapaa. Pikemminkin vaikutti siltä, että vaikutusyritykset haastateltavien mielestä perustuivat virheelliseen käsitykseen
siitä, miten verkostoja on soveliasta käyttää hyväksi. Tapaukset ovat
tästä huolimatta vähintään esimerkkejä verkostojen dynaamisesta
luonteesta. Välittäjät ja parasiittimaiset tekijät ottavat erilaisia muotoja ja verkostot muuttuvat ajallisesti ja paikallisesti. Tämä merkitsee,
että vaikka varsinkin haastatellut vanhoillislestadiolaiset korostavat
uskonnon ja politiikan erillisyyttä, voivat uskonto ja politiikka toisissa
tilanteissa lähentyä toisiaan – kuten esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla
tapahtui (Nykänen 2012b). Laajemman uskonnollis-poliittisen mahdollisuusrakenteen sisään mahtuu erilaisia tapoja toimia.
Teoreettisessa mielessä uskonto näyttäytyi politiikan suhteen tutkimuksessamme usein nimenomaan parasiittimaisena tekijänä, ei
niinkään puhtaana välittäjänä. Silloin kun uskonnon rooli politiikassa
tuli tutkimuksessamme näkyväksi, näytti se nimenomaan tähtäävän
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jonkinlaiseen konkreettiseen hyötyyn. ”Uskonnollisten arvojen”
korostaminen tähtäsi näiden arvojen merkityksen kasvattamiseen
yhteiskunnassa, ja osin uskonnon kontekstissa hahmottuneet taloudelliset verkostot pyrkivät hyötymään politiikan tuottamista vaikutusmahdollisuuksista. Haastatellut vanhoillislestadiolaiset poliitikot
tosin olivat sitä mieltä, että politiikassa ei tule tehdä työtä uskonveljien yritysten vaan yleensä oman paikkakunnan hyväksi. Tässä
asetelmassa piirtyi jälleen esiin se, miten monimutkaisia välittävien
tekijöiden ja isäntien suhteet voivat olla. Samalla kun uskovien suhteita välittävät taloudelliset tekijät pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen
toimintaan, toiset uskovaisten suhteita välittävät tekijät eli käsitykset
oikeudenmukaisuudesta ja moraalista torjuivat edellisten vaikutusta.
Honkajärvi muodosti tutkimuksessa kiinnostavan vertailukohdan
heterogeenisemmalle Oulun seudulle. Suhteellisen pienessä kunnassa oli kehkeytynyt omaleimainen poliittinen kulttuuri, jossa vanhoillislestadiolaisuus nähtiin ajoittaisista säröistä huolimatta yleensä
ottaen voimavarana sekä taloudellisesti että poliittisesti. Taustalla
oli ainakin yksittäisten taitavien ja yhteistyökykyisten poliitikkojen
toiminta, joka oli muokannut kunnallisen päätöksenteon toiminta
tapoja vuosien aikana. Kuntaan oli syntynyt yksittäisistä ristiriidoista
huolimatta me-henki, joka ohjasi toimintaa valtuustossa ja kunnanhallituksessa. Täysin tämäkään toimintakulttuuri ei ollut häivyttänyt
lestadiolaisten ja ei-lestadiolaisten välisiä eroja tai lestadiolaisuuden
merkitystä ihmisten välisissä poliittisissa suhteissa. Uskonto oli säilyttänyt parasiittimaisen asemansa suhteessa politiikkaan, vaikka olikin muuttunut joiltain osin abstraktimmaksi ja piiloisemmaksi.
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Lestadiolaisuus ja saamelaisuus 1910- ja 1920-luvuilla
Eliel Lagercrantzin kuvaamana
Mauri Kinnunen

Saamen kielen tutkijan jalanjäljillä
Muolaalaissyntyinen saamen kielen tutkija ja Helsingin yliopiston
saamen kielen dosentti Eliel Lagercrantz (1894–1973) kirjoitti tutkimusmatkoistaan laajan artikkelisarjan kotiseutunsa sanomalehtiin
vuosina 1920–1922. Kirjoituksissaan hän kuvaa saamelaisuutta, pohjoisessa vahvasti tuolloin vaikuttanutta lestadiolaisuutta sekä saamelaisalueiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia oloja. Muutamissa
artikkeleissa keskeinen teema on lestadiolaisuuden vaikutus paikallisväestöön. Vajaat kolmekymmentä vuotta myöhemmin, vuonna
1950, ilmestyi lisäksi hänen matkakertomuksiinsa perustuva kirja
Laulava Lappi: Tunturinkävijän ja tutkijan elämyksiä ja mietteitä.1
Eliel Lagercrantz syntyi Muolaassa 26.12.1894. Hänen vanhempansa olivat Muolaan nimismies Andreas Alfred Lagercrantz
(1859–1935) ja Elin Anna Teodolinda Holst (s. 1861). Elielin isä siirtyi
myöhemmin henkikirjoittajaksi, ja perhe muutti asumaan Taipalsaarelle Saimaan saaristoon ”erämaitten ja ulapoitten lähettyville”.
Vaikka Lagercrantzin koti sijaitsi Taipalsaarella, koulutyönsä hän
aloitti vuonna 1903 Viipurissa. Ylioppilaaksi Eliel Lagercrantz kirjoitti vuonna 1913. (Lagercrantz 1950, 8–15.)
Eliel opiskeli yliopistossa suomen kieltä, kirjallisuutta ja filosofiaa ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1919. Lagercrantz teki
useita tutkimusmatkoja Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappiin vuosina
1918–1921 sekä 1925–1926. Tutkimusmatkojen välissä hän opiskeli
1.	
Lagercrantz laati kirjan käsikirjoituksen alkuaan ruotsiksi. Työnimenä sillä
oli Arktiska visioner sekä Arktisk dröm. Käsikirjoitus ei saanut ruotsinkielistä
kustantajaa, joten ainoastaan suomenkielinen versio julkaistiin. Ks. Kansallisarkisto (KA). Suomalais-Ugrilaisen Seuran tutkimusarkisto (SUST). Kotelo
375. Eliel Lagercrantzin kirjeenvaihtoa.
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kielitiedettä ja filosofiaa Hampurissa vuosina 1921–1922, Budapestissä 1922–1925 ja Pariisissa 1926–1927. Oleskeltuaan kahdeksan
vuotta pääosin ulkomailla hän väitteli filosofian tohtoriksi Helsingissä vuonna 1927. Lagercrantzin väitöskirja Strukturtypen und
Gestaltwechsel im Lappischen ilmestyi Suomalais-Ugrilaisen Seuran
Toimituksia-sarjassa numerolla 57.2
Eliel Lagercrantzin matkakuvausten ilmestyminen pääosin syrjäisissä maakuntalehdissä sekä vain yhden Lappia pääosin kuvaavan
kirjan ilmestyminen lienee syynä siihen, ettei niihin ole tutkimuskirjallisuudessa kiinnitetty juurikaan huomiota. Hänen ansionsa
Ruotsin ja Norjan eri saamelaismurteiden tutkijana tunnetaan lisäksi
huonosti.3 Vaikka Lagercrantz toimi Helsingin yliopistossa lapin kielen dosenttina vuosina 1937–1964, hän koki saaneensa tiedeyhteisössä epäreilua kohtelua. Syynä ristiriitaiseen asemaan akateemisissa
piireissä saattoi olla hänen omalaatuinen, jopa erakoitunut persoonallisuutensa, sekä kiinnostus erikoisiin “tieteenaloihin”, kuten antroposofiaan ja humoraalioppiin. Lisäksi Lagercrantz muodosti ihmisistä
kärjekkäitä mielipiteitä, joita hän ei arastellut tuoda julki. Professorin
arvonimen hän sai vuonna 1965 erotessaan dosentin toimestaan.4
Pitkäkestoinen oleskelu saamelaisten keskuudessa teki hänestä kuitenkin paitsi kielen ja sen murteiden asiantuntijan myös paikallisen
kulttuurin ja uskonnonharjoittamisen ainutlaatuisen havainnoijan.5
Artikkelini tavoitteena on selvittää, millainen oli saamelais
lestadiolainen yhteisö Eliel Lagercrantzin kuvaamana. Tarkastelen,
2.	Lördagen 11.1.1919; Helsingin Sanomat 22.5.1927; Lagercrantz 1950, 12–14; von
Hertzen 1965, 167. Lagercrantz kävi kirjeenvaihtoa sekä kirjoitti artikkeleita
suomen, ruotsin ja eri saamen kielten lisäksi norjaksi, viroksi, saksaksi,
unkariksi ja ranskaksi. Ks. KA. SUST. Kotelot 359–361, 364, 368–370, 374–375.
Vaikka Lagercrantz kirjoitti suuren määrän artikkeleja tutkimuksistaan ja tutkimusmatkoistaan lukuisilla hallitsemillaan kielillä, hän ei tiettävästi koskaan
julkaissut niitä saamen kielellä. Lagercrantzin saamen kieltä sisältävät julkaisut olivat joko aineistokokoelmia tai sanakirjoja.
3.	
Veli-Pekka Lehtola nimeää Lagercrantzin myös musiikintutkijaksi. Ks. Lehtola 2012, 129, 185–186.
4.	Suomalainen Suomi 5/1950; Helsingin Sanomat 13.7.1973; Helsingin yliopiston
opettaja- ja virkamiesluettelo 1918–2000; Tanner 2007, 71; Koponen 2010.
5.	
KA. SUST. Kotelo 364. Eliel Lagercrantzin muistelmia, päiväkirjoja ja muistiinpanoja 1914–1930.
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millainen kuva saarnaajista ja saarnaajainstituutiosta muodostuu ja
mikä merkitys lestadiolaisuudelle ominaisilla liikutuksilla ja äänellisellä synninpäästöllä oli yhteisölle. Katson myös, kuinka Lager
crantz kuvaa uskonnon vaikutuksia taloudelliseen ja poliittiseen
toimintaan saamelaisyhteisöissä. Lisäksi hänen tapansa pohtia kohtaamiaan ilmiöitä psykologian pohjalta nostaa esille stereotypioista
poikkeavia näkökulmia lestadiolaisuuteen.6
Esittelen artikkelissani aluksi lyhyesti Lagercrantzin ensimmäiset kosketukset lestadiolaisuuteen. Tämän jälkeen tarkastelen hänen
arvioitaan lestadiolaisesta saarnaajainstituutiosta sekä kuvauksia lestadiolaissaarnaajista. Kolmanneksi esittelen Lagercrantzin mielenkiintoisia näkemyksiä liikutusten ja synninpäästön yhteiskunnallisesta
merkityksestä. Lagercrantz oleskeli pitkiä aikoja Nessebyn (Uuniemi),
Lyngenin (Yykeä), Gratangenin ja Tysfjordin alueilla, joiden saamelais- ja lestadiolaisyhteisöjen elämästä ja sen nivoutumisesta taloudelliseen ja uskonnolliseen aktiivisuuteen hän kirjoitti ainutlaatuisia
havaintoja artikkeleissaan. Vieraillessaan Näätämössä hän teki huomioita modernisaation vaikutuksesta saamelaisyhteisöön Kirkkoniemen
lähistöllä. Edellisten lisäksi tarkastelen vielä hänen havaintojaan lestadiolaisuuden ja sosialismin kohtaamisesta Narvikin pohjoispuolella.

Ensimmäiset kosketukset lestadiolaisuuteen
Eliel Lagercrantz vietti lapsuuden ja nuoruuden seudulla, jossa
lestadiolaisuus ei ollut kansan syvien rivien uskonnollisuutta. Taipalsaarella vaikutti kuitenkin pienehkö lestadiolaisyhteisö. Siitä,
minkä verran hän oli herätysliikkeen edustajien kanssa tekemisissä
6.	
Siinä vaiheessa, kun Lagercrantz alkoi julkaista matkakertomuksiaan EteläSaimaassa kesällä 1920, oli tunnetulta Lapin kuvaajalta Samuli Paulaharjulta
(1875–1944) ilmestynyt jo kolme kirjaa ja lukuisa joukko matkakertomuksia
aikakaus- ja sanomalehdissä. Tyylillisesti kirjoitukset eroavat toisistaan varsin paljon. Paulaharju antaa kertomuksissaan haastattelemiensa henkilöiden
kertoa mitä ihmeellisimpiä tarinoita, eikä hän kritisoi, ihastele tai kauhistele
kuulemaansa (Viinikka-Kallinen 2002, 26). Kun Paulaharju antaa haastateltujen kertoa, on Lagercrantz sen sijaan itse kertoja, joka kriittisesti havainnoi
näkemäänsä ja kokemaansa.
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kotiseudullaan, ei löydy hänen kirjallisesta materiaalistaan viitteitä.
Lestadiolaisuus oli saapunut Taipalsaarelle perimätiedon mukaan
jo vuonna 1870 Kalajoelta. Taipalsaaren lestadiolaisyhteisön kooksi
on arvioitu 1880- ja 1890-luvulla 30 henkeä. Lagercrantzien maatila
sijaitsi seudulla, jossa asui joitakin lestadiolaisperheitä. Näin ollen
on luultavaa, että hän tutustui jo Taipalsaarella jossakin määrin lestadiolaisuuteen. Lestadiolaisuuden hajaannuksessa Taipalsaaren lestadiolaisyhteisön jäsenet liittyivät lähes poikkeuksetta esikoisuuteen.
1920-luvulla siihen kuului 30–40 henkeä. (Kinnunen 2004, 127–130,
230, 284–285.) Lapissa Lagercrantz kohtasi lestadiolaisuuden, joka
oli erilaisessa asemassa kuin Taipalsaarella. Siellä herätysliike oli
marginaalissa, Lapissa lestadiolaisuus oli 1920-luvun alussa monin
paikoin merkittävin uskonnollisuuden harjoittamismuoto. Vaikka
kaikki eivät olleet hartaita uskovaisia, lestadiolaisuus heijastui laajasti paikallisessa kulttuurissa.
Ensimmäiset kohtaamiset herätysliikkeen kanssa Lagercrantzilla
oli Lapissa juhannuksena 1919 Ruotsin Jukkasjärvellä Sopperon
saamelaiskylässä. Saatuaan kylän patriarkalta yösijan ja ystävällisen vastaanoton, hän kävi tämän kanssa keskusteluja muun muassa
politiikasta. Aamulla isäntä luki kappaleen Laestadiuksen suuresta
postillasta, minkä jälkeen tuvassa veisattiin virsi. Kylän isäntiä ja
miesväkeä oli kerääntynyt pirttiin kuulemaan saarnaa. ”Kirkko
on etäällä, mutta Laestadiuksen julistus on meille tärkeää. Eivätkä
nykyiset papit ole saarnanneet enää suuren Laestadiuksen henkeen”,
patriarkka selitti ilmaisten samalla epäsuorasti syyn herätysliikkeen
vahvaan otteeseen paikallisväestöstä. Lagercrantzille näyttää olleen
yllätys Sopperossa kohtaamiensa lestadiolaisten myönteinen asenne:
”Huolimatta omasta uskonnonfilosofiastaan nämä kultivoidut ihmiset osoittivat minulle suoramielistä luottamusta.” (Etelä-Saimaa
13.7.1920; Lagercrantz 1950, 52–53.)
Sopperon jälkeen Lagercrantz suuntasi matkansa Kaaresuvantoon, jossa hän oleskeli pitkiä aikoja. Paikallisesta lestadiolaisuudesta hän ei kerro mitään. Ainoa maininta liittyy Laestadiuksen
pirttiin, joka ”oli vielä säilynyt pyhättönä uuden nykyaikaisen pappilarakennuksen vieressä”. Miten sähkökojeita ja äänityslaitteita
kuljettavaan ja valokuvausta harrastavaan tutkijaan suhtauduttiin?
Talvella 1920 Lagercrantz oli suorittamassa tutkimuksiaan Pajalan

96 | Politiikka, talous ja työ

seurakuntaan kuuluvassa Parkalompolon kylässä. Kylässä oli kymmenkunta taloa, joissa asui suomalaistuneita saamelaisia, joista
osa puhui kotioloissaan edelleen äidinkieltään. Kylä sijaitsi lestadiolaisen alkuherätyksen ydinalueella ja kuului esikoislestadiolaisuuden piiriin. Lagercrantzin mukaan suhtautuminen oli erittäin
varauksellista. Tutkijan kielimestari Anna-Greeta Mikko kertoi,
että ”äärimmäiset lestadiolaiset” varoittivat muita tutkijan puuhista.
Epäluulojen syynä oli olettamus, etteivät ”hänen puuhastelunsa
sanastojen ympärillä varmaan olleet raamatullisella pohjalla”. Parkalompolossa Lagercrantz koki olonsa ahdistavaksi. Poistuttuaan
kylästä helmikuun lopulla 1920 hän kuvasi henkistä tilaansa: ”Vasta
taivallettuamme monta kilometriä tunsin vapautuvani siitä demonisesta painajaisesta, joka monta viikkoa oli pidellyt minua tukahduttavassa otteessa. Tämä kieroutunut ympäristö mahdollisti, että
laestadiolaisuuden järjettömät ilmaukset tuntuivat jotenkin luonnollisilta.” (Lagercrantz 1950, 54, 83–84.)
Lagercrantz siirtyi Parkalompolosta Lainioon, jossa oli pari viikkoa
pidetty esikoislestadiolaisten seuroja. Tiedemiehen ja herätysliikkeen
kohtaaminen oli vielä tyrmäävämpi kuin Parkalompolossa. Lainiossa
hän kohtasi esikoisten ”raivokkaan suvaitsemattomuuden” ja ”mielipuolisen joukkopsykoosin”, joka sai hänet ihmetyksen ja kammon
valtaan.7 Lainiosta kielentutkija siirtyi Kuoksun kylän kautta Vittankiin. Kylä teki vauraudellaan vaikutuksen Lagercrantziin. Kielteinen
kuva lestadiolaisuudesta sai kuitenkin lisävahvistusta Vittangissa,
sillä Lagercrantz toteaa, että kyläläisten ”voittotiliä kaventavat kaikenlaiset seurat ja saarnamiehet, jotka tuskin aina jakavat pelkästään
valoa.” (Lagercrantz 1950, 85–86.)
Lagercrantz osallistui aktiivisesti lestadiolaisten seuratoimintaan
varsinkin Gratangenissa ja Tysfjordissa oleskellessaan. Kielen oppimisen lisäksi hän istui seuroissa ”asian vuoksi”. Tutkimusten onnistumisen kannalta oli olennaista päästä tiiviin etnisen uskonnollisen
yhteisön hyväksytyksi jäseneksi. Ei-saamelaisena se oli mahdollista
Lagercrantzille vain lestadiolaisuuteen liittymällä. Kääntymisen
7.	
Lagercrantz tarkasteli kielen ilmiöitä usein enemmän psykologina kuin kielentutkijana (Ks. Koponen 2010). Sama psykologisoiva ote värittää hänen
huomioitaan lestadiolaisuudesta.
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seurauksena hänestä tuli heti uskonveli, jolle avautuivat ovet sekä
koteihin että mahdollisuudet haastatteluihin. Kirjassaan Laulava
Lappi hän kuvaa laajemmin ”liittymistään” lestadiolaisuuteen. Seuroja pidettiin kylässä usein, ja puheiden sävy oli ankarasti tuomitseva. ”Minäkin istuin siellä toisten mukana ja tunnustin, että suhteeni
Jumalaan on ollut huono ja epätyydyttävä”. ”Ton heähtokk (sinun täytyy) tehdä parannus” kehotti saarnamies. Epäilys siitä, että Lagercrantz
olisi jonkinlainen urkkija, hälveni vähitellen. Tutkija istui seuroissa,
ja seuraväki uteli, mitä mieltä tutkija oli Laestadiuksen opista. Tämä
vastasi diplomaattisesti sen perustuvan Raamattuun ja tunnusti sen
oikeaksi. Lagercrantzin antama todistus Laestadiuksesta oli mukana
jo seuraavassa saarnassa. Lopulta Gratangen osoittautui Lagercrantzille kielentutkimuksen kannalta pettymykseksi. Lähtiessään seudulta
Lagercrantz sai paikalliselta lestadiolaissaarnaajalta kuitenkin tärkeän
todistuksen, josta oli hyötyä esimerkiksi ovien avautumiseen Tysfjordin saamelaisyhteisön keskellä. Todistuksessa luki: ”Hänet on otettu
seurakuntamme yhteyteen. Hän on älykäs henkilö eikä kenenkään
tarvitse pelätä häntä.” (Etelä-Saimaa 24.9.1921.) Vietettyään parisen
vuotta Lapissa saamelaisten keskuudessa Lagercrantz esitteli huhtikuussa 1921 Etelä-Saimaan lukijoille lestadiolaisuuden historiaa ja
arvioi sen kahta pääsuuntaa. Kerrattuaan Lars Levi Laestadiuksen
elämänvaiheet hän toteaa, että Laestadiuksen ”karkeiden ja karvaiden” saarnojen tulokset alkoivat ennen pitkää näkyä elämäntapojen
paranemisena. Hänen mukaansa etenkin suomalaiset, joilla tässä
yhteydessä tarkoitetaan etnistä ryhmää, ei kansallisuutta, olivat muovanneet liikkeen oppikäsityksiä Laestadiuksen kuoleman jälkeen.
Lagercrantz kertoo liikkeen hajonneen kahteen ”lahkokuntaan”:
[O]rtodoksiseen (ahdasoppiseen), pelkkää lakia saarnaavaan
ja evankeelis-oikeaoppiseen, joka lisäksi painostaa armon
merkitystä. Jälkimmäistä sanotaan itälestatiolaisuudeksi. Sen
puitteissa saapi persoonallinen henki usein vapaata kehitysmahdollisuutta. Sen tunnustajissa kohtaamme usein henkilöitä, joissa toiselta puolen vakaumus ja omaksutun totuuden
kiinnipitäminen, toiselta puolen taas suvaitsevaisuus ja sovinnollisuus ovat luoneet kehityskykyisen persoonallisuuden, joka
hyvin saattaa mukautua aikamme sivistyksellisiin rientoihin.
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Itälestadiolaisuudelle antamansa varsin myönteisen arvion jälkeen
luo Lagercrantz huomattavasti ristiriitaisemman kuvan länsilestadio
laisuudesta:
Toinen lahkokunta, ahdas, lakioppinen länsilestatiolaisuus ei
pysty luomaan tuollaisia tuloksia. Voimme sitä ymmärtää vain
sen nojalla, kun tiedämme, että se vaikuttaa siellä, missä tavat
alun pitäen ovat olleet enimmän pilautuneita. Juuri tätä kirjoittaessani olen vuonossa, missä vielä muutama kymmentä
vuotta sitten yksinäisiä kauppamatkustajia on surmattu, toisia ryöstetty, juoppous ja salaiset paheet rehottaneet. Nyt on
kaikki länsilestatiolaisuuden kautta muuttunut, tapojen puh
taus on ankarampi kuin monella itälestadiolaisuuden kulmalla. Tuntuu siltä, kuin vuonon väki tämän voimanponnistuksen
jälkeen olisi henkisesti levähdystilassa. Kun tuo ensimmäisen
heräyksen tehnyt ihmispolvi on kadonnut, ovat varmaan vapaammat tuulet täälläkin puhaltaneet – ellei muualta tuleva
työläisvirta jälleen sekoita kehitystä. (Etelä-Saimaa 12.4.1921.)
Tutkija arvioi siis ahdasoppisen esikoislestadiolaisuuden olevan
vastareaktiota aikaisemmin vallinneelle rikollisuudelle ja tapojen
rappiolle. Hän oletti, että herätyksen kokeneen sukupolven väistyttyä myös länsilestadiolaisuuden valta-alueilla tulevat puhaltamaan
vapaammat tuulet. Tälle hänen mielestään positiiviselle kehitykselle uhkan muodostivat kuitenkin muualta muuttaneen työväestön
mukanaan tuomat kommunismi ja sosialismi.

Lestadiolaisen saarnaajainstituution arviointia
Lars Levi Laestadiuksen kuoleman jälkeen herätyksen johtoon nousivat maallikkosaarnaajat. Heistä merkittävimpiä olivat Juhani Raattamaa ja Erkki Antti Juhonpieti. Saarnaajien kokouksista muotoutui
vähitellen instituutio, joka otti kantaa herätysliikkeen sisäisiin ristiriitoihin ja ohjasi opillisia linjauksia. Vähitellen, etenkin 1900-luvun
puolella, saarnaajien kokoukset alkoivat määritellä myös lestadiolaiskristittyjen yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia käsityksiä.
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Eliel Lagercrantz kirjoitti useassa eri yhteydessä lestadiolaisista
saarnaajista, analysoi heidän toimintaansa ja saarnojen vaikutusta
kuulijakuntaan. Hän tarkasteli saarnaajien toimintaa pitkälti psykologisena ilmiönä. Maaliskuussa 1921 hänen artikkelinsa ”Lapin
saarnamies” arvioi lestadiolaista saarnainstituutiota näin:
Maallikkosaarnaaja on ylevä käsite Lapin maan puolella. Se
liittyy läheisesti lestadiolaiseen uskontoon ja tätä asianomaista
kunnioitetaan paljon enemmän kuin konsanaan kirkon pappia.
Pappisvirkaa hän hoitaakin. Vaan sen sijaan, että papit tekevät
virkatoimensa palkan vuoksi, on saarnamies Jumalan käskemä
työase, hän toimii pyhästä kutsumuksesta, joka koko hänen
olennolleen ja esiintymiselleen antaa jonkunlaisen hohteen ja
korkeamman merkityksen. Hänessä asuu Jumala itse. Lausuin
kerran ihmetykseni julki erään vanhan saarnaaja-faarin pir
teästä luonteesta ja hänen esittämiensä ajatuksien selvyydestä.
Minulle vastattiin, että ”no eihän se pyhä henki koskaan vanhene, vaikka ihminen vanhenee”. (Etelä-Saimaa 1.3.1921.)
Yleiskatsauksen jälkeen Lagercrantz kuvaa laajasti saarnaaja August
Lundbergin (1863–1930) saarnatoimintaa. Lundberg oli Lannavaaran
lähetyskoulun johtajana Jukkasjärvellä Pohjois-Ruotsissa vuodesta
1885 alkaen. Maaliskuussa 1889 hän solmi avioliiton lannavaaralaisen
Vilhelm Laestadiuksen ja Ella Huuvan tyttären Vilhemiinan kanssa.
Avioliitto sitoi hänet sekä Lars Levi Laestadiuksen sukuun että seudun saamelaisväestöön.8 Alueen saarnaajat kokoontuivat vuosittain
joulun ja uudenvuoden tienoilla Lannavaarassa seurakokouksiin,
joissa Lundberg istui Juhani Raattamaan, Erkki Antti Juhonpietin
ja muiden Lapin vanhinten kanssa tekemässä herätysliikkeen linjanvetoja. Lestadiolaisuuden hajaannuksen jälkeen Lundberg nousi
Ruotsin itälestadiolaisuuden johtajaksi. Ruotsin lisäksi hän kierteli
ahkerasti saarnamatkoilla myös Pohjois-Norjassa Tysfjordin ja Vuoreijan välisellä alueella. (Raittila 1967, nro 259; Brännström 1990,
8.	
Raittila 1967, nro 259; August Lundbergin roolista lestadiolaisuudessa ja Lannavaaran lähetyskoulusta, ks. Olaus Brännström: Lannavaara-missionen och
læstadianismen (1990).
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216–219; Kristiansen 2000, 27–28.) Lagercrantzin kuvaus Lannavaaran lähetyskoulun johtajasta on värikäs mutta tyly. Kuvauksessa
nousee esille Lagercrantzin tapa muodostaanopeasti varsin voimakkaita ja kärjekkäitä mielipiteitä kohtaamistaan henkilöistä.
Erikoisen pyhyyden ja hyvyyden maineen on saavuttanut
eräs ruotsalaista syntyä oleva mies, joka on muuttanut Ruotsin lappalais- ja suomalaisalueelle ja siellä omaksunut suomen
kielen ja lestadiolaisuuden. ”Limperin” nimellä hän kuitenkin on tunnettu myös laajalti Pohjois-Norjassakin ja Pohjois-
Suomessa. […] Arvokkaana ja luonnottoman jäykkänä hän
kokoushuoneessa asettuu paikalleen pöydän taakse raamattunsa eteen ja hänen viereensä penkille istuutuu toinen mies,
ankaran totinen hänkin virsikirja kädessään. Se kypsyttää
mieltä saarnaa kuulemaan, se on ikäänkuin kuiviltaan hikoilemista höyrykaapissa ennen lauteille menemistä vihtalöylyyn.
Virsi siis veisataan, pitkä ja kolkko, väärä nuotti särkee korvaa,
vaan kuvastaa samalla kaiken maallisen puutteellisuutta, joka
tunne on eduksi toimituksen alussa.
Seuraavaksi Lagercrantz kuvaa ja arvioi Lundbergin saarnaa samaan
sävyyn:
Virren loputtua saarnamies ensin hiljaa lukee rukouksen ja
tekstin. Sitten seuraa pitkän pitkä tekstin selitys. Ukkosen jyrinänä pauhuava, itkunsekaisilla, sydäntä vihlovilla huokauksilla höystetty saarna täyttää nyt rukoushuoneen ja kajahtaa
takaisin vapisevista seinistä. Se ennustaa häviötä ja kiirastulta,
se masentaa jäykimmänkin sydämen ja panee itkun tyrskeet
kulkemaan koskena kautta kuulijakunnan… Taitavasti hän ainakin on käsittänyt kaikki ne ihmissielussa uinailevat vaistot,
jotka herätettyinä syöksevät ihmisen epätoivon ja katumuksen
valtaan. Maailman hän maalaa mustaksi ja vääryyttä täydeksi. Hän muistuttaa kuulijaa hänen aineellisesta köyhyydestään
ja syntisten ihmisten ylellisyydestä hänen kustannuksellaan.
Herätettyään täten terveellistä vihantunnetta laumassaan hän
vielä terästää sitä mainitsemalla taudeista ja kuolemasta. Vaan
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syy tähän huonoon tilaasi on itsessäsi, pahoissa teoissasi, synnillisessä elämässäsi, josta et ole välittänyt tehdä parannusta.
Tämä viimeinen seikka vähän tyhmistyttää kuulijoita, jotka
köyhyytensä kuvauksissa jo ajattelivat rikkaiden kostamista.
Vaan saarnamiehemme on tottunut ja hätäilemätön. Hänen
puheensa saapi nyt uuden käänteen ja kuulijoita kohtaa isku
aivan odottamattomalta taholta. Sillä heille kerrotaan, että
muut ennen heitä ovat löytäneet onnen ja autuuden tekemällä parannuksen, kuolemassa he vain näkivät vapautuksen ja
nauttivat nyt taivaan moninaisista iloista, jotka sivumennen
saavat valaistuksensa. Naisiin tehoo varsinkin kertomus kahdesta naisesta ristin juurella Golgatassa, hienon hienosti koko
puhe perustuu ihmisen egoistisiin pyyteisiin, itsesäilytysvaistoon ja käänteentekevä on huomautus siitä vaarasta, että toinen pääsisi nauttimaan suurempaa hyvää ja taivaan siunausta.
Näin saarnamiehemme taitavasti panee ihmisen kurjuuden
tunnon, synnin- ja katumuksentunnon ja tuskan, mutta yhtä
suuressa määrin myös vihan ja kateuden, intohimojen ryöpyn
alle. (Etelä-Saimaa 1.3.1921.)
Lagercrantz näki siis Lundbergin taitavana kuulijoiden tunnetilojen
manipuloijana, joka hyödynsi kuulijoidensa alemmuudentunteita,
vihaa ja kateutta. Kuulijakunnalle, joka pääosin koostui sekä Norjassa
että Ruotsissa syrjityistä kansanosista, saamelaisista ja suomalaisista/
kveeneistä, tarjottiin parannusta ja taivaan iloja lohdutuksena köyhyyteen ja valtaväestöä huonompaan asemaan. Yhteisön ulkopuolisen maailman Lundberg kuvaa Lagercrantzin esimerkissä mustaksi
ja vääryyttä täynnä olevaksi. Hän ei kuitenkaan syytä ”maailmaa”
kuulijoidensa huonoista olosuhteista, vaan saarnaa niiden johtuvan
seuraväen pahoista teoista ja synnillisestä elämästä.
Vaikka Lagercrantz analysoi August Lundbergin saarnaa erittäin
kriittisesti, hän löytää myös jotain myönteistä. Hän näkee seurat
pohjoisen maailman taidetilaisuuksina, joissa esitetty taide oli karkeaa ja alkuvoimaista. Mutta hänen mielestään sellaista myös kuulijoiden mielet vaativat. Toisaalta Lagercrantz arvioi saarnaajien
leikkivän kuulijoidensa mielenterveydellä:
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Nämä saarnahetket ovat pohjoisen maailman ainoat todelliset taidetilaisuudet, ja niissä esitettävä taide on niin karkeata
ja alkuvoimaista, kuin kuulijoiden jäykät mielet vaativat. […]
Yksinäiset olot ja muunlaisten henkisten nautintojen puute
pakottavat näin väkevään tunteenliikuntatarpeen tyydyttämiseen. Uskonnolliset kokoukset välittävät siten yhtä Lapinmaan
tärkeintä hyödykettä. – Ja niinkuin kaikki ylenmääräinen nautinto saattaa käydä vaaralliseksi, niin on myös uskonnollinen
mielenliikutus vikapää siihen, että moni heikkohermoinen ihmisraukka on menettänyt järkensä. (Etelä-Saimaa 1.3.1921.)
Mielenkiintoisia ovat Lagercrantzin huomiot, joita hän teki oleskellessaan Gratangenin alueella. Pahuus ja synti torjuttiin lestadio
laisyhteisössä jyrkästi tunnustuksilla (eli ilmeisesti julkiripillä) ja
anteeksiannolla. Tässä yhteisön jäsenet esiintyivät massana, kollektiivisena sieluna, alistuen yliyksilölliseen johtoon, jota edusti heidän
taitava saarnamiehensä. Vastaavaa, yhteisön yksilöt kollektiiviseksi
massaksi alistavaa ja julkista synnintunnustusta korostavaa toimintaa on esiintynyt lestadiolaisuudessa myöhemminkin. Lagercrantz
nimitti ilmiötä sielunvoimia kuluttavaksi arktiseksi hysteriaksi.9
(Lagercrantz 1950, 160.)
Ruijassa oleskellessaan Lagercrantz tapasi useita kertoja tornio
laisen saarnaajan Hjalmar Vanhalan (1878–1921)10. Tämä oleskeli
1910-luvulla ja 1920-luvun alussa pitkiä aikoja Itä-Ruijassa. Vanhala
liikkui Varanginvuonon rantakylissä ja pitkään ristiriidoista kärsineen Vesisaaren lestadiolaisyhteisön keskuudessa. Matkakumppanina
hänellä oli alatorniolainen saarnaaja Karl Sandberg (1862–1935). Sandbergin ja Vanhalan saarnamatkojen aikana talvella 1912–1913 syntyi
Vesisaaressa, Vuoreijassa ja niiden lähiseudulla suuria herätyksiä.

9.	
Samankaltaisia kokouksia pidettiin esimerkiksi 1900-luvun alkuvuosina ns.
narvalaisuudessa (ks. Kinnunen 2004, 207–208). Myös vanhoillislestadiolaisuuden 1970-luvun ns. hoitokokoukset voitaisiin sijoittaa samaan toiminta
tapojen jatkumoon, vaikka ne tapahtuivatkin toisessa historiallisessa tilanteessa ja erilaisista välittömistä syistä (ks. Linjakumpu 2012, 241–247).
10.	Kristiansen 2004, 137. Vanhala muutti perheineen Vesisaareen pysyvästi
vähän ennen kuolemaansa.
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Seuroissa oli niin paljon kuulijoita, etteivät mitkään kokous- ja
rukoushuonetilat riittäneet suurelle kuulijakunnalle.11
Vanhala oli toiminut aikaisemmin vapaakirkollisena Torniossa
ja kierrellyt evankelioimassa myös Haaparannalla sekä Tornion ja
Oulun ympäristössä. Lisäksi hänen kotinsa oli vapaakirkollisten
hartaustilaisuuksien kokoontumispaikkana. (Suomen Viikkolehti
19/13.5.1909, 293; 4/1910, 57–58.) Missä vaiheessa Vanhala siirtyi
vapaakirkollisista piireistä lestadiolaissaarnaajaksi, ei selviä käytettävissä olevista lähteistä. Hänen ympärillään syntyi melko pian myös
erimielisyyksiä. Syynä oli Vanhalan elämänvaellus. Vanhoillislestadiolaisten vuosittaisessa kokouksessa kesäkuussa 1916 oli puhujien
kokousten keskustelunaiheena ”lihallisuuteen langenneet” saarnaajat. Kokous päätti, että näiden oli lopetettava saarnatoimintansa.12
Lähetystoimikunnan johtokunnan kokouksessa 6.5.1917 Hjalmar
Vanhala mainitaan kahden muun saarnaajan ohella ”lihan synneissä” liikkuvana saarnaajana. Johtokunta viittasi edellisen vuoden kokouspöytäkirjaan ja lähetti sen vielä tiedoksi asianomaisten
kotipaikkakunnille.13
Vesisaarelaisen Lyngenin suuntaa edustavan saarnaajan Andreas
Esbensenin (1916–2008)14 mukaan Vanhalalla oli puhelahjat, jotka
hakivat vertaistaan. Hän huusi saarnansa keuhkojensa täydellä voimalla ja käytti niin voimakasta, rikasta ja värikästä kuvakieltä, että
kuulijat olivat aivan suunniltaan liikutuksissa. Syntyneitä herätyksiä
alkoivat pian varjostaa syytökset Vanhalan siveettömästä elämästä.
Ne johtivat erimielisyyksiin lestadiolaisyhteisön sisällä. Kesällä
1915 Vesisaaressa pidetyissä Norjan vanhoillislestadiolaisten isoissa
seuroissa Vanhala myönsi syytökset oikeiksi ja ”teki parannusta”.
Saarnatoimintaansa hän ei vastoin neuvoja kuitenkaan lopettanut.
Tämä johti lestadiolaisyhteisön hajaannukseen, jossa suurin osa
11.	Sionin Lähetyslehti 8/1914, 227–231 (Kristian Olausen); 9/1914, 259–262 (A.
Brune); Huutavan Ääni 6–7/1920, 118–120 (Aatu Heiskanen).
12.	Kertomus kristittyjen 10:istä yleisistä seuroista Oulussa kesäk. 24–27 p:nä
W:na 1916. Oulu 1916, 54–61.
13.	Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen arkisto (SRKA). Lähetystoimen johtokunnan pöytäkirjat 6.5.1917, § 59, Sionin Lähetyslehti 6/1922, 92
(Kristian Olausen).
14.	Kristiansen 2004, 76.
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seurasi Vanhalaa. Hjalmar Vanhala kuoli Vesisaaressa joulukuun
lopulla vuonna 1921. Hänen kuolemansa jälkeen pääosa Vanhalan
kannattajista, johtajanaan Karl Sirkka (1868–1957), kutsui esikoissaarnaajat Ruotsin Lapista Vesisaareen ja liittyi heihin.15
Millainen kuva Vanhalasta Lagercrantzin maininnoissa muodostuu? Saarnaajana toimimisen ohella Vanhala harjoitti siviili
ammattiaan eli muurausta. Ensimmäisen kerran Lagercrantz tapasi
Vanhalan Vesisaaressa, jossa tämä oli muuraamassa rovasti Opdahlin pyynnöstä pappilaan uusia tiiliuuneja. Tapaamista hän kommentoi myönteiseen sävyyn. Useassa yhteydessä Lagercrantz tuo esille
Vanhalan hyväntuulisuuden ja leikillisyyden, joka kohdistui muun
muassa toisiin saarnamiehiin. Lagercrantz kohtasi Vanhalan laivamatkalla Vesisaaresta Näätämöön kesällä 1920. Tämä hauskuutti
matkustajia matkimalla saarnaaja Olli Koskamon saarnoja, ”joissa
onnettomia syntisiä tuntikaupalla juoksutettiin paikasta toiseen,
kunnes heidät lopulta summanmutikassa julistettiin pelastetuiksi”.
Vanhalan koomista pilasaarnaa kuunteli koko laivaväki. Lagercrantz
totesin sen olleen ”ainoa huumorin näyte, minkä koskaan olen saanut lestadiolaiselta taholta”. (Etelä-Saimaa 15.1.1921.) Se, että arviot
Vanhalasta olivat myönteisiä, on yllättävää. Kritisoihan Lager
crantz muita saarnaajia juuri niistä piirteistä, joita liittyi Vanhalan
saarnatoimintaan (muun muassa huutava saarnatapa ja liikutukset).
Lagercrantz ilmeisesti huomasi, että Vanhala terapoi omaa toimintaansa ja arvosteli saarnakumppaniensa kuulijakuntaa aliarvoivaa
vallankäyttöä parodioimalla sitä. (Lagercrantz 1950, 98, 129.)
Myönteisimmät arviot Lagercrantz antaa tysfjordilaisesta saarnaajasta Anders Kurakista16, jonka kodista tuli tutkijalle pitkäaikainen
tukikohta. Kurak oli saapunut Tysfjordiin Jokkmokkista, josta tämä
saamelainen siirtokuntakin oli Lagercrantzin mukaan tullut noin
250 vuotta aikaisemmin. Lagercrantz kehui Anders Kurakia eteväksi
saarnamieheksi ja varmaksi ihmistuntijaksi. Arvostuksesta kertoo
15.	Brune 1938, 77–80; Esbensen 2000a, 28; Esbensen 2000b, 29–31; Kris
tiansen 2004, 63. Karl Sirkka syrjäytyi myöhemmin esikoisuudesta ja kuoli
”unohdettuna”.
16.	Anders Nilsen Kurakin (1876–1966) nimestä esiintyy Lagercrantzin teksteissä
useita kirjoitusmuotoja.
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sekin, että hän oli useita vuosia kirjeenvaihdossa Kurakin kanssa
vielä siirryttyään pois Tysfjordista. (Lagercrantz 1950, 161–182.)
Tysfjordissa oleskellessaan Lagercrantz näyttää käyneen läpi
syvän henkisen murroksen ja löytäneen jonkinlaisen sisäisen rauhan. Kurakissa, saamelaisessa poronomistajassa ja saarnaajassa, hän
löysi sukulaissielun:
Iltaisin Gurrak tuli luokseni vakava ilme kasvoillaan, mutta hänen silmissään loisti äärettömän lempeä hehku. Häneen sopi
Kierkegaardin väite, että subjektiivinen asenne on totuus. Ja minulle selvisi, että tämä yksinkertainen mies oli läpikäynyt suuren sisäisen kehityksen ja kasvun. (Lagercrantz 1950, 164–165.)
Lagercrantzin kirjoitusten perusteella syntynyt kuva lestadiolaissaarnaajista on siis hyvin ristiriitainen. Sitä selittää osaltaan Lagercrantzin jo aikaisemmin mainittu tapa luoda nopeasti vahvoja mielipiteitä
kohtaamistaan henkilöistä. Kielteiset arviot syntyivät myös hänen
olettaessaan, että saarnaaja manipuloi kuulijakuntaansa, nostatti tarkoituksellisesti liikutuksia ja alisti kuulijakuntansa vallankäyttönsä
alaiseksi kollektiiviseksi massaksi. Siirtyessään Tysfjordista alueelle,
jossa lestadiolaisuutta ei esiintynyt, hän lausui kuitenkin myönteisen
kokonaisarvion herätysliikkeestä:
Tämän liikkeen hyvänä puolena muistan sen pyrkimyksen
osoittaa ihmiselle tien ylenemiseen ja nöyryyteen. Tulin uusilla
seuduilla kosketukseen ihmisten kanssa, jotka yhdenvertaisuuteen nojaten madalsivat oman ja toisten elämän aineellisuuden
tasolle. (Lagercrantz 1950, 164–165.)

Liikutusten ja äänellisen synninpäästön
yhteiskunnallinen merkitys
Lestadiolaisen herätysliikkeen yhdeksi tunnusmerkiksi nousivat
herätysten alettua ns. liikutukset. Tälle ilmiölle, jota ei tosin esiintynyt pelkästään saamelaisten parissa, vaan kaikkialla minne lestadiolaisuus levisi, on etsitty yleistä selitystä saamelaisten keskuudessa
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eläneen muuntuneen tietoisuudentilan kokemisen vuosituhantisesta
perinteestä. (Outakoski 1991, 16–18; Lehtola 1997, 28–29.) Perinteen
on ajateltu voineen madaltaa kynnystä kristillisten hurmostilojen
kokemiseen. Toisaalta lähes kaikkiin uskonnollisiin herätyksiin
sisältyi, ainakin niiden alkuvaiheissa, hurmoksellista toimintaa myös
suomalaisissa tai ruotsalaisissa talonpoikaisyhteisöissä. Ilmiö ei siis
suinkaan rajautunut saamelaiseen kontekstiin.
Saamelaisten keskuudessa lestadiolaisuutta edelsi myös vajaat
sata vuotta aiemmin toiminut hurmoksellinen čuorvut-liike17. Nilla
Outakoski ja Juha Pentikäinen ovat tulkinneet čuorvut-liikkeen valmistaneen maaperää lestadiolaisen herätyksen syntymiselle ja leviämiselle. Liike sai nimensä huutavasta tuomiosaarnasta, jolla liikkeen
kannattajat kutsuivat kuulijoitaan parannukseen ja kääntymään
Jumalan luokse, parantamaan elämänsä ja harjoittamaan katumusta.
Liike, joka levisi ennen kaikkea porosaamelaisten keskuuteen, oli
voimissaan 1760–1770-luvuilla (Outakoski 1991, 16–17; Pentikäinen
1994, 158–159)18.
Liikutusten laaja esiintyminen lestadiolaisten seuratilaisuuksissa
oli usein kytköksissä herätysten murtautumiseen jollekin seudulle.
Esimerkiksi vuonna 1911 lestadiolainen herätys levisi läpi koko Tysfjordin saamelaisväestön. Sen yhteydessä syntyi suuria liikutuksia,
joilla oli kokoontumisissa tärkeä rooli. Liikutukset nähtiin armonmerkkeinä, joille koko hengellinen elämä perustui. Niinpä hurmostilaa yritettiin saada aikaan myös keinotekoisesti. Kokouksissa
laulettiin niin pitkään, että seuraväki oli liikutuksissa. Osa kuulijoista jopa murskasi nuuskaa silmiinsä saadakseen kyyneleet valumaan poskilleen. (Andersen 2007, 18–22.)
Eliel Lagercrantzin oleskellessa Lapissa 1910- ja 1920-luvulla liikutukset olivat lestadiolaisseuroissa vielä erittäin yleisiä. Liikutusten aikaansaaminen oli Lagercrantzin mielestä sidoksissa saarnaajan
17.	Čuorvut = huutaen kutsujat/kutsujat; Hætta & Bær 1993; Lohi 2000, 92–94.
18.	Suurin piirtein samaan aikaan Tornionjokilaaksossa vaikutti viklundilaisuus,
hernnhutilaisuuteen ja pietismiin perustuva herätys, joka oli nimetty Alatornion pastori Nils Wiklundin mukaan (1721–1785). Myös viklundilaisuuden on
sanottu vaikuttaneen Enontekiöllä ja Kautokeinossa saakka. On epäselvää,
mikä viklundilaisuuden ja čuorvut-liikkeen suhde oli, mutta liikkeet saattoivat olla toisiinsa kytkeytyneitä.
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arvostukseen. Mitä enemmän liikutuksia oli seuroissa, ”sitä suuremmaksi käypi saarnamiehen maine ja hänestä tulee ikää myöten kaiken
kansan edessä pyhä mies”. (Etelä-Saimaa 1.3.1921.) Lagercrantz kuvailee liikutuksia lukuisissa kirjoituksissaan ja pohtii usein myös syitä
niiden esiintymiseen. Liikutukset hän näkee luonnonkansoille tyypillisenä uskonnollisena ilmiönä, joita tapahtui yksityisissä hartaushetkissä, mutta usein myös kirkossa. Huhtikuussa 1921 julkaistussa
artikkelissa hän kuvaa kirkossa sattuneita liikutuksia seuraavasti:
Haltioituminen valtaa etupäässä naisia. Kun ehtoollispöydällä leipä ja viini on jaettu, alkavat heidän kyyneleensä hiljaa
vuotamaan ja näkyy hermostuneita värähdyksiä kasvoissa.
Asianomaiset yrittävät hillitä itseään. Mutta tultuansa alas
kirkonpenkkiin muuttuu heidän sieluntilansa purkautuakseen huokauksiin, ja huutoihin, jotka enenevät voimassa sen
mukaan kuin kirkonmenot lähenevät loppuansa. Kirkon
portin ulkopuolelle kokoontuvat nämä heränneet ryhmäksi ja
heidän mielenylennyksensä alkaa nyt ilmetä hyppäämisessä,
rytmillisissä (yhdenlaisina toistuvissa) ruumiinliikkeissä sekä puheessa, joka selitti, että he tunsivat itsensä mielettömän
(ekstaattisen) onnellisiksi. (Etelä-Saimaa 12.4.1921.)
Lagercrantzin käsityksen mukaan liikutukset täyttävät luonnollista
tunteen emotionaalista ”liikutustarvetta”. Hänen mielestään saamelaisten sielunelämässä oli ”alitajunta paljon tärkeämpänä tekijänä”
kuin keskivertosuomalaisella. Alitajuntaan kasaantunut ”kuollut
potentiaalinen liikuntavoima” tarvitsee tilaisuutta purkautuakseen.
Lagercrantz pohtii myös sitä, onko kertakaikkinen, raju mielen
puhdistuminen äänellisessä synninpäästössä ja liikutuksissa edullisempi niissä oloissa, joissa saamelaiset elävät. Hänen olettamuksensa
mukaan nämä perustuvat vanhaan ”luonnonvaistoon”.19 Ne ovat vain
saaneet lestadiolaisuudessa kristilliset puitteet. Tämän mielen puhdistuksen luonnollisena, terveenä seurauksena oli Lagercrantzin mielestä
19.	Psykologisoivan otteen lisäksi Lagercrantzin pohdinnoissa heijastuu käsitys
sivistymättömistä, alkukantaisista, lapsenomaisista saamelaisista, joilla on
tarve purkautua hurmoskokemusten avulla.
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siveellisyyden nousu sekä ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin
kasvu. Hän näkee lestadiolaisuuden historiassa selviä todisteita muun
muassa siitä, kuinka uskonnollinen heräys on saanut aikaan muutoksen myös omistusoikeuskäsitteessä. Tästä esimerkkinä Lagercrantz
esittelee kirkkoherra Ekqvistin kertoman tarinan Ruotsin saamelaisten keskuudesta. Vaikka saamelaisten keskuudessa yksityisomistuksen
käsite oli juurtunut esineisiin, tilanne ei Ekqvistin tarinan mukaan
ollut sama luonnossa vapaasti liikkuvien porojen kohdalla. Porovarkaudet olivat yhtä kaikki olleet pitkään poronhoidossa iso epäkohta,
mutta sitten eräässä lapinkylässä puhkesi herätys naisten keskuudessa.
Nämä eivät enää tarinan mukaan sallineet miestensä tehdä porovarkauksia. Lagercrantz sanoo, että kolmen vuoden taistelun jälkeen eräs
porovarkauksiin syyllistynyt teki julkisen tunnustuksen:
Heti tämän jälkeen seurasivat muutkin miehet esimerkkiä.
Kerrotaan Jumalan hengen käyneen voittoisasti sydämestä sydämeen ja suuren sisäisen taistelun jälkeen he tunnustivat syntinsä ja hyvittivät pahat työnsä.
Tämä muutos oli Lagercrantzin mukaan valaiseva esimerkki
lestadiolaisuuden hyödystä. Entinen, porovarkauksia läpi sormien
katsova oikeuskäsitys ei soveltunut muuttuneisiin omistussuhteisiin.
Niinpä se korvattiin mielten liikutuksen eli lestadiolaisen herätyksen
ja parannuksenteon avulla uudella. Muutos oli Lagercrantzin mielestä tarpeellinen ja merkki kehityksestä. (Etelä-Saimaa 12.4.1921.)

Lestadiolaisuus saamelaisyhteisöjen muovaajana
Tässä luvussa tarkastelen Lagercrantzin huomioita neljästä lestadiolaisyhteisöstä (Uuniemi, Skibotn, Tysfjord, Gratangen), joissa hän
vietti pitkiä aikoja. Niissä jokaisessa oli omia erityispiirteitä. Kaikissa niissä lestadiolaisuus oli vahvassa asemassa. Sillä oli pelkän
uskonnon harjoittamisen lisäksi vaikutusta selvästi sekä yhteiskunnalliseen että taloudelliseen toimintaan.
Lagercrantz vietti kevään 1920 Uuniemellä (Norjaksi Nesseby, saameksi Unjárga) Varangin vuonon läntisessä pohjukassa perehtyen
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merisaamen murteeseen. Uuniemelle herätykset olivat levinneet
vasta 1870-luvun puolivälin jälkeen, ensin pienen suomenkielisen
vähemmistön keskuuteen ja sitten valtaväestön eli saamelaisten
pariin. (Raittila 1976, 127.) 1920-luvulla lestadiolaisuuden vaikutus
oli merkittävää. Hänen kuvatessaan paikallisen saamelaisyhteisön
elämää, esille nousee uskonnon ja sen harjoittamisen nivoutuminen
vuotuiseen taloudellisen ja yhteisöllisen Lagercrantz kuvaa, miten
syyskuussa kylään saapui metsänvartija, joka pyysi jokaisesta talosta
miehen metsään osoittaakseen tälle sieltä hakkuualueen. Lokakuussa
suurin osa väestöstä oli metsissä tekemässä polttopuita. Lumisateiden saavuttua vedettiin puut ja turpeet alas kylään. Syksyllä ei kalastettu, mutta sen sijaan pyydettiin kanalintuja ja jäniksiä. Porojen
teurastus aloitettiin ja joulua edeltävä aika menikin lihatuotteiden
valmistamisessa. Tässä vaiheessa alkoi myös sielu kaivata ravintoa
ja nuoriso kokoontui hauskanpitoon nuorisotalolle. Sen sijaan vanhemman väestön keskuudessa voiton vei ”talvikristillisyys”:
Vanhempi väki halusi sen sijaan vakavamman henkisen ravinnon äärelle ja hakeutui uskonnollisiin kokouksiin. Lestadiolaiset saarnaajat jakoivat synninpäästöjä ja vastaanottivat
rukoushuoneilla tunnustuksia pienistä ja suurista synneistä.
Monet kokivat kuitenkin lestadiolaisen tien sielunrauhaan liian raskaaksi ja he hakeutuivat lähetysemissaarien kokouksiin.
Myös näissä kokouksissa saattoi saavuttaa täydellisen rauhan.
Jouluksi oli suurin osa syntisistä kääntynyt, mikä oli tietysti
hyvä ja oikein. Kymmenelle venekunnalle alkoi nimittäin uusi
kalastuskausi ja silloin oli hyvä olla pohjana hyvä omatunto.
(Dagsposten 3.5.1926, käännös Mauri Kinnunen.)
Vaikka lestadiolaisuus oli Uuniemellä vallitseva uskonnollinen
suunta, vanhat pakanuuden ajan näkyvät ja näkymättömät voimat
elivät kuitenkin vahvasti Lagercrantzin mielestä saamelaisten mieli
kuvitusmaailmassa. Staalo, manalaiset, merenpeikko eli raukka, veden
väki, noitaukot ja -akat, pirut ja näkymättömät olivat heille yhä olemassa. Valvetilassa näihin ei uskottu, sillä kristinuskolla ja lestadiolaisuudella oli luja ote paikallisväestön sieluista. Lagercrantzin mukaan
totuus oli kuitenkin se, ettei kristinusko ollut onnistunut hävittämään
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sadassa vuodessa vanhoja uskomuksia. Minkä valvetajunta kielsi, sen
alitajunta kuitenkin tunsi. ”Virallinen kristinusko” ei ollut kyennyt
tyystin niitä hävittämään, mutta hän oli huolissaan lestadiolaisuuden
leviämisestä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta vanhojen uskomusten
lopulliseen häviämiseen. Saamelais-lestadiolainen paikalliskulttuuri
maustettuna pakanuuden ajalta periytyvillä uskomuksilla oli Lager
crantzin tulkinnan mukaan vallitsevana Uuniemellä.20
Lagercrantz teki keruumatkan myös Näätämöön Uuniemellä
oleskellessaan. Siellä merisaamelaisten ja kveenien keskellä asui
kolttasaamelaisia. Nämä olivat uskonnoltaan ortodokseja. Lisäksi
läheisen Kirkkoniemen kaupungin säteilyvaikutus heijastui paikallisten merisaamelaisten keskelle viestien edessä olevasta muutoksesta. Paikallinen nuoriso kokoontui pyhäiltaisin tanssitupaan, jossa
karkeloita jatkettiin aamuyön tunneille saakka ”yskäntroppien” ja
”kotikeiton” kohottaessa tunnelmaa. Kylässä tunnettiin uusimmat
tanssimaailman virtaukset ja kyseltiin: ”Onko tämä sitä tuustepinmusiikkia?” Lagercrantzin mukaan näin läheinen Kirkkoniemen
kaupunki ja sen tehtaat ”eurooppalaistivat” saamelaisiakin, mikä
oli paikallisille lestadiolaisille kauhistus. (Etelä-Saimaa 15.1.1921.)
Modernisaation murtautuessa saamelaisyhteisöön lestadiolaisuus oli
siis menettämässä otettaan saamelaisväestöstä.
Talvella 1920 Lagercrantz kävi Kaaresuvannosta käsin kuuluisilla Skibotnin markkinoilla Lyngenvuonon pohjukassa. Siellä
saamelaiset, suomalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset olivat käyneet
kauppaa ikimuistoisista ajoista saakka. Lestadiolaisuuden levittäydyttyä seudulle 1850-luvulla siitä tuli vähitellen seudun merkittävin
uskonnollinen liike. Se sai mukaansa alueen kveeni- ja saamelaisväestön.21 Skibotnin markkinat kytkeytyivät tämän jälkeen vahvasti
myös uskonnolliseen toimintaan. Kylän rukoushuoneessa pidettiin
markkinoiden aikana ahkerasti seuroja aamusta iltaan. Lyngenin
20.	Etelä-Saimaa 15.1.1921. Lagercrantz ajoittaa pakanuuden ajan väistymisen
noin sata vuotta liian myöhäiseksi. Hänen mainitsemansa hahmot eivät
ole pelkästään saamelaisperinnettä, vaan ne esiintyvät laajoilla alueilla
Pohjois-Skandinaviassa.
21.	Raittila 1976, 135–140. Allekirjoittanut vieraili kesällä 2002 Lyngenin suunnan
konservatiivisen haaran juhannusseuroissa. Saarnat pidettiin norjaksi, mutta
tulkattiin edelleen saameksi. Sen sijaan suomenkielistä tulkkausta ei enää ollut.
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alueen lestadiolaisuus irtautui vanhoillislestadiolaisuudesta ja muotoutui omaksi suunnakseen 1900-luvun alussa. Erimielisyydet alkoivat vuoden 1910 tienoilla, ja ero sinetöityi lopullisesti vuonna 1924.
(Andreassen & Berglund 2000, 107.)
Lagercrantz kuvaa markkinatouhua laajasti artikkelissaan kesällä
1920:
Pororaitoja laskee alinomaa maanselän puolelta alas markkinapaikalle. Lappalaisia kulkee sinne tänne kirjavissa kansallispuvuissaan, tuossa tulee liuta iloisesti kikattelevia
kalastajalappalaisten tyttäriä puettuina Norjan vaatteisiin […]
Kompasanoja huudellaan kolmella eri kielellä markkinaväen
tarpeiksi. (Etelä-Saimaa 26.8.1920.)
Laulava Lappi -kirjassa on myös kuvaus markkinaseuroista. Saamen
kielellä oli vielä 1920-luvun alussa vahva asema seuratoiminnassa.
Samalla käy ilmi, miten kauppa- ja suurvaltapoliittiset muutokset
heijastuivat Lyngenin vuonon perukoillakin.
Lestadiolaisten rukoushuoneessa pauhasi 80-vuotias Erik
Johnsen lapiksi kahden tulkin säestyksellä täpötäysille huoneille. Autuus kelpasi kaikille. Muun tavaran suhteen kysyntä oli laimentunut, sillä rauha [ensimmäisen maailmansodan
päätteeksi] oli varmistunut. (Lagercrantz 1950, 155.)
Lestadiolaisseurat ja markkinat olivat vahvasti sidoksissa toisiinsa,
ja kaupanteon ohessa väki riensi tupaten täynnä olevaan seurahuoneeseen kuulemaan kahdesti päivässä saarnamiehiä.
Siellä milloin kuuluu virren veisuuta, että ilma tärisee; milloin
liikutuksen valtaama rukousväki puhkeaa äänekkäisiin voivotuksiin ja ulvontaa muistuttavaan itkuun, kun se synnintunnon valtaamana kuuntelee puheita helvetistä ja autuudesta.
– Markkinoitten ja uskonnonharjoituksen välillä on ainakin
alemmilla asteilla olemassa pysyväinen läheinen suhde.
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Vaikka markkinaväki kulkee kuuntelemassa ahkerasti seurapuheita,
mahdollisuus salakuljetukseen ja sen kautta saavutettuun hyötyyn
vie voiton joidenkin kohdalla:
Eräs seikka on kuitenkin kovin vastustuksellinen, ainakin miehilleni. Tulee tieto, ettei ole lupa viedä Norjan halpaa kahvia
muuhun maahan ja tässä he nyt istuvat päätänsä raapien ja
tullimiehiä soimaten. Illalla näen heidän pitävän jonkinmoista neuvottelua ja kun liike puolenyön jälkeen on hiljennyt,
katoavat he jättäen minut makaamaan yhdessä lappalaisten ja
kalastajaperheiden kanssa. […] Myöhemmin tulevat miehenikin takaisin toimitettuansa kiellon alaiset tavaransa tullin ohi.
Aamulla me sitten lähdemme rehellisinä miehinä hankkiutumaan matkalle. Vaan noudettuamme tiepuolesta sinne kätketyt kalliit kuormat, lähdemme nopeasti kulkemaan rajaa kohti.
(Etelä-Saimaa 26.8.1920.)22
Tysfjordin alueella Narvikin eteläpuolella saamelaisuus ja lestadiolaisuus olivat sulautuneet 1920-luvulla etniseksi uskonnoksi ja kulttuuriksi. Paikallinen historioitsija Kurt Tore Andersen ajoittaa kirjassaan
Den læstadianske vekkelsen i Tysfjord fra 1850 til andre verdenskrig lestadiolaisuuden tulon Tysfjordiin jo 1850-luvun alkuvuosiin
(Andersen 2007, 10–11; Hjortfors 2000, 32–34). Varsinainen liikkeen
läpimurto tapahtui seudulla kuitenkin vasta 1910-luvun alussa. Herätykset aiheuttivat sen, että jokaisen Tysfjordin saamelaisyhteisön
jäsenen oli ratkaistava, oliko herätyksen puolella vai sitä vastaan. Lestadiolainen julistus toi mukanaan asetelman joko–tai. Puoliväliä tai
keskitietä ei ollut. Tässä vaiheessa alkoi kehitys, joka muovasi lestadiolaisuuden eräänlaiseksi Tysfjordin saamelaisten ”kansankirkoksi”.
22.	Myös norjainen kirjailija Carl Schøyen on kuvannut alueen lestadiolaisuutta
ja Skibotnin markkinoita kirjassaan Tre stammers møte. Lagercrantzin mielestä Schøyenin kuvaus lestadiolaisuudesta kirjassa on paras esitys, jonka hän
oli lukenut aiheesta. Se oli sitä hänen mukaansa inhimillisyyden ja asiallisuuden vuoksi. Carl Schøyenin kirja oli myyntimenestys. Siitä piti ottaa vuoden
sisällä kolme painosta. Kirjan nimestä tuli vähitellen käsite, jolla kuvattiin
Pohjois-Norjan kolmikielistä kulttuuria, jossa saamelaiset, kveenit ja norjalaiset elivät. Ks. Karjala 2.6.1929.
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Aikaisemmin siida- eli lapinkyläjärjestelmä oli huolehtinut yhteiskunnan perustoiminnoista. Lestadiolaisuuden muodostuessa saamelaisten uskoksi alkoivat herätysliikkeen saarnaajat saada vähitellen
rooleja, jotka ulottuivat sananjulistustyötä laajemmalle. Saarnaajista
tuli tiennäyttäjiä: ei ainoastaan hengellisissä asioissa vaan myös paikallisia johtajia maallisissa asioissa. Näin herätysliikkeestä tuli yhä
enemmän ja enemmän Tysfjordin saamelaista yhteiskuntaa johtava
ja ohjaava taho, joka korvasi lapinkyläjärjestelmää. Saamelaisväestöstä tuli yhtä kuin lestadiolaisseurakunta ja tällaisena tilanne on säilynyt näihin päiviin saakka. (Andersen 2007, 20–21.)
Vuoden 1911 suurten herätysten jälkeen suuri osa Tysfjordin saamelaisista hyväksyi lestadiolaisuuden ainoana elävänä ja autuuteen
johtavana kristinuskon muotona. Tuossa vaiheessa saamelaisväestön
sekä kulttuuriset että sosiaaliset erot Tysfjordin norjalaiseen väestöön
olivat suuria. Niinpä oli lähes mahdoton ajatus, että lestadiolaiset olisivat yrittäneet käännyttää ei-saamelaisia.23 Voimat keskitettiin oman
kansanosan käännyttämiseen. Lestadiolaisuuden muuttuminen
Tysfjordin saamelaisten ”kansankirkoksi” johti siihen, että monilla
saamelaisilla motiivit liikkeeseen liittymisessä olivat muualla kuin
uskonnollisessa vakaumuksessa. He kietoutuivat lestadiolaisyhteisöön ohuilla arkielämän, sukulaissuhteiden ja yhteiskunnallisen
toiminnan kutomilla langoilla, joista kasvoi vähitellen paksu, liikkeeseen sitouttava köysi. Tällä ilmiöllä on Norjan lestadiolaisuudessa
oma ilmaisunsa, ”kristendommens garn” = kristillisyyden lanka/
verkko. Näin lestadiolaisuus ja saamelaisuus sulautuivat yhdeksi etniseksi ja uskonnolliseksi kokonaisuudeksi. (Andersen 2007, 39–40.)
Tysfjordin lestadiolaisille ei-saamelaisuus edusti nyt ”maailmaa ja
kaikkea sitä, mikä on maailmasta”. Tämän seurauksena kulttuuriset
ja sosiaaliset erot norjalaisten ja saamelaisten välillä kasvoivat entistä
suuremmiksi. Uskovien keskuudessa vain saamelaiset arvot olivat
hyväksyttyjä ja arvostettuja, saamelaiset tavat kristillisiä, ei-saamelaiset
maailmallisia. Herätysliikkeen Jumalasta tuli kansallisuussidonnainen.
23.	Vaikka Tysfjordissa lestadiolaisuus jäi saamelaisten uskonnoksi, paikoin myös
norjalainen väestönosa liittyi mukaan herätyksiin. Ibestadissa ja Ofotenissa
tämä tapahtui jo 1870-luvulla ja Lofotenissa varsinkin 1890-luvulla. Ofotenin
alueella saamen käyttö saarnakielenä päättyi 1920-luvulla. Ks. Svebak 1986,
86–87; Bjørk 2009, 19, 23.

114 | Politiikka, talous ja työ

Hän oli liittoutunut taisteluun syntiä ja norjalaisuutta vastaan. Niinpä
vielä toisen maailmansodan jälkeen Tysfjordissa saarnattiin, että ainoa
hyväksyttävä kristillinen vaate oli saamelaispuku. Kaikki muu oli prameilua ja turhamaisuutta. (Andersen 2007, 39–40.)
Paikallista saamelaisyhteisöä Lagercrantz kuvaa syyskuussa 1921
Etelä-Saimaassa näin:
Nämä lappalaiset ovat Ruotsin Jokkmokkista tänne siirtyneitä
porolappalaisia, jotka nykyisin ovat poronomistajia, kalastajia,
halonhakkaajia ja pienviljelijöitä. He ovat kaikki lestaatiolaisia,
pohjaltansa kunnollista, vakavaa, porvarillismielistä etten sanoisi aristokraattista väkeä. Heistä ei löytänyt turhuutta eikä ylpeyt
tä, jos kohta itsetietoisuutta ja mitä kauneinta kansallishenkeä.
Koko kylän elennässä oli jotakin juhlallista ja arvokasta, mikä
mielessäni nyt tekee jälkeenpäin sen vaikutuksen kuin olisivat
kaikki päivät siellä olleet pyhäpäiviä. (Etelä-Saimaa 29.9.1921.)
Lukuisista Lagercrantzin kohtaamista lestadiolaisyhteisöistä näyttäisi Tysfjordin yhteisö jättäneen hänelle myönteisimmän kuvan.
Tätä heijastaa myös se, että hän sijoitti vuonna 1941 Oslossa julkaisemaansa tutkimukseen Synopsis des Lappischen Tysfjordin lestadiolaisuutta esittelevän osuuden. Tekstissä kertojana on paikallisen
lestadiolaisyhteisön jäsen/jäsenet. (Lagercrantz 1941, 308–311.)
Tysfjordissa oli vallalla herätysliikkeen läntinen versio eli esikoislestadiolaisuus. On kiinnostavaa, että Lagercrantz sai yhteisöstä
niinkin myönteisen kuvan. Hän nimittäin esittää toisen esikoislestadiolaisen saamelaisyhteisön Gratangenissa Narvikin pohjoispuolella huomattavasti kielteisemmässä valossa. Lagercrantz kuvaa
synkin värein oleskeluaan Gratangsbotnissa, joka sijaitsee ahtaan
vuonon pohjukassa ja oli alati Atlantin sumujen peittämänä. Hänen
mukaansa paikallinen opetus kielsi ”kaiken persoonallisen ihmisarvon”. Gratangeninkin lestadiolaisuudella oli kuitenkin hyvät puolensa, sillä se toimi Lagercrantzin mielestä suojana vielä synkemmän
yhteiskunnallisen suuntauksen eli bolsevismin uhan edessä.
Ja tuntui siellä henkiselläkin taivaalla olevan pimeyttä yltäkyllin, joskin juuri tällä alalla oli käynnissä ankara taistelu
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kahden henkisen verivihollisen välillä, joilla molemmilla oli
täällä edellytyksensä, mutta joita riittämätön sivistys ei opettanut kansaa yhtäaikaisesti ymmärtämään. Nämä henkiset
virtaukset olivat toiselta puolen Narvikista tuleva sosialismi
ja toiselta puolen Lapin kansallisuususkonto, lestatiolaisuus.
Etelän sosialismia vastaan on lestatiolaisuus täällä asettanut
ankarimman muotonsa: länsilestadiolaisuuden, äärettömän
suvaitsemattomuuden. Toiselta puolen sosialismi tunkeutuu
mieliin, sillä verrattomalla voimalla, joka sillä on niihin, joille maailman hyvä etupäässä on aineellista laatua. Finmarkissa
olin tutustunut lapsen sielunelämän kannalla oleviin ihmisiin:
avosydämisiin ja onnellisiin. Gratangsbottenin väki oli verrattava elämän ensi ristiriitojen eteen ajettuun nuorisoon, siihen
aikaan, jolloin sen mieli on enimmän itseensä sulkeutuneena.
[…]
Minun mieleni ei vähimmässäkään määrin lämmennyt lestatiolaisesta autuus- ja kirousopista, joka kieltää kaiken
persoonallisen ihmisarvon, vaikka asian vuoksi olinkin hartaushetkissä mukana hoilaamassa virsiä, kahdeksantuntisia
saarnoja kuulemassa, itkemässä ja tunnustamassa. Tein se vain
sen vuoksi, että narvikilainen bolsevismi minua inhoitti vielä
enemmin. (Etelä-Saimaa 24.9.1921.)
Yleisarviona Lagercrantz totesi paikallisesta lestadiolaisyhteisöstä,
että sen keskuudessa vallitsi merkillinen ristiriita uskonnollisen
opetuksen ja käytännön arkisen elämän välillä. Seudun asukkaita
hän moittii muun muassa ahneudesta. (Etelä-Saimaa 24.9.1921;
Dagsposten 1.5.1926.)
Kaikissa tässä luvussa kuvatuissa saamelaisyhteisöissä lestadiolaisuus vaikutti merkittävästi taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen
toimintaan. Markkinat ja seurat kietoutuivat saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa taloudellinen ja uskonnollinen aktiivisuus sulautuivat
toisiinsa. Jäämeren rannoilla herätysliikkeen toiminta oli sidoksissa
vuotuiseen elämänkiertoon. Paikoin lestadiolaisuuden ote saamelaisväestöstä oli niin kattava, että saamelaisuuden ja lestadiolaisuuden
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välille saattoi vetää yhtäläisyysmerkin. Tällöin lestadiolaisuus korvasi
ainakin osittain lapinkyläjärjestelmän ja lestadiolaisyhteisön vanhimpien ja saarnaajien arvovalta ulottui uskonnollisten asioiden lisäksi
laajasti yhteiskuntaa, taloutta ja kulttuuria koskeviin linjavetoihin.

Johtopäätökset
Lagercrantzin kirjoitusten luoma kuva Pohjois-Norjan lestadiolais
yhteisöistä ja -saarnaajista ei ole lähellekään monoliittinen. Ristiriitaisia arvioita eivät selitä pelkästään lestadiolaisuuden hajaantuminen
ja eri haarojen toisistaan poikkeavat teologiset tulkinnat, erot yhteisöjen rajanvedoissa ulkopuolisiin tai yhteisön jäsenilleen asettamat
normit. Esimerkiksi hänen kahdesta esikoislestadiolaisesta yhteisöstä antamansa arviot ovat lähes toistensa vastakohtia. Vastaavanlaisen ristiriitaisen kuvan Lagercrantz antaa saarnaajainstituutiosta
ja esimerkiksi kahdesta Gratangenin ja Tysfjordin esikoissaarnaajasta. Joitakin saarnaajia hän pitää kuulijoidensa manipuloijina ja
määrätietoisina vallankäyttäjinä, mutta löytää joistakin myös syvää
vakaumusta ja ihmiselämän peruskysymysten oivaltamista. Saarnaajilla oli rooleja, jotka ulottuivat sananjulistustyötä laajemmalle.
He olivat tiennäyttäjiä myös maallisissa asioissa. Saarnaajien vallasta
kertoo Lagercrantzin Gratangsbotnin saarnaajalta saama todistus
ja sen ovia avaava merkitys. Monivivahteisten arvioiden taustalla
lienevät osittain henkilökohtaisten kohtaamisten onnistumiset ja
epäonnistumiset. Ilmeisesti lestadiolaisyhteisöjen ilmapiirissä ja toimintakulttuurissa oli kuitenkin eroja, jotka vasta tutkijan pitkäaikainen oleskelu yhteisön keskellä vähitellen avasi.
Lestadiolaisuus näyttäisi olleen 1920-luvun alussa saamelaisyhteisöjä vahvasti hallinnut liike. Seurakokouksia pidettiin ennen kaikkea talvisin, jolloin ne saattoivat kestää yhdessä kylässä jopa parisen
viikkoa. Uskonnollinen aktiivisuus oli kietoutunut saumattomasti
vuotuiseen elämänkiertoon ja taloudelliseen toimintaan. Markkinoille kokoonnuttiin paitsi kaupantekoon myös seuroihin. Liikkues
saan kylistä toiseen kauppamatkoilla väestö osallistui aktiivisesti
lestadiolaisten kokouksiin. Lagercrantzin havainnot tukevat myös
saamelaisyhteisöjen osalta monien tutkijoiden esittämiä arvioita,
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joiden mukaan lestadiolaisuus muodosti vahvan esteen työväenliikkeen etenemiselle (esim. Kyllönen 1995, 221–222). Tutkija näki
ilmiön niin positiivisena, että hänen havaitsemansa lestadiolaisuuden ”epäkohdat” kalpenivat sen rinnalla.
Millainen oli Lagercrantzin käsitys lestadiolaisuuden merkityksestä saamelaiselle kulttuurille? Uuniemellä oleskellessaan hän
oli huolissaan siitä, että lestadiolaisuus saattoi kyetä siihen mihin
kristinusko ei ollut kyennyt aikaisemmin. Nimittäin hävittämään
saamelaisten vanhoja uskomuksia, joilla hän tarkoitti vaikutteita
heidän muinaisuskostaan. Tysfjordin saamelaislestadiolaisen yhteisön jäsenissä hän näki itsetietoisuutta ja mitä kauneinta kansallishenkeä. Juuri siellä lestadiolaisuus oli muodostunut selväpiirteisesti
etniseksi uskonnoksi ja kulttuuriksi, joka piti vain saamelaisia arvoja
hyväksyttävinä ja arvostettavina sekä saamelaisia tapoja kristillisinä.
Varsinkin Tysfjordin saamelaisyhteisön osalta norjalaisen teologin
ja Nord-Halågalandin piispan Per Oskar Kjølaasin arvio, että norjalaistamiskauden aikana lestadiolaisuudesta muodostui suurelle
osalle saamelaisväestöä hengellisen kodin ohella saamelaiskulttuurin
linnake, pitää paikkansa. Lestadiolaisuudesta nousi vastakulttuuri
norjalaiselle kirkolliselle elämälle, kielelle, kulttuurille ja koululaitokselle. Lestadiolaisseurakunnista muodostui turvasatama saamelaisille
ja kveeneille ja heidän äidinkielilleen. (Nergård 2000, 211.) Konservatiivisena uskonnollisena liikkeenä lestadiolaisuus oli lähtökohtaisesti vastustamassa lähes kaikkia valtakulttuurin ajamia muutoksia.
Lagercrantz oleskeli saamelaisalueilla yhteensä kolmisen vuotta
viipyen monissa kylissä useita kuukausia. Joillakin seuduilla hän
vieraili useaan otteeseen. Kielitaidon ohella pitkäkestoinen oleskelu
paikallisen väestön parissa mahdollisti ainutlaatuisten ja luotettavien
havaintojen tekemisen. Oman erityisvärinsä hänen kuvauksensa saavat siitä, että hän pohtii kohtaamiansa ilmiöitä psykologian pohjalta.
Lagercrantzin artikkelit ovat oivallinen lisä sekä lestadiolais- että saamelaistutkimukselle. Suomen lisäksi sekä Norjassa että Ruotsissa on
ilmestynyt suhteellisen runsaasti kirjallisuutta, jossa kuvataan Kalotin alueen lestadiolaisuutta ja sitä osana saamelaisten, kveenien ja
suomalaisten uskonnollista elämää. Tuon rikkaan aineiston hyödyntäminen lestadiolaistutkimuksessa on vielä lapsenkengissä.
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II Talous

Verkostot ja taloudellisen toiminnan rakentuminen
vanhoillislestadiolaisuudessa
Aini Linjakumpu

Johdanto
Uskonnollisten liikkeiden jäsenet voivat olla aktiivisia taloudellisia
toimijoita (ks. Dana 2010). Taloutta ei kuitenkaan yleensä nähdä
tutkimuksessa uskonnollisten liikkeiden tai hengellisyyden ydinalueena, niin kuin esimerkiksi teologisia kysymyksiä pelastumisesta
tai vaikkapa seksuaalietiikkaa. Myöskään talouteen liittyvissä tutkimuksissa ei tavanomaisesti nosteta hengellisiä ulottuvuuksia esiin.
Toisaalta hengellisyyden ja talouden yhdistäminen nähdään erityisesti suomalaisessa julkisuudessa usein ihmisen henkilökohtaisena
asiana, jonka vuoksi asiaan liittyy jonkinlainen hienotunteisuus: ei
nähdä sopivana lähteä tarkastelemaan taloudellista toimintaa yhdistäen sitä uskonnolliseen vakaumukseen tai sen yhteisöllisiin kiinnikkeisiin. Lisäksi talouden perspektiivistä uskonnollisten liikkeiden tai
niiden jäsenten toiminta saattaa näyttäytyä varsin marginaaliselta.
On poikkeuksellista Suomessa kuten myös kansainvälisestikin, että
uskonnollinen liike on profiloitunut taloudellisen toiminnan sfäärillä.
Näitä poikkeuksia ovat muun muassa tapaukset, joissa uskonnollinen
liike toimii yrityksen kaltaisesti. Tästä esimerkkinä on muun muassa
skientologia ja niin sanotut megakirkot. Jotkut liikkeet toimivat puolestaan omavaraisyhteisöinä, jolloin niiden on saatava toiminnalleen
rahoitus ja liikkeissä oleville ihmisille elanto esimerkiksi oman liiketoiminnan muodossa. Joissakin tapauksissa uskonnollista ulottuvuutta
voidaan käyttää myös brändinomaisesti. Tästä esimerkkeinä ovat
muun muassa amissit ja kveekarit, joiden piirissä tapahtuu monentyyppistä yritystoimintaa. (Linjakumpu 2018, 15–18, 36–77; ks. myös
Dana 2010; Gauthier & Martikainen 2013; Kraybill & Nolt 2004.)
Vanhoillislestadiolaisuus on suomalaisittain tärkeä esimerkki
uskonnollisesta liikkeestä, jonka piirissä taloudellinen aktiivisuus
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on merkittävää. Varsinkin yrittäjyys on tyypillistä liikkeen jäsenille, mistä esimerkkinä ovat lukuisat lestadiolaistaustaiset yritykset
rakennusteollisuuden piirissä. Liikkeen suhtautuminen yritystoimintaan ja työntekoon yleisesti on lähtökohtaisesti myönteistä. Vaikka
lestadiolaisten taloudellinen toiminta on merkityksellinen aihepiiri
niin yhteiskunnallisesti kuin tutkimuksellisestikin, aihetta ei ole käytännössä tutkittu. Yrittäjyyttä ja taloudellista toimintaa on sivuttu
muita aiheita käsittelevien lestadiolaistutkimusten yhteydessä (ks.
esim. Nykänen 2012, 143–149; Kinnunen 2004, 31). Viittauksia on
voinut olla myös muun kuin varsinaisesti lestadiolaisuuteen liittyvän
tutkimuksen yhteydessä (ks. esim. Tuominen 2006, 29–31). Lisäksi
aiheesta on käyty jonkin verran julkista keskustelua tiedotusvälineissä (ks. esim. Yle 16.3.2017). Suomalaisessa uskontoon liittyvässä
tutkimuksessa vanhoillislestadiolaisuus ei ole poikkeus: uskonnollisten liikkeiden tai niiden jäsenten taloudelliseen aktiivisuuteen liittyvä tutkimus on käytännössä olematonta, olkoonkin että joitakin
esimerkkejä voidaan löytää (ks. Heinonen 2007; Ahlbäck 1999).
Tässä artikkelissa tarkastelen vanhoillislestadiolaista taloudellista toimintaa erityisesti yritystoiminnan kontekstissa. Analysoin
aihetta verkostojen ja verkostoitumisen näkökulmasta. En tarkastele
niinkään taloudellisia verkostoja sinänsä, vaan taloudellisen toiminnan edellytyksiä: miten vanhoillislestadiolaisuus verkostomaisena
sosiaalisena kokonaisuutena edistää taloudellista toimintaa liikkeen
jäsenten piirissä. Tässä yhteydessä on korostettava, että kaikki vanhoillislestadiolainen taloudellinen toiminta ei ole välttämättä millään lailla kytkeytynyt liikkeeseen tai sen sisältämiin sosiaalisiin
suhteisiin. Lestadiolaisuuteen kuulumattomat taloudelliset suhteet
voivat olla joillakin yrittäjillä määräävässä roolissa, ja lestadiolais
yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä pääosin tai kokonaisuudessaan liikkeen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä tarkastelun
kohteena ovat kuitenkin nimenomaan ne lestadiolaisuuteen liittyvät
ulottuvuudet, joilla on merkitystä taloudellisen toiminnan rakentumisen kannalta.
Verkostojen hahmottamisessa hyödynnän erityisesti taloussosiologien Mark Granovetterin ja Richard Swedbergin tapaa tulkita
taloutta verkostomaisena toiminnan alueena. Tässä yhteydessä otan
tarkasteluun erityisesti uppoutuneisuuden, verkostoresurssin ja
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sosiaalisen pääoman käsitteet. Niiden avulla analysoin vanhoillislestadiolaisten taloudellisten verkostojen syntymisen edellytyksiä:
mitkä asiat mahdollistavat talouden verkostojen syntymisen vanhoillislestadiolaisuuden piirissä.1

Verkostot taloudellisen toiminnan tutkimuksessa
Vaikka yritystoiminta saattaa usein näyttäytyä tapana toteuttaa
yksilöllisiä tavoitteita ja toiminta-ajatuksia, se on kuitenkin perusluonteeltaan toimimista muiden ihmisten eli asiakkaiden, yrityskumppaneiden, alihankkijoiden, rahoittajien ja työntekijöiden
kanssa. Sosiaalinen ulottuvuus ja siihen kuuluvat erilaiset suhteet
ovatkin olennaisella tavalla läsnä yritystoiminnan toteuttamisessa.
Yritystoiminta kytkeytyy erilaisiin olemassa oleviin sosiaalisiin verkostoihin ja on siten luonteeltaan verkostomaista. Tämä lähtökohta
on olennainen myös tutkittaessa vanhoillislestadiolaisuuden piirissä
tapahtuvaa yritystoimintaa.
Verkostonäkökulma antaa käsitteellisiä välineitä hahmottaa
sosiaalisten yhteyksien, yhteisöllisyyden ja keskinäisriippuvuuden
merkitystä vanhoillislestadiolaisuuteen kuuluvien ihmisten taloudellisessa toiminnassa. Se luo edellytyksiä tarkastella taloudellista
toimintaa muutoinkin kuin voitontavoitteluun perustuvan, intressiperustaisen lähestymistavan avulla. Verkostonäkökulma merkitsee
lähtökohtaisesti sitä, että taloudelliset toimijat eivät toimi sosiaalisessa tyhjiössä, vaan verkostot ”kytkevät taloudelliset toimijat osaksi
sosiaalista kanssakäymistä” (Johanson 2015, 207). Tämä tarkoittaa
sitä, että esimerkiksi yrittäjä ei voi pelkästään ajatella omaa etuaan ja
voittoaan taloudellisessa toiminnassa, vaan hänen tulee ottaa huomioon tavalla tai toisella sosiaalisen ympäristönsä tuomia ennakkoehtoja. Toisaalta verkostot eivät ole pakottavia rakenteita, jotka
määrittelisivät yksioikoisesti toiminnan ja erilaisten valintojen sisällön. Ne ovat pikemminkin mahdollisuusrakenteita, joita on mahdollista hyödyntää monin eri tavoin.
1.	
Artikkeli perustuu laajempaan tutkimukseen ”Vanhoillislestadiolaisuuden
taloudelliset verkostot” (Linjakumpu 2018).
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Tällä tavoin ajateltuna taloudellinen toiminta näyttäytyy sosiaalisesti sijoittuneena ja rakentuneena. Richard Swedbergin ja Mark
Granovetterin mukaan taloudellinen toiminta onkin uppoutunut
ihmisen henkilökohtaisten suhteiden verkostoihin (Swedberg &
Granovetter 1992, 6, 9). Granovetterin mukaan klassinen ja neoklassinen taloustiede näkee ihmisen toiminnan alisosiaalisena, ”atomisoituna”. Tämä näkökulma ei huomioi sosiaalisen rakenteen ja
suhteiden vaikutusta tavaroiden tuotantoon, jakeluun tai kulutukseen. (Granovetter 1992, 55.) Ei ole olemassa kuitenkaan autonomisesti määrittyvää tai määriteltävää taloudellista toimintaa ja niihin
liittyviä suhteita, vaan nämä suhteet ovat yhteydessä erilaisiin muihin sosiaalisiin suhteisiin (ks. Granovetter 1992, 65).2
Uppoutuneisuus tarkoittaa ilmiön riippuvuutta ympäristöstään
(Encyclopædia Britannica 2017). Talouden suhteen se merkitsee siis
sitä, että taloudellinen toiminta on riippuvainen niistä suhteista ja
verkostoista, joihin taloudellisen toiminnan eri muodot sijoittuvat
(ks. Johanson 2015, 206–207). Uppoutuneisuuden käsite tarkoittaa
vanhoillislestadiolaisuuden suhteen sitä, että liikkeen piirissä olevat
sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat osa taloudellisen toiminnan verkostoja tai oikeammin sanottuna: vanhoillislestadiolaisuuden talouden
verkostot ovat päällekkäisiä – eli ovat uppoutuneet – muiden lestadio
laisten verkostojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
vanhoillislestadiolaisuus kaikkinensa nähdään sosiaalisten suhteiden
muodostamana, suhteellisen laajana ja samalla moninaisena verkostokokonaisuutena, jossa talouden verkostot ovat osa kokonaisuutta.
Taloudellinen toiminta ei siis tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan
sitä edistävät monin eri tavoin siihen osallistuvien ihmisten taustat
ja sijoittuminen sosiaaliseen kontekstiinsa. Voidaan puhua esimerkiksi sosiokulttuurisista resursseista (Light & Rosenstein 1995, 166),
”kulttuurisesta repertuaarista” (Granovetter 1995, 141) tai kulttuurisesta ”työkalupakista” (Granovetter 1995, 143). Pääsy näihin erilaisiin
resursseihin ja mahdollisuus hyödyntää niitä eri tavoin on yrittämisen kannalta olennaisen merkityksellistä (ks. Light & Rosenstein
2.	
Termin englanninkielinen muoto on ”embeddedness”. Toivola (2006, 57)
käyttää suomennosta ”punoutuneisuus”. Tässä artikkelissa käytetään suomalaisessa kontekstissa vakiintuneempaa uppoutuneisuuden käsitettä.
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1995, 175). Vanhoillislestadiolaisuuden muodostama verkosto – eli
vanhoillislestadiolaisuus sosiaalisena rakenteena – ymmärretäänkin tässä artikkelissa resurssina, joka edistää ja mahdollistaa taloudellisen toiminnan rakentumista. Vanhoillislestadiolaisuuden
resurssimaisuus ilmenee monella tavalla. Se voi olla liikkeen oppiin,
käytäntöihin ja sosiaalisiin suhteisiin nivoutuvaa. Resurssi tarkoittaa sellaisia lestadiolaisuuteen liittyviä asioita, ajattelumalleja tai toimintatapoja, jotka edistävät taloudellisen toiminnan rakentumista.
Verkostojen näkeminen resurssina tarkoittaa huomion kiinnittämistä erityisesti sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Pierre
Bourdieu’ta mukaillen sosiaalinen pääoma on resurssien summa,
joka on saatu erilaisten institutionalisoitujen suhteiden avulla
(Bourdieu 1980, 2). Se viittaa myös ihmisten kykyyn toimia yhdessä
yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi ja yhteisen toiminnan tuottamiseksi (ks. Hardin 2006, 76). Sosiaalisen pääoman “sosiaalinen”
viittaa siihen, että käsite on yhteydessä yksilöiden välisiin suhteisiin,
ja toisaalta ”pääoma” viittaa siihen, että kyse on tietyn tyyppisestä
varallisuudesta niille, joilla tätä pääomaa on. Kyse ei näin ollen ole
pelkästään sosiaalisesta suhteesta vaan pääoman lajista, jota yksilöt,
organisaatiot tai yhteisöt voivat omistaa. (Rothstein 2005, 65.)
Toisin kuin muut pääoman lajit, sosiaalinen pääoma ei kulu sitä
käytettäessä, vaan pikemminkin päinvastoin. Mitä useammin tiettyä
sosiaalista suhdetta käytetään ja mitä onnistuneemmin se tapahtuu,
sitä todennäköisemmin samaa suhdetta hyödynnetään vastedeskin.
Sosiaalista pääomaa ei voi ostaa, mutta siihen voi investoida. ”Investointi” tarkoittaa erityisesti osallistumista erilaisiin verkostoihin
ja toisaalta toimimista kyseisissä verkostoissa luotettavalla tavalla.
(Rothstein 2005, 68.) Sosiaalinen pääoma on siis samalla tavalla
kuin muutkin pääoman muodot luonteeltaan tuottavaa. Se tekee siis
mahdolliseksi saavuttaa sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole mahdollisia ilman kyseisen pääoman olemassaoloa (Coleman 1988, 98).
Sosiologi Alejandro Portesin mukaan sosiaalinen pääoma viittaa
yksilöiden kykyyn hallita niukkoja resursseja sen avulla, että heillä
on jäsenyys laajempien sosiaalisten rakenteiden muodostamiin verkostoihin. Nämä resurssit voivat sisältää taloudellisia tekijöitä, kuten
hinnanalennuksia ja korottomia lainoja tai aineettomia tekijöitä,
kuten liiketoiminnan olosuhteita, työllistämisvihjeitä tai yleistä
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suopeutta taloudellisissa transaktioissa. Resurssit itsessään eivät
ole sosiaalista pääomaa. Käsite viittaa pikemminkin yksilön kykyyn
mobilisoida resursseja tarvittaessa. Vastaanottajalleen resurssit ovat
ilmaisia. Luonteeltaan resurssit ovat lahjoja, joita ei odoteta maksettavan takaisin esimerkiksi tietyllä rahasummalla annetun ajan puitteissa. (Portes 1995, 12; ks. Coleman 1990, 302.)
Sosiaalinen pääoma voidaan ajatella verkostoresurssina. Se on verkostossa sijaitseva pääoman laji, joka on riippuvainen sosiaalisten
suhteiden määrästä, laadusta ja asemoitumisesta verkoston kokonaisuuteen. Kaikilla verkoston jäsenillä ei ole samanlaista kykyä tai
mahdollisuutta mobilisoida resurssia omaa käyttöönsä, vaan sosiaalisen pääoman määrä ja laatu vaihtelevat verkoston eri jäsenillä.
Joillakuilla toimijoilla voi olla keskeinen verkostoasema, jolloin
he voivat hyötyä omasta välittäjän roolistaan ja näin hyötyvät siitä
enemmän kuin sellainen, joka ei ole esimerkiksi niin hyvin verkostoitunut. (Ks. Burt 2001, 34–35; Ruuskanen 2015, 222.) Sosiaalinen
pääoma voidaan nähdä yksilötasoisena resurssina, jolloin kyse on
siitä, miten ja missä määrin henkilö voi hyödyntää verkoston luomia mahdollisuuksia. Toisaalta sosiaalinen pääoma voidaan nähdä
myös kollektiivisena ulottuvuutena, jolloin kyse on verkoston luomasta sosiaalisen pääoman kokonaisuudesta eli siitä, millaista verkostohyötyä se luo kaikkinensa. Erilaisilla sosiaalisilla ryhmillä on
eri määrä sosiaalista pääomaa.
Tässä artikkelissa pyrin hahmottamaan vanhoillislestadiolaisten
taloudellisen toiminnan lähtökohtia ja edellytyksiä. Analyysi jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa hahmotan liikkeen piirissä tapahtuvan taloudellisen toiminnan uppoutuneisuutta liikkeen
muihin suhteisiin. Toiseksi tarkastelen vanhoillislestadiolaisuutta
resurssina taloudellisen toiminnan rakentumiselle. Kolmanneksi
analysoin sosiaalisen pääoman ulottuvuuksien – erityisesti luottamuksen – merkitystä taloudellisen toiminnan käytännöissä. Tässä
tarkastelussa käytän esimerkkinä rekrytointikäytänteitä.
Taloudellisella toiminnalla viittaan tässä yhteydessä nimenomaan yrittäjyyteen ja yrittäjiin. Yritys tarkoittaa ”yhden tai usean
henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää
kannattavaan tulokseen” (Tilastokeskus). Yrittäjä viittaa uuden yrityksen perustajaan ja yrityksen omistajajohtajaan, henkilöön tai
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henkilöihin, ”jotka voivat käyttää omistajan valtaa ja kantaa omistajan vastuuta yrityksen asioista päätettäessä” (Jylhä et al. 2000, 20).
Yrittäjyys on puolestaan ”liiketoimintaa sekä yritysten perustamista
ja johtamista, vaurauden luomista” (Laukkanen 2007, 17). Yrittäjyyden lisäksi olen sisällyttänyt taloudelliseen toimintaan myös osallisuuden yritysten hallitustyöskentelyyn, omistajuuden tai yrityksessä
vastuullisessa asemassa toimimisen.

Aineisto
Vanhoillislestadiolaisten taloudellinen toiminta on muodoiltaan
moninaista, ja sitä voidaan tarkastella monien toimintojen ja toimijaryhmien kautta. Yrittäjät, työntekijät, yhteistyökumppanit,
alihankkijat, asiakkaat sekä liikkeen viralliset toimijat ovat niitä,
joilla on kosketuspintaa vanhoillislestadiolaisten taloudelliseen toimintaan. Tutkimuskohde on poikkeuksellinen siinä mielessä, että
aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta, raportointia tai selvityksiä ei
käytännössä ole olemassa. Lisäksi tutkimuskohde ei ole suoraan tutkijan lähestyttävissä, koska lestadiolaistaustaiset yrittäjät, yritykset
tai muut taloudelliset toimijat eivät yleensä toimi siten, että lestadiolaisuus kävisi ilmi tai että toimijat identifioituisivat julkisesti lestadiolaisiksi. Aineiston kerääminen onkin vaatinut tulkintaa siitä, kuka
tai mikä edustaa lestadiolaisuutta.
Tämä aiheuttaa omat haasteensa myös aineiston hankkimisen
suhteen. Tunnistamisen tapoja tutkimuksessa on ollut kolmenlaisia.
Ensinnäkin yrittäjä tai muu taloudellinen toimija on itse ilmaissut
eksplisiittisesti kuuluvansa vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen.
Tämä on tapahtunut esimerkiksi tätä tutkimusta varten tehdyissä
haastatteluissa. Asia on voinut tulla esiin myös uutisissa tai muissa
media-aineistoissa, joissa henkilöä on haastateltu. Toiseksi asia on
voinut tulla esiin organisatorisen yhteyden avulla, eli asianomaisella
henkilöllä on todennettu yhteys SRK:hon eli Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen tai paikalliseen rauhanyhdistykseen.
Henkilö on voinut toimia esimerkiksi liikkeen puhujana tai hän on
voinut osallistua liikkeen toimintaan tai on ollut luottamustehtävissä
liikkeen piirissä. Kolmanneksi asia on voitu tulkita asiayhteyden ja
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olemassa olevien verkostojen avulla. Tällöin olen pyrkinyt löytämään useita vahvistavia tekijöitä, joiden avulla on voitu todentaa
kuulumista lestadiolaiseen sosiaaliseen kokonaisuuteen ja siihen
kuuluviin verkostoihin.
Aineistokokonaisuus jakaantuu kokemusperäiseksi aineistoksi,
media-aineistoksi, rekisteritiedoiksi, liikkeen tuottamaksi aineistoksi sekä historialliseen ja sukuhistorialliseen aineistoon.
Olen käyttänyt tutkimuksessa ihmisten kokemuksiin perustuvaa aineistoa, jota olen kerännyt vanhoillislestadiolaisilta yrittäjiltä,
työntekijöiltä, yrittäjien perheenjäseniltä tai rivijäseniltä, jotka ovat
olleet lestadiolaisyritysten asiakkaina. Tätä aineistoa olen kerännyt
myös liikkeen entisiltä jäseniltä ja liikkeen ulkopuolisilta ihmisiltä,
jotka ovat toimineet yrittäjinä, palveluiden ja tuotteiden ostajina tai
ovat muuten olleet selvillä lestadiolaisyrittämisen eri puolista.
Tutkimuksessa olen käynyt läpi laveasti SRK:n julkaisemaa materiaalia: Päivämies-lehteä, vuosikirjoja, historiateoksia ja historiikkeja
sekä tiettyjä erikoisjulkaisuja, kuten esimerkiksi yrittämiseen liittyvää kirjaa Mitä jää viivan alle. Ajatuksia yrittäjyydestä. Päivämieslehdestä olen käynyt läpi kokonaisuudessaan seitsemän vuosikertaa
(1990, 2000, 2010–2014).3 SRK:n julkaisujen lisäksi olen tarkastellut
vanhoillislestadiolaisuuden piiriin läheisesti kuuluvien kristillisten
kansanopistojen toimintaa.
Lisäksi olen hyödyntänyt julkisissa rekistereissä, erityisesti yritysrekistereissä olevaa tietoa (Yritystele.fi ja Finder.fi). Rekistereistä olen
katsonut yritysten johtoon kuuluvien henkilöiden nimiä, hallituksen
jäseniä ja varajäseniä sekä yrityksen perustietoja, kuten toimialaa,
kokoa, työntekijöiden määrää ja liikevaihtoa. Rekisteritiedoista olen
pystynyt hahmottamaan eri toimijoiden välisiä yhteyksiä ja verkostoja
esimerkiksi tarkastelemalla hallitusjäsenyyksiä eri yritysten välillä.
Näiden lisäksi olen käynyt läpi lestadiolaistaustaisten yritysten
historiikkeja, asiakaslehtiä, referenssitietoja ja muuta informaatiota.
Tutkimuksessa olen hyödyntänyt monenlaista media-aineistoa: uutisia, yritysanalyyseja, haastatteluja, henkilökuvia sekä verotilastoja.
3.	
Näiden lisäksi olen katsonut joitakin vuosikertoja osittain (1980 ja 2015) sekä
olen kerännyt aineistoa myös hakusanojen avulla Päivämiehen kotisivuilta
(paivamies.fi).
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Seurattuja medioita ovat olleet erityisesti talouslehdet (Talouselämä
ja Kauppalehti), kansalliset ja alueelliset päivälehdet (muun muassa
Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti ja Kaleva) ja Yleisradion
uutis- ja ajankohtaistoimitus. Olen myös käyttänyt julkisesti saatavilla olevia sukututkimuksia, joiden avulla olen hahmotellut tiettyjen
vahvojen lestadiolaissukujen yhteyksiä ja sukulaisuussuhteita.
Aineistoa olen käyttänyt vaihtelevilla tavoilla eri analyysiluvuissa.
Uppoutuneisuutta tarkastelevassa luvussa olen erityisesti pyrkinyt
hahmottamaan taloudellisten toimijoiden välisiä suhteita. Olen analysoinut aineistoa nimenomaan tästä näkökulmasta: mitkä yritykset ja
ketkä ihmiset ovat toimineet keskenään yhteistyössä. Toisessa analyysiluvussa olen tutkinut vanhoillislestadiolaisen organisaation ymmärrystä yrittämisestä sekä erilaisia yrittäjyyttä tukevia toimenpiteitä;
toisin sanoen, miten lestadiolaisuus toimii resurssina yrittäjyydelle.
Tässä ovat aineistona erityisesti liikkeen viralliset julkaisut. Kolmannessa analyysiluvussa olen tarkastellut sosiaalisen pääoman merkitystä
lestadiolaisyrittämisen kontekstissa. Tässä yhteydessä olen hyödyntänyt erityisesti haastatteluja ja muuta kokemusperäistä aineistoa.
Työn keskeisenä eettisenä lähtökohtana on ollut se, että tutkimuksen kohteena olevat yritykset tai toimijat eivät tule julkisesti
tunnistettaviksi. Tämä periaate on koskenut myös tutkimukseen
osallistuneita haastateltavia tai muita, jotka ovat tuottaneet aineistoa tutkimukseen esimerkiksi kirjoittamalla omista kokemuksistaan
tai näkökulmistaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi laajaa media-aineistoa käytettäessä en ole voinut käyttää
täsmällisiä viitteitä kyseisiin artikkeleihin, uutisiin, henkilökuviin
tai yritysanalyyseihin. Tämä on ongelmallinen käytäntö viittausten
tekemisen suhteen, mutta tutkimuseettisistä ja tietosuojaan liittyvistä lähtökohdista ainoa mahdollinen toimintatapa.

Taloudellisen toiminnan uppoutuneisuus
vanhoillislestadiolaisuuden sosiaalisiin suhteisiin
Vanhoillislestadiolaisten kesken on olemassa monenlaisia yhteyksiä,
sidonnaisuuksia ja suhteita, joilla on merkitystä taloudellisen toiminnan ja aktiviteettien kontekstissa. Mark Granovetterin ajatuksia
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seuraten taloudelliset suhteet ovat uppoutuneet sosiaalisten suhteiden verkostoihin (Granovetter 1992, 62–65). Taloudellinen toiminta
ei ole autonomisten yksilöiden itsenäistä toimintaa, johon vaikuttaisivat pelkästään taloudellisen sfäärin lainalaisuudet (emt., 65).
Taloudellinen toiminta on sosiaalisissa yhteyksissä rakentuvaa, se
on kytkeytynyt näihin suhteisiin. Osa suhteista on väistämättä eilestadiolaisten kanssa muotoutuvia, joissakin tapauksissa ne voivat
määritellä suurelta osin myös taloudellisen toiminnan logiikan. Tällöin uskonnollisen ryhmän kautta muotoutuvat verkostot eivät ole
välttämättä erityisen merkityksellisiä. Taloudellisten suhteiden rajat
voivat ollakin hyvin erilaisia kuin uskonnollisen ryhmän kautta
määrittyvän suhdeverkoston.4
Käytännössä uppoutuneisuus tarkoittaa vanhoillislestadiolaisen taloudellisen toiminnan kontekstissa sitä, että liikkeen piirissä
rakentuvat sosiaaliset suhteet, sukulaisuussuhteet, erilaiset rakenteelliset kytkennät ja liikkeen toiminnot ovat monin eri tavoin
mukana myös taloudellisen toiminnan aktualisoitumisessa. Lähtökohtana on ymmärtää vanhoillislestadiolaisuus sellaisena yhteisönä
tai liikkeenä, jossa on verkostomaisia piirteitä.
Vanhoillislestadiolainen elämäntapa, opilliset lähtökohdat ja hengelliseen yhteisöön liittyvät toimintatavat muodostavat monenlaisia
suhteita ja suhteiden kokonaisuuksia, jotka rakentavat verkostoja.
Liikkeen toimintatavat niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla edesauttavat suhteiden rakentumista. Rauhanyhdistysten paikallinen seuratoiminta, talkoot ja myyjäiset yhdistävät
liikkeen ihmisiä luontaisesti toisiinsa. Samalla tavoin SRK:n johtama
alueellinen tai kansallinen toiminta yhdistää ihmisiä paikallisen
tason ulkopuolellakin. Suviseurat, alueelliset seurat, puhujain kokoukset, seurakuntapäivät, laajamittainen kurssitoiminta ja julkaisutoiminta luovat yhteyksiä ja suhteita suuren ihmismäärän kesken.
4.	
On myös huomattava, että on mahdotonta identifioida kaikkia verkostomaisia suhdekokonaisuuksia liikkeen piirissä, edes taloudellisen toiminnan
kontekstissa. Kiinnittyminen vanhoillislestadiolaisuuteen vaihtelee myös
toimijasta, ajankohdasta ja paikasta toiseen. Lisäksi on epäilemättä lestadiolaisyrittäjiä, joilla ei ole taloudellisen toiminnan kannalta merkityksellisiä
suhteita muihin liikkeen jäseniin.
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Liikkeeseen kuuluvan virallisluonteisen toiminnan ohella epä
viralliset toimintatavat rakentavat suhteita monilla eri tavoilla ihmisten välillä. Liikkeen jäsenet luontaisesti viettävät aikaansa toistensa
kanssa ja hyödyntävät eri tavoin lähipiiriin kuuluvia suhteita. Esimerkiksi liikkeeseen kuuluvien perheiden, sukujen sekä ystävä- ja
tuttavapiirien välinen harrastustoiminta, perhe- ja naapuriapu sekä
muut epäviralliset yhteydenpitotavat luovat ja ylläpitävät sosiaalisten
suhteiden kokonaisuuksia. Joissakin tapauksissa liikkeeseen kuuluvia ihmisiä asuu samoilla asuinalueilla: joissakin pienissä kunnissa
saattaa olla merkittävä määrä liikkeen jäseniä, ja joidenkin isompien kuntien tietyillä asuinalueilla saattaa olla lestadiolaisperheiden
keskittymiä. Myös joissakin kouluissa merkittävä määrä oppilaista
saattaa olla lestadiolaisperheiden lapsia. Kaikissa näissä tilanteissa
tavataan ihmisiä, luodaan suhteita uusiin ihmisiin, välitetään tietoja
ja luottamusta sekä ylläpidetään ystävyyttä ja tuttavuuksia.
Sosiaalistuminen näihin liikkeen piirissä oleviin yhteisöllisiin toimintoihin ja suhdekokonaisuuksiin tapahtuu lapsuudesta lähtien; lapset ovat osa lestadiolaisuuden toiminnallista ja opillista kokonaisuutta.
Samalla kun he sosiaalistuvat liikkeen opilliseen maailmaan, he myös
tutustuvat ja sosiaalistuvat liikkeen muihin jäseniin eri toimintojen
myötä. Näiden sosiaalisten suhteiden vahvistuminen, uudistuminen ja lisääntyminen tapahtuu eri ikäkausina eri tavoin. Lapset ovat
mukana tapahtumissa, jotka on tarkoitettu kaikille liikkeen jäsenille,
mutta heille on kohdistettu myös omia tilaisuuksiaan, kuten esimerkiksi liikkeen ylläpitämiä päiväkoteja (Pahkala 2013), raamattuluokkia
ja iltapäiväkerhoja. Nuorilla ja varhaisaikuisilla on puolivirallinen iltakyläkäytäntö, jossa he tapaavat toisiaan kodeissa esimerkeissä seurojen
jälkeen tai muissa yhteyksissä. Näiden lisäksi lapset ja nuoret kokoontuvat ja ovat toistensa kanssa tekemissä myös ei-virallisissa yhteyksissä.
Voitaneenkin sanoa, että vanhoillislestadiolainen yhteisöllinen
elämäntapa luontaisesti luo verkostoja ihmisten välille tai edistää
verkostomaista olemassaoloa. Verkostot rakentuvat konkreettisten
toimintojen, tapojen ja mekanismien avulla, ja siihen kannustetaan
suoraan tai epäsuoraan liikkeen opissa. Tätä elämän- ja toiminta
tapaa vahvistaa liikkeen virallinen oppi, jossa yhteinen toiminta niin
rauhanyhdistysten, perheiden, sukujen kuin liikkeen muiden jäsenten välillä nähdään myönteisessä valossa.
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Lestadiolaisuuden piirissä ihminen voi tutustua potentiaalisesti
hyvin suureen määrään ihmisiä. Nämä tuttavuudet, ystävyydet ja
sukulaisuussuhteet muodostavat verkostomaisen rakenteen, jossa
on suhteiden tiivistymiä ja vähemmän aktiivisia suhteita. Vanhoillislestadiolaisuuden muodostama verkosto sisältää niin heikkojen
kuin vahvojen siteiden muodostamia yhteyksiä ihmisten välillä
(vrt. Gabbay 1997, 197–198). Vahvat yhteydet ovat perheenjäsenten,
lähimpien sukulaisten, ystävien ja muiden läheisten ihmisten välillä.
Heikkoja yhteyksiä muodostuu tilannekohtaisesti vanhoillislestadiolaisuuteen kuuluvien, mutta kauempana verkostossa sijaitsevien
ihmisten kanssa. Etäisyys ei viittaa maantieteelliseen etäisyyteen,
vaan sosiaalisten kontaktien vähyyteen, ohuuteen tai sattumanvaraisuuteen kyseisten ihmisten välillä (vrt. Latour 1996, 371).
Yhteisöön kuuluvat ihmiset ovat verkoston solmukohtia, jotka
ovat toisiinsa kytkeytyneitä erilaisten linkkien ja kontaktien avulla.
Verkoston ihmisillä on erilaisia vastavuoroisia yhteyksiä, joiden
kautta kulkee informaatiota, sosiaalisia ja emotionaalisia viestejä sekä
odotuksia toisten käyttäytymisen suhteen. Yhteydet voivat sisältää
myös ystävyyttä, sosiaalista tukea ja taloudellista tai poliittista vuorovaikutusta. (Galaskiewicz & Wasserman 1994, xiii.) Nämä ihmisten
välillä kulkevat asiat ovat resursseja, jotka muokkaavat ja rakentavat
verkoston kokonaisuutta ja ilmiasua (ks. esim. Portes 1995, 12).
Kun vanhoillislestadiolaisuus ymmärretään erilaisten suhteiden
verkostona, taloudellisesti relevantit suhteet ovat osa näitä kaikkia
muitakin suhteita tai ne menevät päällekkäin näiden muiden suhteiden kanssa. Kuten aiemmin on mainittu, ihmisellä voi olla vanhoillislestadiolaisuuden kontekstissa hengellisesti määrittyviä suhteita,
ystävyys- ja kaveruussuhteita, sukulaisuuteen perustuvia suhteita
tai yhteiskunnallisen elämän eri sektoreihin liittyviä suhteita. Kahdella eri ihmisellä suhde voi määrittyä yhden ulottuvuuden kautta,
kun taas jollakulla toisella yhteys voi muotoutua kaikkien ulottuvuuksien kautta, eli suhde sisältää kaikki edellä mainitut merkitykset. Taloudellinen suhde on näin ollen siis yksi suhteiden muoto.
Vanhoillislestadiolaisten suhdeverkostoista ”kiteytyy” taloudellisiin
tekijöihin nivoutuvia verkostoja. Asia voidaan ilmaista myös siten,
että verkostot sisältävät monenlaisia toimintoja, ja osa niistä liittyy
taloudelliseen toimintaan. ”Taloudelliset verkostot” ovat näin vain
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yksi vanhoillislestadiolaisuuden verkostojen ilmentymä, joka on osa
suhdekokonaisuuksien kokonaisuutta.
Tällä tavoin verkostoanalyysissa pyritään välttämään yksilökeskeinen ja ylisosiaalistunut ihmiskuva. Yksilökeskeinen taloustieteellinen malli on alisosiaalistunut tapa ajatella talouden aluetta,
koska siinä yksilö toimii rationaalisia valintoja tekevänä ja pelkästään omaa hyötyään ajattelevana toimijana, johon sosiaaliset suhteet
eivät vaikuta. Ylisosiaalistaminen puolestaan näkee ihmisen sosiaalisen ympäristönsä ”ohjelmoimana” henkilönä: ihminen on sisäistänyt sosiaalisia sääntöjä ja normeja, jotka toimivat liikkeellepanevana
voimana ihmisen toiminnalle. (Ks. Granovetter 1992, 55–58.) Verkostoanalyysissa otetaan huomioon niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin merkitys talouden uppoutuneisuuden suhteen.
Seuraavissa kahdessa kuviossa on esitelty suhteiden rakentumista. Ne eivät perustu todelliseen tilanteeseen, mutta voidaan
nähdä kiteytyminä moninaisista yhteyksistä lestadiolaistaustaisten
toimijoiden välillä.5 Lähtökohtana on se, että kaikki kuvioissa olevat henkilöt ovat tavalla tai toisella mukana taloudellisessa toiminnassa, ja he kaikki kuuluvat vanhoillislestadiolaisuuteen. Kuviossa
vasemmalla puolen on kaksi veljestä ja osa heidän lapsistaan. Heidän lisäkseen kuviossa oikealla reunalla on kolme muuta liikkeeseen kuuluvaa taloudellista toimijaa. Osa toimijoista toimii myös
rauhanyhdistyksen tai liikkeen muiden toimielinten palveluksessa,
esimerkiksi puhujina, SRK:n luottamustoimissa, kirkkovaltuustoissa
tai seurakuntaneuvostoissa edustaen vanhoillislestadiolaista valitsijalistaa tai muissa vastuullisissa tehtävissä. Lisäksi jotkut henkilöistä
ovat mukana politiikassa. Nämä roolit on eroteltu erilaisin symbolein. Yhdellä ihmisellä voi olla samanaikaisesti useita eri rooleja.

5.	
Kuvioiden taustalla on laaja verkostoanalyysi lestadiolaistaustaisten perheiden ja sukujen sekä muiden taloudellisten toimijoiden välisistä taloudellisista
yhteyksistä. Yhteydet sisälsivät perheyrityksiä, yritysten välisiä toimintoja,
konserneja sekä yhteistyötä yritysten ja poliitikkojen, viranomaisten sekä
muiden lestadiolaistaustaisten toimijoiden ja instituutioiden välillä. Tässä
esitetyt kuviot ovat kiteytymiä näistä moninaisista yhteyksistä.
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Ensimmäisessä kuviossa kuvataan erilaisia suhteita, joita henkilöiden välillä voi olla. Suhteet sisältävät sukulaisuussuhteita, liikkeen
piirissä tapahtuvaa uskonnollisesti sävyttynyttä toimintaa sekä politiikan kontekstiin nivoutuvia suhteita. Ihmisten välillä olevan viivan
paksuus kuvaa suhteiden ”vahvuutta”, toisin sanoen mitä vahvempi
henkilöiden välinen viiva on, sitä moninaisempi suhteiden kokonaisuus on. Kuvion moniulotteisuus kuvastaa todellisen elämän
moninaisuutta: yhdellä ihmisellä on hyvin erilaisia suhteita ja kiinnittymisiä toisiin ihmisiin.

Kuvio 1. Lestadiolaistoimijoiden välisiä suhteita6

Toiseen kuvioon on lisätty henkilöiden välillä olevat talouteen
liittyvät suhteet. Ne voivat olla esimerkiksi yhteisessä yrityksessä
toimimista tai rahoittamista, yhteistä omistajuutta tai hallinnointia (esimerkiksi hallitusjäsenyydet) tai keskinäistä liiketoimintaa.
Taloudelliset suhteet on merkitty kuvioon varjostuksella.

6.	
Artikkelin kuviot on lainattu teoksesta Linjakumpu 2018. Kuvioiden tekninen
toteutus Tiina Harjumaa.
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Kuvio 2. Taloudellisten suhteiden uppoutuneisuus

Vaikka kyseessä on abstrahoitu verkostosuhteiden kokonaisuus,
se kuitenkin kuvastaa uppoutuneisuuden ajatusta eli sitä, miten
taloudellinen toiminta ja siihen liittyvät suhteet eivät ole irrallisia
muista ihmisten välisistä suhteista. Taloudelliset verkostot eivät siis
ole erillinen osa lestadiolaisuuden muita verkostoja ja suhdekeskittymiä ja -kokonaisuuksia, vaan ne ovat osa muuta verkostoitumista ja verkostosuhteita. Tällä tavoin vanhoillislestadiolaisuuden
taloudellinen toiminta tulee ymmärrettäväksi osana vanhoillis
lestadiolaisuuden kokonaisuutta eikä autonomisena ja omalakisena
toiminnan alueenaan.
Toisella tavalla ajateltuna lestadiolaistaustaiset yrittäjät eivät
toimi pelkästään tai yksinomaisesti taloudellisen toiminnan alueella
eli markkinoilla, joissa esimerkiksi ”hinnat ovat tärkeimmät, elleivät ainoat, viestit, joita taloudelliset toimijat toisilleen lähettelevät”
(Kauko 2015, 272). Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat mukana
kaupankäynnin kokonaisuudessa ja niiden kautta yrittäminen,
kaupankäynti ja muu taloudellinen toimeliaisuus kytkeytyy myös
uskonnollisen yhteisöllisyyden muodostaviin suhdeverkostoihin.
On olemassa lestadiolaistaustaisia yrittäjiä, joilla taloudellinen
toiminta voi tapahtua pääasiassa muiden kuin liikkeeseen kuuluvien
ihmisten kanssa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että
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heillä on myös liikkeen sisäisiä yhteyksiä ja että he ovat tavalla tai
toisella pystyneet nojautumaan lestadiolaisuuden tuottamiin resursseihin. Vaikka he eivät itse taloudellisessa toiminnassa suoranaisesti
hyödyntäisi liikkeen muita toimijoita tai heidän verkostojaan, he voivat edistää jonkun muun liikkeeseen kuuluvan yrittäjän toimintoja
esimerkiksi suosittelemalla kyseistä yritystä, antamalla vihjeitä sopivista työntekijöistä tai välittämällä yrittäjän kannalta tärkeää tietoa.
Suhteiden verkostot eivät ole siis ”tasasuhtaisia”. Yksittäinen ihminen voi olla tiiviimmin tai löysemmin osa tätä kokonaisuutta; mitä
enemmän linkkejä ja suhteita on olemassa, sitä suuremmassa määrin ihminen on kytkeytynyt vanhoillislestadiolaisuuden verkostoihin. Jollakulla yrittäjällä voi olla verkostoyhteyksiä usean liikkeeseen
kuuluvan yrittäjän tai yrittäjäsuvun kanssa, hänellä voi olla yhteyksiä liikkeen puhujiin, kansanopistoihin tai muihin merkityksellisiin tahoihin. Muun muassa ihmisestä, tilanteesta ja ajankohdasta
riippuu se, onko integraatio vähäisempää tai suurempaa. Ihmisillä
voi olla myös hyvin monen tyyppisiä rooleja tai tilanteisia mahdollisuuksia toimia verkostossa. Joku voi edistää muiden ihmisten
taloudellisen toiminnan edellytyksiä, kun taas joku toinen voi olla
pikemmin hyötymässä verkoston resursseista. Tilanteen mukaan
roolit ja asetelmat voivat vaihdella, ja keskinäisriippuvuus mahdollistaa resurssien ja pääomien liikkeen verkoston kokonaisuudessa.

Vanhoillislestadiolaisuus resurssina yrittäjyydelle
Taloudellisten suhteiden uppoutuneisuus muihin suhteisiin on
lähtökohtana lestadiolaisten taloudellisten verkostojen hahmottamiselle. Tässä luvussa tarkastelen tarkemmin, miten lestadiolaisuus
virallisena organisaationa toimii hengellisenä tai sosiaalisena resurssina yrittäjyyteen suuntautumisessa eli miten lestadiolaisuus edistää
yrittäjää ja yrittäjyyttä, millaisia voimavaroja liikkeen teologiaan tai
sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy ja mitä välineitä lestadiolaisuus
antaa yrittämiselle. Resurssit eivät tässä yhteydessä ole välttämättä
materiaalisia tai rahaan liittyviä, vaan pikemminkin ei-materiaalisia:
hengellisiä ja henkisiä, diskursiivisia ja sosiaalisia. Ne ovat ajatteluja toimintamalleja sekä arvoja, jotka ohjaavat tiettyihin suuntiin ja
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muokkaavat ajatusmaailmaa ja toimintaa. Ne antavat virikkeitä ja
lähtökohtia taloudelliseen toimintaan suuntautumisessa. Ne antavat
myös valmiuksia ja sosiaalista pääomaa, joita on mahdollista hyödyntää myöhemmin.
Vanhoillislestadiolaisuus virallisena organisaationa on määrittämässä liikkeen piirissä hyväksyttyjä teologisia tulkintoja, mikä pätee
myös taloudelliseen toimintaan liittyviin aktiviteetteihin. Vaikka yrittäminen ei ole teologisena kysymyksenä kovinkaan tavanomainen
lestadiolaisessa opillisessa perinteessä, asiasta puhutaan kuitenkin
joko suoraan tai yhdistettynä työn tekemiseen, rahan ansaitsemiseen
tai omistamiseen. Vanhoillislestadiolaisuus yhdistetään usein pietistiseen perinteeseen, joka syntyi luterilaisuuden sisällä 1600-luvun
lopulla. Pietismillä – kuten muillakin protestanttista etiikkaa edustavilla liikkeillä – käsitys työn tekemisestä nivoutui hengellisiin lähtökohtiin. Max Weberin mukaan pietismi pyrkikin ”varmistamaan
autuutensa maallisessa ammattielämässä” (Weber 1990, 96; kursiivi
alkuperäisessä tekstissä). Mauri Kinnusen tulkinnan mukaan lestadiolaisuudessa ”ovat yhdistyneet puritanismi ja askeettisuus taloudelliseen toimeliaisuuteen ja vaurastumiseen” (Kinnunen 2004, 31).
Kinnunen näkeekin, että ”protestanttisella etiikalla on relevanssia
myös luterilaisessa Suomessa nimenomaan lestadiolaisuuden ja joidenkin muiden herätysliikkeiden yhteydessä”. (Emt.)
Tämä pietistinen juonne onkin suhteellisen helposti nähtävissä
lestadiolaisuuden opissa. Työ ja työn tekeminen on SRK:n julkaisuissa varsin yleinen teologisten pohdintojen alue. Työnteko on
laajasti arvostettua liikkeen piirissä, ja siihen liittyvää teologista
puhetta esiintyy runsaasti liikkeen julkaisuissa. Se on palvelutoimintaa, jossa palvellaan niin Jumalaa, perhettä kuin yhteiskuntaakin.
Yrittäminen nähdään yhtenä työnteon tapana, jolla ansaitaan elanto
itselle ja perheelle. Yrittäminen nähdään vastuun kantamisena – ei
ainoastaan omasta itsestä tai perheestä – vaan myös yhteiskunnan
hyvinvoinnista. (Ks. tarkemmin työnteon merkityksistä vanhoillislestadiolaisuudessa ”Työn merkitykset Päivämies-lehdessä” -artikkelista tässä teoksessa.)
Yrittäjä voi kokea toiminnassaan Jumalan siunauksellisuutta
(ks. esim. Lindgren 2011, 91). Se voi ilmetä onnistumisena, joka on
osoitus Jumalan myötämielisyydestä häntä ja hänen toimintaansa
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kohtaan. Onnistumiselle ei välttämättä ole mitään perusteluja, vaan
siunaus tulee ikään kuin lahjana. Yrittämisen siunauksellisuuden
kääntöpuolena ovat ”mammonan vaarat”, mikä viittaa ahneuteen ja
tätä kautta rahan ja omistamisen ongelmallisuuteen. Mammona eli
raha ja varallisuus ovat teologisessa mielessä ambivalentti asia, koska
kristillisessä perinteessä köyhyys näyttäytyy usein hyväksyttävänä
kristityn ihmisen ”tilana”. Köyhät ovat siunattuja, koska heillä ei ole
“mammonan kompastuskiveä” (Hay 1989, 51). Köyhillä tai köyhyydellä ei ole kuitenkaan erityistä asemaa vanhoillislestadiolaisessa
opissa. Köyhyys ei ole erityinen referenssi, johon viitattaisiin tai
jonka kautta käytäisiin työhön tai yrittämiseen liittyvää keskustelua.
Rahan ansaitsemisen ja mammonan vaarojen välillä pyritään tai
joudutaan tasapainottelemaan. Vaikka liiallisella mammonalla olisi
omat vaaransa, köyhyys ei ole sitä, mitä pitäisi vanhoillislestadiolaisen teologian mukaan erityisesti tavoitella. Teologia pikemminkin
antaa ”siunauksen” yrittämiselle ja rahan ansaitsemiselle, vaikka liiallisesta rahaan kiinnittymisestä varoiteltaisiinkin. Tässä mielessä
vanhoillislestadiolaisuudella on yhtymäkohtia menestysteologiseen
ajatteluun (Linjakumpu 2018). Tosin rahan ansaitseminen ei kuitenkaan ole julkilausuttu tavoite. Se on pikemminkin asia, jota ei kielletä vaan suhtaudutaan varovaisen myönteisesti.
Vanhoillislestadiolaisuuden suhde yrittäjyyteen ja sitä lähellä
oleviin kysymyksiin – esimerkiksi rahan ansaitsemiseen, köyhyyteen ja rikkauteen – on siis teologisessa mielessä varioivaa, mutta
yleensä yrittäjyyttä tukevaa. Yleisesti ottaen työn tekeminen näyttäytyy liikkeen piirissä hyvin tärkeänä toimintana, ja yrittäminen on
yhdenlainen työn muoto. Rajoittavia teologisia lähtökohtia yrittämisen suhteen on vähän, ja ne liittyvät yleensä ylilyönteihin erityisesti
rahan himoitsemisen ja liialliseen yrittämiseen keskittymisen suhteen. Rahan ansaitseminen ei sinänsä ole ongelmallista, eikä köyhyyden tavoittelu näyttäydy teologisessa mielessä tarpeelliselta.
Vanhoillislestadiolaisuuden teologian voidaankin ajatella tukevan
– resursoivan – monin tavoin yrittämistä ja yrittäjiä, niin yrittäjiksi
suunnittelevia kuin jo yrittäjinä toimivia. Se antaa luvan ajatukselle, että yrittäminen sinänsä ei ole hengellisesti tai vakaumuksen
kannalta ongelmallista. Se ei myöskään rajoita yrittämisen arkipäivän käytäntöjä, ellei yrittäjä sorru ylilyönteihin tai liiallisuuteen.
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Erityisesti suhtautuminen rahaan ja omistamiseen vaikuttaa siihen,
miten yrittäjyys näyttäytyy liikkeessä. Jos ansaitseminen nähdään
teologisesti mahdollisena, se luo myönteiset edellytykset yrittämiseen
ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Toisin päin ajateltuna positiivinen
suhtautuminen yrittämiseen voi tuottaa tai voi ohjata myönteiseen
teologiseen arviointiin, joka liittyy rahaan ja omistamiseen.
Uskonnollisen liikkeen teologiset lähtökohdat toteutuvat tai konkretisoituvat harvoin sellaisenaan ihmisten toiminnassa. Olennaista
on myös se, miten liike toimii tai millaisia yhteisöllisiä toimintatapoja
on olemassa erilaisten asioiden suhteen. Vanhoillislestadiolaisuus on
praktinen liike: se muotoutuu olemassa olevien käytänteiden kautta.
Sosiaalisissa käytänteissä liikkeen jäseniä ohjataan tiettyihin suuntiin tai ilmennetään toivottavien ja hyväksyttävien asioiden sisältöä.
Tämän vuoksi on kiinnostavaa arvioida myös, millaista on lestadiolaisuudesta nouseva yhteisöllinen tuki ja hyväksyntä yrittämiselle.
Yhdenlainen yhteisöllinen tuki nivoutuu liikkeen viralliseen toimintaan eli siihen, miten SRK tai SRK:ta lähellä olevat organisaatiot
edistävät yrittäjyyttä. Tärkeä yhteisöllisen tuen muoto yrittämiselle
on aiheen käsittely liikkeen julkaisuissa. Päivämiehessä yrittäminen
tulee esille ensinnäkin ihmisten haastattelujen, syntymäpäiväjuttujen tai muistokirjoitusten yhteydessä muiden asioiden ohella. Toiseksi yrittäminen ja yritystoiminta saattaa olla Päivämiehessä uutisen
tai muun jutun keskeinen teema, ei pelkästään asiana muiden joukossa. Lehdessä on esimerkiksi aika ajoin yrittäjähaastatteluja, joissa
kerrotaan elämästä yrittäjänä, siihen liittyvistä haasteista ja yleensä
sivutaan myös hengellisyyteen ja perheeseen liittyviä teemoja. Myös
naisyrittäjistä on julkaistu useita juttuja. Yrittämisen varjopuolia,
kuten konkursseja ja ahneutta on myös käsitelty lehdessä.7
Kolmanneksi, yrittäminen ja yrittäjyys tulevat esiin Päivämiehen
lopussa olevassa liikehakemistossa, jossa yritykset mainostavat omaa
toimintaansa ja joissakin tapauksissa hakevat työvoimaa omaan yritykseensä. Tämä osio on jokaisessa lehdessä. Tämän lisäksi ennen
joulua ilmestyvässä numerossa on erityinen monikymmensivuinen joulutervehdysosio, johon myös yritykset lähettävät aktiivisesti
7.	
Ks. esim. Päivämies 16.2.2000, 15; 29.3.2000, 5; 26.5.2010, 2; 28.7.2010, 11;
31.8.2011, 17; 6.3.2013, 15; 29.1.2014, 8.
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tervehdyksiään. Päivämiehessä ilmoittelevilla tai joulutervehdyksiin
osallistuvilla yrityksillä ei välttämättä ole yhteyttä lestadiolaisuuteen,
mutta on oletettavaa, että monilla tämä yhteys on olemassa. Joissakin tapauksissa ei-lestadiolaiset yritykset voivat nähdä mielekkäänä
ilmoittelun lestadiolaistaustaisessa lehdessä, mikä johtuu sopivasta
yrityksen tuotekategoriasta, esimerkiksi autoista, matkailuautoista
tai lastentarvikkeista. Yrittäminen on myös yhden SRK:n julkaiseman kirjan teema. Kirja Mitä jää viivan alle. Ajatuksia yrittäjyydestä on julkaistu vuonna 2011, ja siinä on 24 tekstiä yrittämisen eri
puolista. Kirjoittajina on yrittäjiä, joista osa tunnetaan myös julkisuudessa uskonnollisesta vakaumuksestaan ja kuulumisestaan vanhoillislestadiolaisuuteen. (Ks. Tahkola & Niskanen 2011.)
Julkaisutoiminta on uskonnolliselle liikkeelle luontainen tapa
tuoda tärkeitä asioita esille. Vanhoillislestadiolaisuuden piirissä on
myös muita yrittäjyyteen liittyviä toimintoja. Erityisesti nuorille tarkoitettuja yrittäjyyteen orientoivia toimintoja ovat yrittäjäkoulutukset liikkeen kansanopistoissa, jotka sijaitsevat Ranualla, Reisjärvellä
ja Jämsässä. Kullakin opistolla on hivenen toisistaan poikkeavat
opintolinjat, mutta jokaisessa opistossa on ainakin jonkin verran
yrittäjyysopetusta. Pisimmällä kolmesta kansanopistosta yrittäjyysopintojen suhteen on Reisjärven kristillinen kansanopisto, joka
aloitti syksyllä 2013 yrittäjyyslinjan (Reisjärven kristillinen opisto).
Jämsän opisto aloitti syksyllä 2017 oman yrittäjyyteen liittyvän opintokokonaisuuden (Jämsän Kr. Kansanopisto 2017), ja Ranuan opisto
antoi yrittäjyyskasvatusta vuonna 2017 valinnaisaineena yhden kurssin verran. Kaikkinensa tämä lähinnä lestadiolaisnuorille tarkoitettu
yrittäjyyskoulutus on saanut kohtalaisen tärkeän sijan liikkeen kansanopistojen koulutustarjonnassa.
Kansanopistoissa järjestetään myös niin sanottuja lyhytkursseja,
jotka kestävät yleensä viikonlopun ajan. Niiden tavoitteena on ”elinikäisen oppimisen pohjalta edistää persoonallista kehitystä, aktiivista kansalaisuutta, työllistymistä sekä kykyä toimia yhteisössä”
(Kurssit ja Leirit). Lyhytkursseja järjestetään myös yrittämiseen liittyvistä kysymyksistä, ja niitä pidetään jokaisessa kolmessa liikkeen
piirissä toimivassa kansanopistossa. Yrittäjäkurssit on alun perin
tarkoitettu – yrittäjälinjoista poiketen – lähinnä aikuisille ja jo yrityselämässä toimiville ja heidän puolisoilleen.
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Yrittäjäkursseilla on vaihtuva ohjelma, kullakin kerralla keskiössä ovat eri teemat. Opettajina toimivat liikkeeseen kuuluvat yrittäjät tai muut asiantuntijat. Joissakin tapauksissa myös liikkeeseen
kuuluvia kansanedustajia on ollut mukana kursseilla puhujina.
(Ks. Päivämies 1.6.2011, 19.) Aiheina ovat olleet esimerkiksi yrittämiseen liittyvät oikeudelliset, moraaliset ja eettiset ulottuvuudet
sekä työpaikan ihmissuhteisiin, kommunikaatioon ja digitalisoitumiseen liittyvä problematiikka. Osa teemoista nivoutuu puhtaasti
yrittämisen arkipäivään, mutta osa teemoista käsittelee yrittäjyyttä
”kristityn yrittäjän näkökulmasta” (Päivämies 17.1.1990, 13). Aihepiirit vaihtelevat jokaisen yrittäjän arkeen liittyvistä asioista sellaisiin
teemoihin, joissa on jonkinlaista hengellistä sisältöä yrittämisen
suhteen. Luentojen lisäksi yrittäjäkursseilla on vapaa-ajan ohjelmaa,
esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia sekä yhteisiä illanviettoja ja
hartaustilaisuuksia.
Yrittäjäkurssit on vakiintunut toimintamuoto. Kursseja on järjestetty jo vuosikymmenien ajan.8 Osallistujamäärät ovat kasvaneet
tasaisesti, ja nykyisin vuosittain pidettäville kursseille osallistuu
eri opistoissa parhaimmillaan yli sata henkeä. ”Yleisten” yrittäjäkurssien lisäksi kursseja on järjestetty myös naisyrittäjille, senioriyrittäjille ja lapsille. Lisäksi on järjestetty muun muassa kursseja
konkurssin kokeneille yrittäjille, ICT-alan yrityselämän vastuuhenkilöille ja heidän puolisoilleen sekä maaseutuyrittäjille. Myös yrityksissä toimiville myyjille on ollut oma kurssinsa (Päivämies 12.4.2000,
12). Yrittämiseen liittyvä kurssitarjonta onkin hyvin monipuolinen,
ja se on saanut uusia muotoja viime vuosina.
Kiinnostavaa näissä kursseissa on kurssien järjestäminen eri ikäpolville sekä naisille. Lapsille tarkoitetun kurssin järjestämisestä vastuussa ollut henkilö mainitsee, että ”yrittäjyysteemalla on annettavaa
myös lapsille”. Hänen mukaansa yrittäjyydessä olennaista on asenne,
ja ”[o]ma yritys voi olla jo melko nuorelle hyvä kesätyö” (Päivämies
4.6.2015). Naisyrittäjien ensimmäinen kurssi pidettiin Reisjärven
opistolla vuonna 2015. Naisten yrittäjyyttä on tuettu myös Reisjärven
8.	
Yrittäjyyskursseista liittyviä juttuja voi nähdä aika ajoin Päivämiehen uutisoinnissa, myös lehden etusivulla. Ks. esim. Päivämies 14.11.1990, 11; 27.9.2000,
1; 6.3.2013, 20; 7.8.2013, 11.
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kansanopiston järjestämällä kurssilla ”Yrittäjyyden valmennusohjelma naisille”. Valmennusohjelmaa mainostetaan kansanopiston
kotisivuilla muun muassa sanoilla ”[a]inutlaatuinen tilaisuus innostua yrittäjyydestä kaltaistesi seurassa”. (Reisjärven kr. opisto).
Julkaisutoiminta ja kansanopistojen toiminta ovat konkreettisia tapoja, joilla vanhoillislestadiolaisuuden virallinen organisaatio
tukee yrittämisen kokonaisuutta. Se on aloitteleville tai vakiintuneille yrittäjille kohdennettua ammatillista koulutusta tai täydennyskoulutusta, jota liikkeen piirissä toimivat organisaatiot järjestävät.
Tähän ammatilliseen ulottuvuuteen nivoutuu myös hengellistä viestintää ja sisältöä. Yrittämiseen liittyvissä toiminnoissa tai julkaisuissa kyse ei ole siitä, että liikkeen virallinen organisaatio kehottaisi
nuoria tai vanhempia ihmisiä suuntautumaan yrittämiseen. Kyse on
pikemminkin siitä, että yrittäminen ylipäänsä artikuloidaan liikkeen
toiminnassa ja käytännöissä: yrittäminen näyttäytyy ”normaalina” ja
jokapäiväisenä asiana liikkeen piirissä.
Vanhoillislestadiolaisuuden yrittäjyyteen liittyvien toimintojen
avulla totutaan toimimaan muiden liikkeeseen kuuluvien kanssa ja
rakennetaan keskinäistä luottamusta käytännön tekemisen avulla.
Toiminnot vahvistavat olemassa olevia ihmisten välisiä suhteita ja
luovat uusia. Ne siis tukevat verkostoitumista liikkeeseen kuuluvien
ihmisten kesken, vaikka se ei olisi välttämättä julkilausuttu tavoite.
Nämä suhteet, luottamuksen rakentaminen ja yhdessä toimiminen
voidaan osaltaan nähdä voimavarana liikkeeseen kuuluville ihmisille, jotka suuntautuvat yrittämiseen. Liike rakentaa omilla toiminnoillaan yrittäjyyskulttuuria liikkeeseen kuuluvien piirissä. SRK ja
muut toimintojen järjestäjät toimivat käytännöllisenä, henkisenä
ja diskursiivisena resurssina, eli ne luovat edellytyksiä yrittäjyyteen
orientoitumiseen ja yrittäjänä toimimiseen.

Sosiaalinen pääoma käytännössä – esimerkkinä rekrytointi
Vanhoillislestadiolaisuuden yhteisöllinen tuki yrittämiselle on pääomaa, jonka yrittäjäksi alkava tai yrittäjänä toimiva liikkeen jäsen
voi hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Uskonnollinen liike toimii yrittämistä tukevana kokonaisuutena, joka luo omalta osaltaan
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edellytyksiä yrittäjyydelle. Tässä luvussa käsittelen tarkemmin sitä,
miten vanhoillislestadiolaisuuden piirissä toimivat verkostoyhteydet edistävät yrittämistä. Verkostoyhteydet ymmärretään tässä
yhteydessä sosiaalisena pääomana, joka saa aikaan luottamusta ja
vastavuoroisuutta ihmisten välille, ja joka tällä tavoin mahdollistaa
yrittäjyyden rakentumista ja jatkuvuutta. Mielenkiinnon kohteena
on erityisesti rekrytointiprosessi.
Rekrytointi on henkilöstöhankintaa, jossa yritys hakee työntekijää avoimeen työpaikkaan (ks. esim. Jylhä et al. 2000, 166). Rekrytointeja tarvitaan yritykseen siinä vaiheessa, kun yrittäjän oma työ
ei ole enää riittävä yrityksen tilauskannan ja toimintojen kattamiseksi. Suomessa yhden hengen yrityksiä on noin 180 000 eli noin
65 prosenttia kaikista yrityksistä (Suomen yrittäjät 2016). On vaikea
sanoa, missä määrin tämä suhdeluku pitää paikkansa lestadiolaistaustaisten yritysten suhteen. On kuitenkin oletettavaa, että ainakin
osa lestadiolaisyrityksistä on sellaisia pieniä yrityksiä, joissa rekrytointeja ei käytännössä tehdä. Mutta monien lestadiolaisyritysten
toiminta vaatii yrittäjäomistajien lisäksi työntekijöitä.
Rekrytointi on yritykselle suuri investointi, minkä vuoksi se on
myös yrityksen merkityksellisimpiä toimintoja. Siinä tulee ottaa huomioon hakijan osaaminen, pätevyys, kokemus ja persoonallisuuteen
liittyvät tekijät. Rekrytoinnin lähtökohtana on yrityksen tarve tai
ongelma, joka rekrytoinnilla pyritään ratkaisemaan. (Kaijala 2016,
17–19, 27, 35.) Uskonnollisten liikkeiden piirissä tapahtuva rekrytointi
monimutkaistaa tätä perusasetelmaa, koska se tuo myös liikkeiden
sosiaalisen ulottuvuuden mukaan rekrytointiprosessiin. Tätä asetelmaa on tutkittu muun muassa kveekareiden (Light 2010, 174–178) ja
amissien (Kraybill & Nolt 2004, 73–89) piirissä. Tutkimuksissa tulee
esiin mahdollisuus, että liikkeiden jäsenyys voi edesauttaa rekrytointia samantaustaisten yrittäjien yrityksiin, mutta se ei ole sen edellytys.
Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että vanhoillislestadiolaisten yritysten palkkalistoilla ei ole pelkästään liikkeeseen kuuluvia jäseniä ja
että liikkeen jäsenyys tai jäsenyyden puuttuminen eivät ratkaise rekrytointia, vaan rekrytoinnin perusteet voivat olla monissa tapauksissa hyvin samankaltaisia kuin ei-lestadiolaisissakin yrityksissä. Ei
olekaan keskeinen tai erityisen mielenkiintoinen asia, ovatko kaikki
työntekijät lestadiolaisen omistamassa tai johtamassa yrityksessä
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liikkeeseen kuuluvia. On todennäköistä, että näin on joissakin tapauksissa, mutta monissa tapauksissa yritysten työntekijät ovat vaihtelevassa määrin liikkeeseen kuuluvia tai siihen kuulumattomia.
Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella niitä tapauksia, joissa
vanhoillislestadiolaisuus on määrittämässä rekrytointeja sellaiseen
yritykseen, jonka johdossa tai omistajana toimii liikkeeseen kuuluva ihminen. Oletuksena ei ole se, että lestadiolaisuus määrittelisi
rekrytoinnin logiikan automaattisesti. Oletuksena on pikemminkin
se, että joissakin tapauksissa vaikutus tai yhteys on olemassa. Pyrkimyksenä on löytää lestadiolaisuuteen nivoutuvia ulottuvuuksia
eli selvittää millaisia lestadiolaiserityisiä piirteitä voidaan havaita
ja miten vanhoillislestadiolaisuuden verkostot ja verkostoituminen
ilmenevät tässä yhteydessä.9
Ilmeinen rekrytointiin myönteisesti vaikuttava tekijä on se, että
liikkeeseen kuuluva henkilö näyttäytyy arvomaailmaltaan samankaltaisena lestadiolaisen työnantajan kanssa. Rekrytointiasiantuntija Markku Kaijalan mukaan työntekijäkandidaatin ei niinkään
tulisi mukautua organisaation työkulttuuriin, vaan olisi pikemminkin parempi, että ”organisaation ja kandidaatin arvomaailmat
ovat yhteensopivat” (Kaijala 2016, 162, 175). Yleensä organisaation
arvomaailma ei nivoudu uskonnollisiin tai kytkeytyviin sosiaalisiin tekijöihin, mutta lestadiolaistaustaisissa yrityksissä myös sillä
on merkitystä. Kuuluminen samaan uskonnolliseen yhteisöön tarkoittaa yleensä samankaltaista maailmankuvaa, mikä edistää töiden sujumista työyhteisössä. Tätä ajattelutapaa kuvastaa liikkeeseen
kuuluvan yrittäjän pohdinta rekrytoinneista: ”Työnhakijalta kysyin
hänen arvoistaan. Toimintatapamme kumpuavat meidän arvoistamme. Siksi työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, ettei synny
arvoristiriitoja.” (Kolmonen 2011, 93.)
Tuottavan työnteon kannalta luottamus työntekijän ja työnantajan välillä on keskeinen asia. Keskinäinen luottamus on myös sitoutumisen kannalta tärkeää: työntekijän sitoutuminen yritykseen ja
9.	
Viittaan termillä lestadiolaiserityinen sellaiseen taloudellisen toiminnan ulottuvuuteen tai erityispiirteeseen, jonka voi tulkita liittyvän nimenomaisesti
vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön, elämäntapaan, hengellisiin normeihin tai
sosiaalisiin suhteisiin. (Ks. Linjakumpu 2018.)
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yrityksen sitoutuminen työntekijään luovat pitkäjänteisyyttä työntekemisen tapoihin (vrt. Kaijala 2016, 160). Kuuluminen samaan
uskonnolliseen yhteisöön ei takaa luottamuksellisia suhteita tai
hyvää työntekijyyttä, mutta se auttaa tunnistamaan erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja ehkä myös työn tekemiseen liittyviä toimintaja ajattelutapoja. Vanhoillislestadiolaisuus ja siihen liittyvät erilaiset
yhteisölliset toimintatavat sekä yhteinen ymmärrys arvomaailmaan
liittyvistä kysymyksistä luovat ihmisten välille siteitä, jotka voivat
aktualisoitua rekrytointitilanteessa:
Jos tuntee jonkun entuudestaan ja tietää, että se pystyy tekemään homman, niin sehän on etu. Jos taas pelkästään käy
seuroissa, se ei ole mikään kriteeri… Okei, on se tottakai pieni kriteeri. Eihän sitä voi täysin kieltää, mutta se ei tavallaan
saman tien takaa mitään. Olen ajatellut, ettei se ole kriteeri,
mutta että se joka rekrytoi ja joka haluaa tulla rekrytoiduksi
antaa mahdollisuuden tunnistaa, miten toinen toimii. On siinä
se, että periaatteessa tietää, että sillä ehkä on tällaset arvot ja se
on sinänsä tottakai hyvä.
Rekrytoitavaa liikkeeseen kuuluvaa ihmistä ei välttämättä tarvitse
tuntea henkilökohtaisesti, jotta luottamuksellinen yhteys voi syntyä. Luottamus perustuu muun muassa jaettuun kulttuuriseen ja
sosiaaliseen perustaan. Toisaalta luottamus voi pohjautua siihen,
että tunnetaan työnhakijan vanhemmat, sisaruksia tai muita sukulaisia. Vaikka edellisessä lainauksessa haastateltava mainitsee, että
samoissa seuroissa käyminen ei ole riittävä kriteeri jonkun ihmisen
rekrytoimiseksi, samassa rauhanyhdistyksessä oleminen ja vaikuttaminen on tapa rakentaa suhteita ja siteitä ihmisten välille. Vanhoillislestadiolaisuuden piirissä kasvaminen – vaikka ei olisikaan
erityisen aktiivinen rauhanyhdistysläinen – sisältää paljon yhteisiä
toimintoja ja tekemisen tapoja, joiden kautta luottamuksellisten
suhteiden rakentuminen mahdollistuu, esimerkiksi seurat, pyhäkoulut, ”iltakylät” ja talkoot.
Luottamuksellinen suhde tai kokemus tuntemisesta voi syntyä
myös silloin, kun yhteys ei ole konkreettinen tai jatkuva. Kokemus
”samaan porukkaan” kuulumisesta voi potentiaalisesti koskettaa
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koko yhteisöä. Verkostoteorian kannalta kyse on heikoista siteistä,
jotka voivat aktualisoitua rekrytointiprosessissa. Henkilökohtainen
tunteminen ei ole välttämätöntä, koska kuuluminen samaan kokonaisuuteen rakentaa luottamusta myös niihin, jotka ovat tavoitettavissa epäsuorasti. Toisistaan tietämättömät ihmiset voivat kytkeytyä
toisiinsa ”siltojen” avulla, toisin sanoen hyödyntää verkostoissa kauempana olevia suhteita.
Liikkeeseen kuuluvalle yrittäjälle rekrytoimiseen voi vaikuttaa
ajatus siitä, että liikkeen piirissä kasvanut ihminen on oppinut tietynlaisen työn eetoksen. Voidaan olettaa, että hän on hyvä ja ahkera
työntekijä, joka ei käytä myöskään alkoholia – ja rekrytoitava näkee
velvoitteenaan näiden oletusten täyttämisen. Työnantajan näkökulmasta liikkeeseen kuuluvan ihmisen rekrytoiminen voi olla mielekästä myös siinä mielessä, että mahdollisten ongelmien käsittelyssä
voi hyödyntää samaan liikkeeseen kuulumista. Samalla logiikalla voi
olettaa, että työnantajan kannalta liikkeeseen kuuluvan ihmisen –
erityisesti nuoren ja kokemattoman – palkkaaminen on mielekästä
siksi, että työntekijälle kynnys nousta työnantajaa vastaan voi olla
korkea, koska pelätään mahdollisia yhteisöön ja sen sosiaalisiin
kytköksiin liittyviä seurauksia. Tällaisissa tilanteissa työntekijä ei
tule neutraaliin työympäristöön vaan erilaisten suhteiden muodostamaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen verkostoon, jossa hänen asemansa on kytköksissä muihinkin yhteyksiin kuin vain työnantajan
ja työntekijän välisiin yhteyksiin.
Joissakin tilanteissa liikkeeseen kuuluva ihminen saatetaan palkata puolestaan siksi, että hänen tiedetään olevan työttömänä ja hän
näin ollen tarvitsee itselleen työpaikan. Tässä verkoston merkitys
ilmenee siinä, että samaan yhteisöön kuuluvaa ihmistä halutaan auttaa erityisessä tilanteessa. Normaalissa hakutilanteessa saatettaisiin
toimia hakupapereiden ja vaatimusten mukaan. Jos yrityksellä on
kuitenkin mahdollisuuksia ylimääräisiin rekrytointeihin, työpaikka
voidaan antaa yhteisöön kuuluvalle ihmiselle, kuten seuraavassa esimerkissä tulee esiin:
Jos oli tuttu lestadiolainen, niin valitaan töihin silleen. Ei välttämättä ollut paikkoja auki. Mutta jos joku tuttu suositteli, että
tämä olisi työttömänä. Jos oli paikka auki, niin käytiin läpi asi-
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allisesti ja katsottiin, että kuka olisi hyvä. Ei ollut ainoa kriteeri, että onko lestadiolainen vai ei.
Joissakin tapauksissa tulee esille sellainen yllättävä tilanne, että liikkeeseen kuuluvan rekrytointi on nopea ja vaivaton tapa saada työntekijä yritykseen. Rekrytoinnit saattavat olla usein varsin pikaisia
tai tarvitaan ihminen hyvin lyhyellä varoitusajalla. Näissä tilanteissa
verkostot korostuvat, koska niiden kautta voi saada kontaktin mahdollisiin sopiviin ihmisiin helpommin kuin vaikkapa rekrytointitoimiston kautta. Verkoston hyöty on näin myös kontekstisidonnaista:
yrittäjällä ei ole välttämättä erityistä tarkoitusta rekrytoida lestadiolaisia. Käytännössä saatetaan kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa ei
ole vaihtoehtoa tai yksinkertaisesti on paljon helpompi saada ihminen nopeasti ja riittävän luotettavasti johonkin tehtävään:
Onko ollut tasaveroisia rekrytointitilanteita, jossa on vai
kuttanut?10 Ei oikeastaan. On ollut niin selviä. Erään yrityksemme aikana rekrytoitiin paljon väkeä, silloin rekrytoitiin
paljon lestadiolaisia. Silloin oli ongelma, että ei saanut hakijoita tarpeeksi, oli kova kasvu. Silloin täytyi ottaa kaikki, jotka näytti päteviltä. Osa rekrytoinneista oli hyviä, osa huonoja.
Tai vaikka vanhemmilla on se yritys, toki kun ne on rekrytoinut, niin lestadiolaisia on prosentuaalisesti paljon isompi osa
kuin sattumanvaraisesti valittuna olisi. Mutta mitkä tekijät siihen on vaikuttanut…että onko se, että on tuntenut, että tulepa töihin. Vai onko ne valikoituneet niistä hakijoista. Monesti
ne on kuitenkin avoimella haulla, niin kyllä sitä katsotaan sitä
pätevyyttä. Ei yrittäjällä ole varaa ottaa huonompaa lestadiolaista siihen hommaan. Se on liian työlästä ja liian hankalaa,
että menisi ohi jostakin pätevämmästä, musta semmoista ei
helposti tapahdu. Mutta sitten tunnetaan jotain potentiaalisia
tästä liikkeestä, ja todetaan, että tuo saattaisi olla hyvä ja on
äkillinen tarve johonkin ottaa, kyllä se otetaan sitten.
10.	Lihavoidulla fontilla kirjoitetut kohdat ovat haastattelijan kysymyksiä tai
kommentteja.
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Jälkimmäisessä esimerkissä tulee esiin rekrytointien sattumanvaraisuus tietyissä tilanteissa, erityisesti silloin kun tarvitaan nopeasti
lisää työvoimaa. Tällöin liikkeeseen kuuluvan ihmisen rekrytointia edesauttaa tieto mahdollisista vapaista työntekijöistä, joihin on
olemassa yhteys liikkeeseen kuuluvien sosiaalisten linkkien avulla.
Tällöin verkoston hyöty tulee esille suoraviivaisella tavalla. Lestadiolaisuuden muodostama laaja verkostomainen kokonaisuus mahdollistaa heikkojen linkkien kautta rakentuvan rekrytointiprosessin:
Jos tarvii lisää työntekijöitä, siellä on hyvin nopeasti löytyy
ympäri Suomea, saat suhteellisen helposti, ja sinulla on suosittelijoita. Ei tarvi välttämättä tuntea, sinä saatat tuntea jonkun
sillä paikkakunnalla, että tuo on hyvän tuntoinen kaveri, kysäsepä sitä.
Vanhoillislestadiolaisen hakijan rekrytoiminen riippuu siis monenlaisista tekijöistä. Liikkeen jäsenet muodostavat vanhoillislestadiolaiselle yrittäjälle varannon, joka mahdollistaa työvoiman löytämisen.
Tilanteen, työnantajan ja hakijan mukaan kuuluminen vanhoillislestadiolaisuuteen voi edistää myönteistä rekrytointipäätöstä, mutta
toisaalta se voi olla merkityksetön asia rekrytoinnin kannalta. Tasapainottelua asian suhteen kuvastaa erään haastateltavan näkemys
vanhoillislestadiolaisuuden merkityksestä rekrytoinnissa:
Sitä kautta saattaa olla niitä potentiaalisia rekrytoitavia. Kyllä
mä sanoisin, että se on hyvin yksilökohtaista, onko se cv:ssä
plussaa vai nollaa, se ei ole varmaan haittaa työnhakijalle työnantajan lestadiolaisuus. Voi se olla, että se jonkun verran…voi
se olla plussan puolelle jonkun verran keskimäärin kallistuu,
mutta kuinka monelle se on plussa, en osaa sanoa. Itelle se ei
ole vaikuttanut millään. … Ehkä se kutakuinkin näin menee,
että sillä ei hirveän isoa painoarvoa tällekään asialle anna, mutta jonkunlainen ja se vaihtelee varmaan yksilöittäin. Jos on joku oikein hurskas yksilö, niin se painottaa tätä asiaa enemmän.
Tässä yhteydessä on tarpeen mainita eräästä rekrytoinnin erityistapauksesta eli yrityksistä, jotka eivät ole omistukseltaan tai ylimmältä
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johdoltaan vanhoillislestadiolaisia, mutta jotka haluavat palkata liikkeeseen kuuluvia ihmisiä. Tämän tyyppinen tilanne on erityisesti
seuduilla, missä on paljon lestadiolaisia, jotka ovat aktiivisia jollakin
tietyllä yritystoiminnan alueella. Tällöin lestadiolaisen henkilön rekrytointi on strategisesti mielekästä, koska se avaa toimintamahdollisuuksia liikkeen ja siihen kuuluvien henkilöiden suuntaan, vaikka
itse yrittäjällä ei olisikaan suoria yhteyksiä:
Operatiivisessa johdossa täällä Oulun seudulla on ollut helpompi valita sellainen henkilö, joka kuuluu liikkeeseen, koska
hänellä…koska hyvin paljon sitä teollisuuden keskiporrasta
on tässä, jotka kuitenkin tilaa, jotka kuitenkin työllistää tämän
tyyppistä toimintaa. … Kiinnostavaa on se, että omistajien ei
tarvitse olla liikkeeseen kuuluvia, mutta he voivat hyödyntää
sen. … Joo, kyllä. Bisnes on bisnestä. Kun yrität tehdä rahaa
tällä talousalueella, se on merkittävä kuvio, etenkin jossa isoja
asiakkaita, jossa on tilaava organisaatio, sillä on paljon tätä.
Rekrytointi on sellainen yritystoiminnan osa, jossa verkostojen
merkitys on ilmeinen (ks. esim. Marsden 2001; Erickson 2001). Verkostojen hyöty ei ole automaattista, mutta ne antavat mahdollisuuksia niille, joilla on olemassa sosiaalista pääomaa, mikä puolestaan
edistää pääsyä rekrytointien kannalta olennaiseen tietoon. Lestadiolaisuuden muodostama verkosto edistää tiedon kulkemista ja tiedon saamista. Tieto ei ole kuitenkaan kaikille samanlaista tai sitä ei
ole olemassa samassa määrin: jotkut pystyvät hyötymään verkostoista paremmin kuin toiset. Hyötymiseen vaikuttavat muun muassa
asema verkostossa, hyödyllisten yhteyksien määrä ja asianomainen
tilanne. Kyse ei siis niinkään ole uskonnollisesta velvollisuudesta,
vaan sosiaalisiin suhteisiin liittyvästä mahdollisuudesta.

Johtopäätökset
Vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisen toiminnan alue on laaja
niin empiirisesti kuin tutkimuksellisestikin. Tässä artikkelissa
olen pyrkinyt hahmottamaan taloudellisen toiminnan edellytyksiä
Verkostot ja taloudellisen toiminnan rakentuminen… | 153

verkostonäkökulmaa hyödyntäen. Tarkoituksenani on ollut osoittaa,
että vanhoillislestadiolaisuus on luonteeltaan erilaisten suhteiden
muodostama verkostomainen kokonaisuus, joka monin tavoin edistää yrittäjyyttä ja taloudellisen toiminnan rakentumista. Lähtökohtana on ollut miettiä, millaisena resurssina vanhoillislestadiolaisuus
voi toimia liikkeen yrittäjille ja taloudelliselle toiminnalle. Artikkelissa en ole siis sinänsä tarkastellut taloudellisia verkostoja, vaan
taloudellisten verkostojen syntymisen edellytyksiä niissä tapauk
sissa, joissa lestadiolaisuus tavalla tai toisella vaikuttaa asiaan.
Artikkelissa olen hahmottanut sitä, mitä uppoutuneisuuden ajatus
tarkoittaa vanhoillislestadiolaisen taloudellisen toiminnan suhteen.
Uppoutuneisuudessa on kyse siitä, miten vanhoillislestadiolaisten
taloudelliset suhteet ovat – ainakin tietyissä tapauksissa – päällekkäisiä liikkeen piirissä olevien sosiaalisten suhteiden kanssa. Suhteita
on toki mittavassa määrin myös liikkeen ulkopuolisiin toimijoihin,
mahdollisesti jopa laajemmassa mitassa. Uppoutuneisuuden ajatus
kuitenkin ohjaa ymmärtämään liikkeen piirissä tapahtuvien taloudellisten toimintojen logiikkaa: taloutta ei voi nähdä irrallisena
tai sattumanvaraisena osana vanhoillislestadiolaisuuden sosiaalista
kokonaisuutta. Liikkeen piirissä olevat taloudelliset suhteet kytkeytyvät muihin liikkeen sisällä oleviin tai vaikuttaviin suhteisiin.
Uppoutuneisuus tarkoittaa myös sitä, että taloudellinen toiminta
hyötyy eli ”resursoituu” sosiaalisista suhteista ja niihin kiinnittyvistä
merkityksistä. Resurssimaisuutta olen tarkastellut kahdella tavalla.
Ensinnäkin olen hahmottanut sitä, miten vanhoillislestadiolaisuus
virallisena organisaationa toimii resurssina taloudellisen toiminnan
ja verkostosuhteiden rakentumiselle. Tästä esimerkkinä on muun
muassa moninainen yrittämiseen liikkeen piirissä liittyvä kurssi-,
koulutus- ja julkaisutoiminta. Nämä toiminnan muodot tuovat esiin
liikkeen myönteisen suhtautumisen yrittämiseen. Ne myös mahdollistavat konkreettista verkostoitumista erilaisten taloudellisten toimijoiden kesken. Yrittämistä tuetaan myös teologisilla tulkinnoilla, jotka
antavat yrittämiselle myös hengellisesti motivoituneen perustan.
Toiseksi olen pohtinut sosiaalisen pääoman merkitystä taloudellisen toiminnan käytännöissä. Esimerkkinä on ollut rekrytointiprosessi, jossa sosiaalisen pääoman merkitys näyttäytyy tärkeänä
resurssina esimerkiksi luottamuksen ”mobilisoinnin” muodossa.
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Sosiaalinen pääoma on kytkeytynyt vanhoillislestadiolaisten välisiin
sosiaalisiin verkostomaisiin suhteisiin, ja tietyissä tilanteissa sosiaalista pääomaa on mahdollista käyttää hyväkseen. Rekrytoinnin
ohella sosiaalista pääomaa on mahdollista hyödyntää asiakassuhteissa, alihankinta- ja muissa liiketoimintasuhteissa eli kaikissa niissä
suhteissa, joissa lestadiolaiset toimivat keskenään. Sosiaalisen pääoman hyödyntäminen on toki mahdollista myös niissä taloudellisen
toiminnan muodoissa, jotka eivät tapahdu lestadiolaisten välillä.
Analyysi osoittaa sen, että vanhoillislestadiolaisuuden piirissä
tapahtuva taloudellinen toiminta kytkeytyy monin tavoin liikkeen
opetuksiin, toimintatapoihin ja suhdeverkostoihin. Tässä mielessä
se muistuttaa muita tiiviitä uskonnollisia liikkeitä, kuten esimerkiksi amisseja tai kveekareita, joiden piirissä taloudellinen toiminta
on myös aktiivista. Näissä liikkeissä teologinen ymmärrys tukee
taloudelliseen toimintaan osallistumista, ja samalla myös liikkeiden
sosiaaliset verkostot ovat osa taloudellisen toiminnan toteuttamista.
Suhteiden kokonaisuudesta tekee erityisen vahvan se, että taustalla
on myös yhteinen hengellinen vakaumus, hengellisyyteen liittyvät
yhteiset toiminnot sekä usein sukulaisuussuhteita.
Joissakin tapauksissa taloudellinen toiminta halutaan nähdä liikkeen yrittäjien piirissä omana itsenäisenä toiminnan alueenaan, jolla
ei ole yhteyttä hengelliseen ulottuvuuteen. Tämä voi pitää joissakin
tapauksissa paikkansa, mutta monissa tapauksissa taloudelliseen
toimintaan kytkeytyy lestadiolaiserityisiä ulottuvuuksia, joita ei voi
olla huomioimatta liikkeen jäsenten taloudellista toimintaa tulkittaessa. Toisaalta vanhoillislestadiolaisuutta liikkeenä on myös vaikea
ymmärtää, ellei ota huomioon taloudellisen toiminnan merkityksiä
ja kytkeytymistä liikkeen ihmisten elämään. Taloudellinen toiminta
voidaan tulkita asiaksi, joka osaltaan tiivistää liikkeeseen kuuluvien
ihmisten välisiä suhteita ja tuottaa heille hyötyjä.
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LFF-lestadiolaisyrityksen hyväntekeväisyys
Pietarsaaren seudulla
Gerd Snellman

Johdanto
Lestadiolaisuus on näkyvä ilmiö Pietarsaaren seudun yhteiskuntaelämässä. Alueella toimii Rauhan Sana -liikkeen ruotsinkielinen
sisarjärjestö LFF (Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf),
jonka jäseninä on paitsi kahdeksan rukoushuoneyhdistystä Pohjanmaalla, myös Helsingissä toimiva Etelä-Suomen Rauhan Sana
ry (LFF:n organisaatiosta, ks. Snellman 2011, 52). LFF:n piirissä toimivien rukoushuoneyhdistysten jäsenmäärät ovat olleet jatkuvassa
kasvussa erityisesti 1960–1970-luvulta alkaen. Vuonna 2016 LFFalueen jäsenyhdistyksiin kuului noin 6 200 ihmistä, lapset mukaan
luettuna.1 Jäsenmäärän kasvu johtuu pääosin niin sanotusta sisäisestä kasvusta – lestadiolaisuuteen kääntyneiden ihmisten liittymisellä jäsenyhdistyksiin ei ole ollut juurikaan vaikutusta yhdistysten
jäsenmääriin. Jäsenyhdistysten kasvun johdosta muutamissa Pietarsaaren seudun kunnissa2 on korvattu 1900-luvun alussa rakennettuja
rukoushuoneita uusilla, tilavammilla rukoushuoneilla. Arkielämässä
1.	
Luodon kunnassa yli 45 prosenttia asukkaista on lestadiolaisia. Jossain kunnan
kylissä lestadiolaiset ovat enemmistöasemassa. Vuonna 2016 LFF:n alueella oli
noin 6 200 lestadiolaista, Luodon kunnassa heitä oli noin 2 300. Kyseisenä
vuonna kunnan asukasluku oli 5 176 henkeä (Luodon kunta 2016). Pedersören
kunnan asukkaista vajaat 20 prosenttia on lestadiolaisia, kun taas Pietarsaaressa lestadiolaisten osuus kunnan väestöstä on noin neljä prosenttia. Vuonna
2016 Kolpin ja Ähtävän rukoushuoneyhdistyksissä oli runsaat 2 100 jäsentä.
Pedersören kunnan asukasluku oli 11 019 vuoden 2017 alussa. Pietarsaaren
asukasluku oli vuonna 2016 noin 19 500, josta lestadiolaisten osuus oli noin
1 000. Osa Pietarsaaren Rauhan sana -yhdistyksen jäsenistä asuu Pedersören
kunnassa. (Pedersören kunta 2017; Jakobstad, Pietarsaari 2017.)
2.	
Pietarsaaren seudun kunnat ovat Pietarsaari, Luoto, Pedersöre, Kruunupyy ja
Uusikaarlepyy (Concordian tiedote 2015).
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lestadiolaisuus näkyy yhteiskunnan eri aloilla, esimerkiksi joidenkin
kylien koulumaailmassa. Tämän lisäksi LFF-lestadiolaisuus vaikuttaa politiikkaan ja talouselämään. (Snellman 2011, 60–61, 67, 70, 74;
Snellman 2016, 11.)
Tässä artikkelissa keskityn LFF-lestadiolaiseen talouselämään,
erityisesti yrittäjyyteen Pietarsaaren seudulla. Tutkimuskohteeni
on yksi Pietarsaareen vanhimmista LFF-lestadiolaisyrityksistä,
jota kutsun tässä artikkelissa Yhtiöksi3. Pietarsaaren seudulla toimii nykyään useita LFF-lestadiolaisyrityksiä – epävirallisen tiedon
mukaan LFF-lestadiolaisomisteisten pienyritysten lukumäärä on
kasvanut 1990-luvun lopulta alkaen (Björkskog, kirjallinen viesti
28.3.2017). Pietarsaaren seudun kahdenkymmenen suurimman yrityksen piiriin lukeutuu kaksi elintarvikealalla toimivaa LFF-lestadiolaisyritystä (Concordia 2012).
LFF-lestadiolaisuuden yhteiskunnallista vaikutusta Pietarsaaren
seudulla ei ole tähän mennessä tutkittu ollenkaan.4 Myöskään LFFlestadiolaista yrittäjyyttä ei ole aiemmin tutkittu. En kuitenkaan
kuvaa artikkelissani LFF-lestadiolaista yrittäjyyttä yleisesti, vaan keskityn LFF-lestadiolaisyrityksen harjoittamaan hyväntekeväisyyteen.
Tutkin hyväntekeväisyyden muotoja ja selityksiä kysymällä, miten
hyväntekeväisyyttä on käytännössä harjoitettu ja mitkä tekijät motivoivat harjoittamaan hyväntekeväisyyttä.
Käytän artikkelissani LFF-termiä viitatessani edellä mainittuun LFF-lestadiolaisryhmään. Rauhan Sana -liikkeen muut sisar
yhdistykset, Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, Torniojokilaakson
itälestadiolaisuus, Pohjois-Norjan Alta-alueen lestadiolaisuus ja Amerikan The Apostolic Lutheran Church of America, jäävät siis tämän
3.	
Yrityksestä käytetään artikkelin leipätekstissä neutraalia nimitystä Yhtiö, sillä
tarkoituksena on tarkastella uskonnollisuuden ja hyväntekeväisyyden välisiä
kytköksiä, ei korostaa eikä mainostaa kyseistä yritystä.
4.	
Euroopassa käynnistetty raamattuvyöhyketutkimus (ks. NWO, The Netherlands Organisation for Scientific Research -internetsivut) on herättänyt kiinnostusta selvittää uskonnon ja yhteiskuntatoimijuuden vuorovaikutteisuutta
myös Suomen raamattuvyöhykkeellä, johon kuuluvat Pietarsaaren seutu ja
Kokkola. Ajankohtaisessa projektissa tutkin yhdessä teologian tohtori Jakob
Dahlbackan kanssa lestadiolaisten asennetta koulutukseen ja työntekoon
otsikolla ”Education hesitancy” in the Ostrobothnian Bible Belt: The case of the
Rauhan Sana -line of the Laestadian movement.
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tutkimuksen ulkopuolelle, kuten myös vanhoillislestadiolaisuus.
LFF-yritys-käsitteellä tarkoitan yritystä, jonka omistaja tai omistajat
toimivat aktiivisesti joissakin LFF:n jäsenyhdistyksissä tai joilla on
LFF-lestadiolainen tausta. LFF-lestadiolaisyritys tarkoittaa siis samaa
kuin LFF-lestadiolaisomisteinen yritys.
Tarkastelen seuraavaksi hyväntekeväisyyden käsitettä ja ilmiötä
eri näkökulmista. Tämän jälkeen kuvaan tutkittavaa Yhtiötä, valitsemaani menetelmällistä lähestymistapaa ja tutkimusaineistoa. Analyysiluvussa selvitän, miten Yhtiö on harjoittanut hyväntekeväisyyttä
vuosien varrella. Pohdin myös selityksiä Yhtiön hyväntekeväisyydelle, minkä jälkeen käsittelen (LFF-lestadiolais)uskonnollisuuden ja
Yhtiön harjoittaman hyväntekeväisyyden välisiä yhteyksiä. Artikkelin lopuksi esittelen johtopäätökseni.
Hyväntekeväisyyden määritelmät
Hyväntekeväisyyteen katsotaan kuuluvan kaksi eri tekijää, asenteet
ja rakenteet. Molempia on tutkittu Suomessa, erityisesti 1990-luvun
lamavuosista alkaen. Hyväntekeväisyyteen liittyviä asenteita on tutkittu
altruismitutkimuksen osana. (Pessi & Saari 2008; Saari & Saukko 2011,
188.) Myös hyväntekeväisyysteoista, varsinkin suomalaisten vapaa
ehtoistoiminnasta ja rahanlahjoittamisesta, on olemassa aiempaa tutkimusta (ks. esim. Malkavaara 2000; Pessi & Saari 2011.) Mielenkiinto on
kohdistunut myös hyväntekeväisyyteen liittyviin uskonnollisiin tekijöihin. Tutkimuksissa on osoitettu, että maailman kaikista pääuskonnoista löytyy hyväntekeväisyyden ihanteita (Pessi & Saari 2008, 180).
Käsittelemäni hyväntekeväisyys kytkeytyy kristillisen maailmankuvan mukaiseen lähimmäisenrakkauteen: lähimmäisen auttaminen on nähty välttämättömyytenä. Suomalaisten auttamisasenteita
on tutkittu altruismin eli pyyteettömän auttamisen ja egoismin vastakkainasettelusta käsin. On yritetty määritellä, millaiseen arvopohjaan auttaminen perustuu (Malkavaara 2000; Pessi & Saari 2011).
Hyväntekeväisyyttä voidaan harrastaa eri tavoilla. Eurooppalaisissa
tutkimuksissa filantropian on määritelty olevan hyväntekeväisyyteen
liittyvää antamista tai lahjoittamista (charitable giving)5. Filantropian
5.	
Altruismi- ja filantropia-käsitteiden keskeiset erot näyttävät epäselviltä. Hollantilaisen filantropiaa koskevan empiirisen tutkimuksen mukaan altruismin
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tutkijoiden René Bekkersin ja Pamala Wiepkingin (2011, 925)
mukaan, tämä käsite tarkoittaa, että hyväntekijä lahjoittaa rahaa järjestölle, joka edistää hänen omaan perheeseensä kuulumattomien
ihmisten hyvinvointia. Tässä artikkelissa lähestyn sekä altruismia että
filantropiaa lähimmäisenrakkauden ja toisista huolehtimisen teemojen kautta. Käsittelen altruismia hyväntekeväisyyden arvopohjana.
Filantropiaa tarkastelen puolestaan osana vastuullista liiketoimintaa.
Seuraavaksi tarkastelen hyväntekeväisyyden asenteita ja tekoja.
Aluksi kuvaan hyväntekeväisyyden arvopohjaa, altruismia, ja kuinka
se yleiskristillisen maailmankuvan ja LFF-lestadiolaisen käsityksen
mukaan voidaan ymmärtää. Tämän jälkeen kuvailen hyväntekeväisyyden eri muotoja. Lopuksi tarkastelen vastuullisen liiketoiminnan
ja arvojen välistä suhdetta.
Hyväntekeväisyyden arvopohja – altruismi
Eri alojen tutkijat ovat esittäneet jo kauan kysymyksiä siitä, miksi
toisten auttaminen on joillekin ihmisille luontaista. Altruismi6 on
määritelty eri yhteyksissä eri tavoin – sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi hyväntahtoisuutta, armeliaisuutta, myötätuntoa ja lähimmäisenrakkautta. Nykyinen määritelmä on peräisin ranskalaiselta
filosofilta Auguste Comtelta (1798–1857), jonka mukaan altruismi
tarkoittaa epäitsekästä halua auttaa toisia.
Altruistisia ihanteita on löydettävissä eri uskonnoista ja kulttuureista, kuten hellenistisestä ja juutalaisesta kulttuurista. Antiikissa
oman edun nähtiin kytkeytyvän osaksi yhteisön etua, kun taas juutalaisessa kulttuurissa altruismi on nähty vieraanvaraisuutena. (Kuusmäki 2000, 17–18, 33, 39, 41; Flescher & Worthern 2007, 201–205.)
Pyyteetön auttaminen on tärkeä osa kristillistä ajatus- ja arvomaailmaa. Teologiassa on tarkasteltu altruismin ja sen vastakohdan, egoismin, välistä jännitystä ihmisten toiminnassa. Kysymys
altruismin ja egoismin suhteesta pohjautuu Martti Lutherin ajattelussa ihmiskuvaan. Onko ihminen hyvä itsessään ja näin ollen
määritellään olevan yksi kahdeksasta motiivista, jolla filantropia perustellaan.
Muut motiivit ovat tietoisuus avunannon tarpeesta, avun anominen, hinta ja
hyöty, maine, psykologiset hyödyt, arvot sekä tehokkuus. (Bekkers & Wiepking 2011, 928.)
6.	
Sana ”altruismi” tulee latinan alter-sanasta, joka tarkoittaa ”toista”.

164 | Politiikka, talous ja työ

taipuvainen korkeimpaan hyvään? Vai tavoitteleeko ihminen päinvastoin aina omaa etuansa, kuten Luther ajatteli? (Raunio 2000,
52–53.) LFF-lestadiolaisuudessa yhdytään Sions Missionstidning
-lehden (SMT) mukaan Lutherin näkemykseen siitä, että ihminen
on taipuvainen tavoittelemaan omaa etuaan (ks. esim. SMT 3/2007,
8–10). LFF-lestadiolaisessa ajattelumaailmassa tämä merkitsee sitä,
että kristitty ihminen käy jatkuvaa taistelua omaa etuaan tavoittelevan egoismin ja lähimmäiselle lahjoittavan rakkauden, altruismin,
välillä. Sekä hyvät teot että lähimmäisenrakkauden osoittaminen
pohjautuvat näkemykseen Jumalasta kaikkien lahjojen antajana.
Egoismi on ensinnäkin pois kääntymistä tästä perusajatuksesta, ja
toiseksi on kyse siitä, että rakastetaan luotua enemmän kuin luojaa.
Lutherin mukaan egoismi on ennen kaikkea teologinen ongelma,
koska hyvää tekemällä ihminen yrittää tulla jumalaksi. (Raunio
2000, 52–59.) Hän ”’ryöstää’ jumaluuden omaksi ominaisuudekseen”
(Raunio 2000, 55). Todellinen altruismi saa ravintonsa ulkopuolisen pyyteettömästi lahjoittamasta rakkaudesta, joka tulee Jumalalta
itseltään (Raunio 2000, 85).
Altruistit voidaan suomalaisen tutkimuksen mukaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Myönteiselle auttajalle eli niin sanotulle iloiselle
auttajalle toisten ihmisten auttaminen on vahva osa omaa identiteettiä. Varauksellinen auttaja taas ei koe avunantamista velvollisuudekseen eikä se ole hänelle luonteenomaista, vaikka hän toisinaan tarjoaa
apuaan. Itsenäinen, auttamismyönteinen tyyppi suhtautuu auttamiseen myönteisesti, mutta hän ei välitä sosiaalisista odotuksista, eikä
kiltteys vaadi häntä auttamaan muita ihmisiä. (Pessi & Oravasaari
2011, 78.) Kaikki kolme altruistityyppiä harjoittavat tavalla tai toisella
hyväntekeväisyyttä omista perusteistaan käsin. Seuraavaksi kuvailen
hyväntekeväisyyden erilaisia instituutioita ja muotoja.
Hyväntekeväisyys teoissa
Kansainvälisessä tutkimuksessa on eritelty kolme eri hyväntekeväisyysmuotoa. Hyvää voi tehdä lahjoittamalla rahaa, antamalla
aikaansa vapaaehtoistyöhön tai auttamalla tuntematonta avuntarvitsijaa (kehitysapu). (Kotkavuori 2010.) Vuonna 2010 tehdyssä
tutkimuksessa todettiin, että suomalaiset osallistuvat yleisemmin
vapaaehtoistyöhön ja auttavat tuntematonta avuntarvitsijaa, kuin
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lahjoittavat rahaa hyväntekeväisyyteen. Samalla todettiin uskonnon vaikuttavan yksittäisten ihmisten hyväntekeväisyystoimintaan:
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet lahjoittivat enemmän rahankeräyksiin kuin kirkkoon kuulumattomat. (Palmu 2011, 105–106.) Tunnetuin rahankeräys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä on
1950-luvulla alkanut vuosittainen Yhteisvastuukeräys (Malkavaara
2000, 127–227). Tutkimukset osoittavat, että kristinuskoon sitoutuneet suomalaiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön enemmän kuin
kristinuskoon sitoutumattomat (Pessi & Saari 2008, 195; Grönlund
2012, 61).
Edellä mainittu hyväntekeväisyys on yksilöllisellä tasolla, jossa
on kysymys ihmisten altruistisesta asenteesta ja toiminnasta.
Hyväntekeväisyyttä tehdään myös institutionaalisella tasolla. Suomessa julkisen sektorin toimintaa täydentävät useat hyväntekeväisyyttä harjoittavat tahot, kuten kirkko ja erilaiset järjestöt, joille
yksityiset lahjoittavat varojaan.7 Vastuun ihmisten hyvinvoinnista
nähdään kuitenkin yleisellä tasolla kuuluvan julkiselle sektorille,
varsinkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta alkaen, jolloin kirkon
virallinen hyvinvointivastuu siirrettiin kunnille. Erityisesti vuonna
1972 säädetyssä kansanterveyslaissa Suomen valtio otti vastuun
hyvinvoinnin peruspilarista, kansanterveydestä. Samalla Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon rooli hyväntekijänä väheni, vaikka
kirkko jatkoi diakoniatyötä. Suomessa kirkon rooli hyvinvointivaltiossa kasvoi taas 1990-luvun lamavuosina.8 Tällöin totuttiin kirkon
diakoniatyöhön, jota pidetään kristillisen lähimmäisenrakkauden
osoituksena. Tämän avustustyön nähdään olevan kirkon opin
mukainen velvoite. (Salminen 2016, 146–148; Grönlund & Pessi 2017,
116, 117, 122–124, 129.)
Hyväntekeväisyys- ja filantropia-käsitteistä on olemassa monia
tulkintoja. Esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälistä
7.	
Järjestöt voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään. Ensiksi ovat uskonnollisen
alan järjestöt. Toiseksi ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt ja kolmanneksi kulttuurin ja liikunnan alaan kuuluvat.
8.	
Keskustelu yhteiskunnan hyvinvointivastuusta jatkuu. Kun Hyvä Joulumieli
-keräys järjestettiin 20. kertaa vuonna 2016, keräyksen perustaja Arto Nyberg
kommentoi että ”[t]ällaisia keräyksiä ei pitäisi tällaisessa valtiossa tarvita järjestää” (Yle-uutiset 2016).
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ja kotimaista hyväntekeväisyyttä toteutetaan Filantropia-nimisen
yhdistyksen kautta (Filantropia ry 2018). Filantropia-käsite on
tarkoittanut jo 1800-luvun Ruotsissa sitä, että rikkaat ovat antaneet rahaa köyhille (Silfverstolpe 2013, 10). Sanakirjamääritelmien
mukaan filantrooppi on ihmisystävällinen henkilö, joka omaa
etuaan tavoittelematta haluaa kohentaa toisten ihmisten elinolosuhteita (Kielitoimiston sanakirja 2018; Svenska Akademins ordlista
2015). Ennen länsimaisten hyvinvointivaltioiden muodostumista
filantroopit rahoittivat erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja uskonnollisia instituutioita esimerkiksi säätiöiden kautta (Executive
Summary 2017, 21–22). 2000-luvulla yritykset ovat kiinnostuneet
filantropiasta enemmissä määrin. Näin on todettu esimerkiksi Ruotsissa Filantrooppisessa foorumissa, joka on osa Yrittäjyysfoorumia
(Filantropiskt forum 2017; ks. myös Larsson 2012, 717–719). Filantrooppisen toiminnan kasvu kahden viime vuosikymmenen aikana
liittyy samoihin aikoihin esille nousseeseen aatteeseen vastuullisesta
liiketoiminnasta (Silvferstolpe 2013, 11–12).
LFF-lestadiolaisuudessa on SMT-lehden mukaan pikemminkin
keskitytty pelastusteologisiin kysymyksiin kuin luomaan selviä käytännöllisiä ohjeita hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi Jumalan valtakunnan etsiminen nähdään yhtenä tärkeimpänä tavoitteena ja hyvän
sanoman levittäminen korostuu lähimmäistä autettaessa (Snellman
2011, 77). Lisäksi LFF:n toiminnassa alleviivataan rahalahjoitusten
merkitystä evankelioinnille ja sitä, että kristityn tulisi tukea globaalia oikeudenmukaisuutta ja hyvinvoinnin tasaista jakautumista.
Lahjoittaminen nälkäänäkeville ja muille hädänalaisille nähdään
takaisin antamisena: Jumalalle annetaan mitä Jumalalle kuuluu.
(SMT 4/2010, 13; SMT 2/1975, 29–30.)
Vastuullinen liiketoiminta ja arvot
Suomalaisen yhteiskunnan muuttuminen kilpailuyhteiskunnan
suuntaan on vaikuttanut siihen, miten eri tahot harjoittavat hyväntekeväisyyttä. Suomalaiset yritykset osallistuvat hyväntekeväisyyteen
esimerkiksi lahjoittamalla rahaa, tavaroita ja palveluita. Yritysten
hyväntekeväisyydestä on käyty keskustelua, jossa asiasta on esitetty
eriäviä mielipiteitä. Joidenkin mielestä yritysten työllistävä vaikutus ja verojen maksaminen täyttävät hyväntekeväisyydelle asetetut
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vaatimukset, mutta osa vaatii yrityksiltä laajempaa yhteiskunnallista
vastuuta. (Särkelä 2011, 280; Kuvaja 2010, 107, 130.)
Yritysten vastuuseen liittyvät kysymykset nostettiin esille viime
vuosisadan lopulla Yhdistyneiden kansakuntien Brundtland-komission raportissa. Sen ja myöhemmin jatkuneen keskustelun mukaan
yritysvastuuseen (corporate responsibility) kuuluu taloudellinen,
sosiaalinen ja ekologinen kehitys. (Löhman & Steinholtz 2003, 21;
Ketola 2005, 9–14; Ottosson & Parment 2016, 12–13; ks. myös Suomen YK-Liitto.) Vuosien kuluessa vastuullisen liiketoiminnan sisältöä on pohdittu ja määritelty eri tieteenalojen näkökulmasta (ks.
esim. Kallio & Nurmi 2006). Arvojen9 merkityksestä vastuullisen
liiketoiminnan muodostamisessa puhuttiin esimerkiksi syksyllä
2017 Suomessa järjestetyssä Nordic Business Forumissa, jossa käsiteltiin menestyneiden yritysten toiminnan arvopohjan merkitystä
(Tolonen-Kytölä 2017).
Arvoja ja motiiveja on myös pohdittu määriteltäessä perheyritysten vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia. Perheyritysten liitossa
painotetaan, että perheyrityksessä omistajaperheen arvot rakentavat myös yrityksen arvoja10. Vastuullisen liiketoiminnan ei tulisi
olla maineen kiillottamista, vaan kyse on siitä, että toimitaan perheen arvojen ja luotujen perinteiden mukaisesti. (Elo-Pärssinen
2007, 151; ks. myös Perheyritys 2/2016, 18–21.) Taloustieteilijä Tuija
Tolonen-Kytölä (2014, 155) on todennut, että perheyritysten perusarvoihin kuuluu muun muassa altruismi, joka perustuu lähimmäisen kunnioittamiseen ja auttamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja
tasa-arvoon. Perheyritysten käsitykset vastuullisesta liiketoiminnasta eroavat muiden yritysten käsityksistä siten, että perheyritysten
vastuulliseen liiketoimintaan ei kuulu ainoastaan lakien noudattaminen ja verojen maksaminen vaan myös ihmisten arvostaminen ja

9.	
Arvot voidaan yksinkertaisesti määritellä piirteiksi, jotka tekevät elämästä ja
yhteiskunnasta hyviä (Suhonen 2007, 26). Arvot muodostavat ydinkäsityksiä
siitä, mikä on oikein, hyvää ja tavoiteltavaa.
10.	Yli satavuotiaiden suomalaisten perheyritysten arvot ovat tutkimuksen
mukaan rehellisyys, luotettavuus, lainsäädännön noudattaminen, korkea
laatu ja kova työnteko (Elo-Pärssinen 2007, 63).
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erityisesti sidosryhmistä11 huolehtiminen (Elo-Pärssinen 2007, 160–
161). Näin esimerkiksi henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta nähdään vastuullisen liiketoiminnan kohteina (Elo-Pärssinen
2007, 154–155).
Taloustieteilijä Krista Elo-Pärssinen on tutkinut suurten perheyritysten omistajien arvojen ja yhteiskuntavastuun välisiä suhteita.
Perheyritysten vastuullisen liiketoiminnan kannalta hän suosittelee kahden päämäärän yhdistämistä, jotka ovat kilpailukyvyn edistäminen ja yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen
(Elo-Pärssinen 2007, 163–164). Yritysten hyväntekeväisyyden luonnehditaan kuitenkin kuuluvan yritysten vapaaehtoisiin vastuisiin,
vaikka se toisaalta voisi edistää vastuullisen toimijan kuvan luomista. Perheyritysten vastuullista toimintaa voidaan täydentää perheenjäsenten harjoittamalla hyväntekeväisyydellä. (Elo-Pärssinen
2007, 44, 163; Elo-Pärssinen 2016, 6.)
Suomalaisten yritysten vastuullisen liiketoiminnan sosiaalinen
ulottuvuus eroaa angloamerikkalaisten, yhdysvaltalaisten ja katolisen maailman yritysten yhteiskuntavastuusta. Suomessa suhteellisen
korkea verotus mahdollistaa valtion ja kuntien hyvinvointipalvelujen tuottamisen. (Laurila 2008, 15; Lähdesmäki 2012, 30.) Yleisesti
ottaen suomalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin odotetaan, että yritykset osallistuvat yhä enemmän hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi
vuonna 2009 tehdyn kyselyn12 mukaan hyväntekeväisyyden harjoittamisen hahmotetaan kuuluvan yritysten velvollisuuksiin (Grönlund & Pessi. 2017, 123).

11.	Yritysten vastuullisuutta on tutkittu muun muassa sidosryhmäteorioiden
kautta (ks. esim. Kujala & Kuvaja 2002; Lähdesmäki 2012).
12.	Kyseessä on niin kutsuttu HYVE-kysely, jossa Grönlund & Pessi (2017, 119)
selvittivät suomalaisten odotuksia erilaisilta hyvinvointia tuottavilta tahoilta,
kuten valtiolta ja kunnilta sekä kirkkoilta ja yrityksiltä.
LFF-lestadiolaisyrityksen hyväntekeväisyys… | 169

Tutkimusmenetelmän, aineiston ja Yhtiön esittely
Autoetnografinen menetelmä
Hyödynnän tutkimuksessani autoetnografisen lähestymistavan elementtejä ja yhdistän niitä haastattelu- ja tekstiaineiston analyysiin.
Autoetnografiassa ei ole tarkoituksena kartoittaa ihmiselämää yleisellä
tasolla vaan huomio kiinnittyy ihmiselämän eri sävyihin ja moninaisuuteen. Autoetnografista lähestymistapaa käytetään, kun halutaan hyödyntää tutkijan omia kokemuksia kulttuuristen uskomusten,
kokemusten ja käytäntöjen selvittämisessä. Tämä tarkoittaa subjektiivista lähestymistapaa, jossa tunnustetaan tutkijan henkilökohtainen
suhde tutkittavaan ilmiöön. (Adams, Jones & Ellis 2015, 1, 21, 83.)
Autoetnografiaa voi tehdä monin eri tavoin. Tutkimuksessani
otan vaikutteita esimerkiksi narratiiviseksi autoetnografiaksi kutsutusta suuntauksesta (ks. esim. Ellis & Adams & Bochner 2010). Tämä
merkitsee, että kuljetan artikkelissani Yhtiön hyväntekeväisyystarinaa ja tarkastelen samalla, miten LFF-lestadiolaisuus siihen vaikuttaa. Hyödynnän myös jo tehtyä tutkimusta hyväntekeväisyydestä ja
yritysten vastuullisesta liiketoiminnasta. Tältä kannalta tutkimukseni
voi ajatella sijoittuvan poststrukturalistisen ja analyyttisen autoetnografian välimaastoon (ks. esim. Kettunen 2013, 74–75).
Oma tutkimukseni poikkeaa osasta autoetnografista lähestymistapaa hyödyntävästä tutkimuksesta siinä mielessä, että en tarkastele ihmisten emotionaalisia tai arkoja (traumaattisia) kokemuksia
(ks. esim. Gustafsson 2013, 8–10). Näen autoetnografisen lähestymistavan hyödylliseksi tässä tutkimuksessa. Tämä johtuu siitä, että
tutkittava ilmiö on itselleni läheinen kolmella eri tasolla. Olen itse
LFF-lestadiolainen ja olen toiminut ja toimin edelleen LFF:n eri työryhmissä. Toiseksi olen myös aktiivisesti osallistunut yrityselämään
ja minut voitaisiin edellä mainittujen kriteerien mukaan määritellä
LFF-lestadiolaisyrittäjäksi.
Kolmanneksi siteeni Yhtiöön vaativat taustoitusta. Olen ollut
yksi vähemmistöomistajista vuodesta 1994 alkaen. Joulukuun 2014
ja helmikuun 2016 välisenä aikana tein Yhtiössä projektityötä,
joka koski omistajakäsikirjan päivitystä. Projekti herätti mielenkiintoni Yhtiön historiaa ja ajankohtaisia toimintatapoja kohtaan.
Toimin myös hyväntekeväisyyttä harjoittavassa niin sanotussa
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sosiaalilautakunnassa vuosina 2009–2013. Ryhmän jäsenenä tehtäviini kuului toteuttaa hyväntekeväisyyttä johtoelimen sääntöjen
mukaan. Lisäksi työskentelin Yhtiön konttorivirkailijana vuosina
1981–1989. Näissä tehtävissä en ole kuitenkaan ollut vaikuttamassa
Yhtiön periaatteellisiin hyväntekeväisyyslinjauksiin.
Aineisto
Tutkimuksen analyysi on toteutettu aineistolähtöisesti. Aineistooni
kuuluu yksi niin sanottu vuorovaikutteinen haastattelu (ks. Adams,
Jones & Ellis 2015, 86) Yhtiön kolmen perustajan kanssa. Lisäksi
haastattelin kahta ulkopuolista toimitusjohtajaa ja ”sosiaalilautakunnan” puheenjohtajaa. Haastattelin yhteensä kuutta Yhtiöön kuuluvaa henkilöä,13 joihin viittaan lyhenteillä H1, H2, H3 ja niin edelleen.
Temaattisissa haastatteluissa käytin haastattelurunkoa. Haastatellessani omaan kulttuuriini kuuluvia henkilöitä havaitsin tiettyjä,
laadullisessa tutkimuksessa laajemminkin tunnistettuja rajoitteita.
Tuttuja ilmiöitä – itsestäänselvyyksiä – ei tule problematisoineeksi
samassa määrissä kuin mitä ryhmän tai kulttuurin ulkopuolinen
haastattelija tekisi (Alasuutari 1995, 218–219). Samaan ryhmään kuuluminen on kuitenkin myös etu haastattelijalle. Voin autoetnografiasta ammentavan tavan mukaan lähestyä haastateltavia tuttuina
henkilöinä ja (uskon)ystävinä (Adams, Jones & Ellis 2015, 61). Luottamuksellinen ilmapiiri luo hyvää pohjaa haastattelulle.
Aineistooni kuuluvat myös Yhtiöstä laadittu historiankirjoitus,
vuosikertomukset ja sisäinen tiedotuslehti. Historiikki julkaistiin
Yhtiön täyttäessä 45 vuotta (Aspegren 1996). Vuosikertomukset on
julkaistu vuodesta 1995 alkaen painetussa muodossa, sitä ennen ne
toimitettiin tilipäätösten liitteinä. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä
vuodesta 1986 lähtien julkaistua Yhtiön sisäistä tiedotuslehteä ja
vuonna 2009 laadittua Omistajan käsikirjaa (OKK 2009).
Tutkimukseni aineistoon kuuluu myös ruotsinkielinen LFFlestadiolainen kuukausilehti Sions Missionstidning14 (SMT) vuosilta
13.	Viisi haastattelua tehtiin ruotsiksi ja yksi suomeksi.
14.	SMT-lehteä on julkaistu vuodesta 1914 lähtien, 1920-luvun viittä ensimmäistä
vuotta lukuun ottamatta. Suurin osa kirjoituksista, noin 70 prosenttia, on
luonteeltaan saarnamaisia. Lisäksi lehti sisältää muun muassa elämäkertoja,
erityisesti nekrologeja, seurapuheiden ja kirjojen selosteita ja runoja. Lehden
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1950–2017. Lehti sisältää kirjoituksia, jotka ovat luonteeltaan hengellisiä ja jotka heijastelevat suullista lestadiolaista julistusta, siinä
kulttuurisessa ympäristössä, jossa Yhtiö perustettiin ja jossa se edelleen toimii. Tätä artikkelia varten olen käyttänyt kirjoituksia, jotka
tavalla tai toisella käsittelevät artikkelini keskeisiä teemoja – lähimmäisenrakkautta ja hyväntekeväisyyttä.
Lyhyt kuvaus Yhtiöstä
Tutkittava Yhtiö on elintarvikealalla toimiva LFF-lestadiolaisuustaustainen yritys15, jonka kaksi veljestä perusti vuonna 1951. Parin
vuoden sisällä yrityksen perustamisesta kaksi muuta veljestä lähti
mukaan omistajiksi. Myöhemmin myös perheen nuorimmasta veljestä tuli yksi omistajista. Yhtiömuoto vaihdettiin vuonna 1956 osakeyhtiöksi. 1980-luvun loppupuolella viiden veljen lapset liittyivät
omistajajoukkoon. (Aspegren 1996, 25, 29.) Vuonna 2017 Yhtiöllä
oli runsaat 350 omistajaa, jotka kaikki kuuluivat viiden perustajaperheen piiriin (Östman, kirjallinen viesti 17.10.2017). Yhtiö on siis
edelleen perheyritys. Yhtiö on kasvanut konserniksi, jolla oli vuoden 2016 lopulla 1 342 työntekijää. Omistajista runsaat 12 prosenttia
työskentelee Yhtiössä, mikä tarkoittaa, että runsaat kolme prosenttia
kaikista työntekijöistä kuuluu perustajasukuun. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 296 miljoonaa euroa. (Holmberg, suullinen
tiedonanto 25.1.2017; Vuosikertomus 2016.)
Usean vuosikymmenen ajan perustajat toimivat itse Yhtiön
johdossa. Vuoteen 1997 asti kolme perustaveljeä hoiti vuorotellen toimitusjohtajan tehtäviä. Tämän jälkeen Yhtiön operatiivinen
johto on kuulunut ulkopuolisille tahoille, niin LFF-lestadiolaisille
kuin ei-LFF-lestadiolaisille henkilöille. Vuonna 2017 tilapäisenä
kirjoittajat olivat pitkään enimmäkseen Rauhan Sana -liikkeen saarnaajia ja
pappeja. Vuosien kuluessa kirjoittajakunta laajeni. Kuka tahansa liikkeeseen
kuuluva nainen tai mies, nuori tai vanha saattoi kirjoittaa lehteen. Lehdellä oli
ensimmäisinä julkaisuvuosina noin 400–500 tilaajaa ja vuonna 2017 tilaajamäärä oli kasvanut noin 2 500 lukijaan. (Snellman 2016, 13–15; Hagnäs, kirjallinen viesti 19.10.2017.)
15.	Yhtiötä kuvaillaan seuraavalla tavalla Aspegrenin laatimassa ruotsinkielisessä
historiikissa (1996, 75): ”[K]onsernin hengelliset juuret löytyvät Pietarsaaren
seudun eheästä lestadiolaisuudesta.”
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toimitusjohtajana oli LFF-lestadiolainen perheenjäsen. (Yhtiön
historia 2016; Yhtiön sisäinen tiedote 29.9.2017.) Kolme perustajaveljeä toimivat vuorotellen hallituksen puheenjohtajana vuosina
1956–2006. Vuosina 2007–2013 kyseistä luottamustehtävää hoiti
ulkopuolinen ei-LFF-lestadiolainen henkilö. Tämän jälkeen tehtävää
on hoitanut sekä ulkopuolinen LFF-lestadiolainen henkilö että yksi
LFF-lestadiolainen omistaja. Sama kehityskuvio koskee hallitusta
kokonaisuudessaan. Kaikki viisi perustajaa muodostivat Yhtiön
hallituksen yli kolmen vuosikymmenen ajan. 1980-luvun loppupuolella hallituksen koostumusta laajennettiin.16 Vuodesta 2006 lähtien
Yhtiön hallitus on koostunut perustajaperheiden jäsenistä ja muista
edustajista, jotka ovat olleet sekä LFF-lestadiolaisia että ei-LFF-lestadiolaisia. (Yhtiön historia 2016.)

Yhtiön hyväntekeväisyys vuosien kuluessa
Yhtiön harjoittamasta hyväntekeväisyydestä muodostuu oma tarinansa, joka on osa Yhtiön laajempaa narratiivia. Osa tästä kertomuksesta on julkista, mutta hyväntekeväisyyteen liittyviä tarinoita
on pääsääntöisesti kerrottu vain Yhtiön omistajien keskuudessa.
Yhtiön hyväntekeväisyyden tavat ja haastateltavien esittämät perusteet niille ovat kuitenkin myös itselleni henkilökohtaisesti tuttuja.
Yhtiö on perustamisestaan asti harjoittanut hyväntekeväisyyttä,
vaikka käsitteet ”vastuullinen liiketoiminta” ja ”hyväntekeväisyys”
eivät olleet vielä tuolloin ajankohtaisia. Perustajien mukaan heidän äitinsä osoittama esimerkki loi perustan Yhtiön harjoittamalle
hyväntekeväisyydelle. Vanhemmat omistivat pienen maatilan ja
monilapsinen perhe eli niukkaa elämää sodanjälkeisessä Suomessa.
Äiti leipoi joka viikko leipää jota sitten jaettiin avuntarpeessa oleville
kyläläisille – usein sotaleskien perheille. (Aspegren 1996, 16–18; OKK
16.	1980-luvun loppupuolella, kun toinen sukupolvi liittyi omistajajoukkoon,
kaksi perustajaa antoi hallituspaikkansa nuoremmille omistajille. Noin kymmenen vuotta myöhemmin hallitukseen valittiin kaksi perustajaperheen
ulkopuolista henkilöä. Toinen oli LFF-lestadiolainen ja toinen ei kuulunut
LFF-lestadiolaiseen liikkeeseen eikä hänellä ollut LFF-lestadiolaista taustaa.
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2009, 3; H2, 517.) Yhtiö on kehittänyt hyväntekeväisyystoimintaansa
vuosien kuluessa. Seuraavassa kuvaan tarkemmin auttamiskeinoja
ja -kohteita eri aikoina ja myös sitä, mihin hyväntekeväisyyttä ei ole
haluttu kohdistaa.
Oma-aloitteisen hyväntekeväisyyden aikakausi
Perustajien harjoittama hyväntekeväisyys oli alusta alkaen spontaania ja suunnittelematonta. Elettiin 1950- ja 1960-lukua, jolloin
haastateltavan mukaan oli ”itsestään selvää, että jaettaisiin [ruokaa]
tarvitseville” (H3, 1). Tuolloin apua saivat kaikki sitä tarvitsevat.
Aspegrenin (1996) mukaan perustajat suhtautuivat myös toisiinsa
auttavaisesti ja lämminhenkisesti. Yhtiössä maksettiin säädettyä
palkkaa ja jaettiin ruokatavaraa veljesten perheille tarpeen mukaan:
suurperheen huoltaja sai Yhtiöltä enemmän ruokaa kuin veli, jolla
oli vähemmän lapsia. Veljien anteliaisuutta kuvaa myös se, miten he
suhtautuivat saarnaajaksi kutsutun veljensä saarnamatkoihin, joiden johdosta hän joutui olemaan usein pitkiäkin aikoja pois töistä.
Saarnamatkat suuntautuivat Pohjois-Ruotsiin ja kutsun lähettänyt
rukoushuone maksoi veljelle lähes mitätöntä palkkaa. Muut veljet pitivät kuitenkin saarnaajasta huolta: hänelle maksettiin samaa
palkkaa kuin muillekin. (Aspegren 1996, 27–28.) Näin perustajat
tukivat omalla toiminnallaan LFF-lestadiolaista saarnatoimintaa.
Veljekset auttoivat myös vanhempiaan ja muita sisaruksiaan. Vanhemmat saivat esimerkiksi pitää kaikki käteiskassan rikkinäiset setelit, jotka annettiin isälle korjattavaksi. Tämän lisäksi vanhemmille
ja sisaruksille vietiin jouluisin ruokaa. (H1, 2; H6, 1.) Perustajaveljekset aloittivat siis hyväntekeväisyyden oman perheensä parissa.
Tämä auttamisen tapa on todettu tavalliseksi myös suomalaisessa
tutkimuksessa. Ihmisten vuorovaikutuksen kannalta sukulaisten
auttaminen on tärkeää, mutta usein vanhempi sukupolvi on se, joka
auttaa nuorempaa. (Haavio-Mannila et al 2009, ks. eritoten 119.)
Perustajien sosiaalinen ympäristö muodostui työntekijöistä, tavarantoimittajista, asiakkaista, naapureista ja LFF-lestadiolaisista suurperheistä, ja nämä olivat niitä ryhmiä, joihin avunanto kohdistui.
Haastateltavan mukaan veljekset tunsivat suurperheiden tilanteen,
17.	H2, 5 viittaa Haastateltavaan 2, sivuun 5.
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koska he kuuluivat samaan hengelliseen yhteisöön (H2, 2). Myös
muita perheitä, joissa oli esimerkiksi sairautta tai päihdeongelmia,
haluttiin auttaa jakamalla heille ruokaa (H1, 2). Varsinkin jouluna
veljekset jakoivat ruoka-apua heille, joiden tiedettiin olevan avun tarpeessa (H3, 1). Ruoka-avun jakaminen jouluna oli tapana vielä 1980luvun lopulla. Toista sukupolvea edustava omistaja muistaa, kuinka
hän juuri 18 vuotta täytettyään jakoi kahden päivän ajan ruokaa
LFF-lestadiolaisille suurperheille (H6, 1). Yksinäisiä alkoholistejakin
autettiin, kun he toistuvasti kävivät pyytämässä ruokaa (H1, 3). Nuorempi omistajasukupolvi muistaa Yhtiön ensimmäisenä johtajana
toimineen omistajaveljen osoittaneen myötätuntoa yhteiskunnan sairaita ja hylättyjä kohtaan (H6, 1, 3). Ensimmäisinä vuosikymmeninä
Yhtiön hyväntekeväisyys painottui siis ruoka-apuun, mutta joissain
tapauksissa kyse oli rahallisesta avusta. Vaikka perustajat jakoivat
Yhtiön ruokatavaroita, he eivät tehneet sitä Yhtiön edustajina vaan
yksityishenkilöinä. Yhtiön perustajat näyttävät toimineen samoin
kuin muutkin suomalaiset hyväntekijät, sillä tutkimusten (Pessi &
Oravasaari 2011, 85) mukaan suurin osa suomalaista on valmis auttamaan lähipiiriään ja myös siihen kuulumattomia ihmisiä.
Hyväntekeväisyys kasvavassa Yhtiössä
Keskityn tutkimuksessani siihen, miten Yhtiö on auttanut hädässä
olevia, mutta myös Yhtiön sidosryhmien18 – erityisesti henkilökunnan ja alkutuottajien – auttamiseen on syytä kiinnittää huomiota.
Taloustieteilijä Merja Lähdesmäki (2012, 60) on korostanut sidosryhmien merkitystä, koska vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
muodostaa yhteisvastuun. Yhtiön toimintatapoihin kuului alusta
alkaen henkilökunnasta huolehtiminen. Tässä on havaittavissa
samankaltaisuutta corporate governance -periaatteen kanssa, vaikka
kyseinen käsite tai toimintamalli ei ollut vielä käytössä Yhtiön
perustamisajankohtana. 1990-luvulla laajentuvassa Yhtiössä korostettiin korkean yritysetiikan ja hyvän työympäristön välistä suhdetta
(Aspegren 1996, 73). Tällöin keskityttiin esimerkiksi henkilökunnan
18.	Yhtiön sidosryhmiin kuuluvat henkilöstö, tavarantoimittajat, kilpailijat ja
vähittäiskauppa. Myös Yhtiön tuotteiden lopulliset käyttäjät – eli asiakkaat,
media ja ympäristö kuuluvat näihin ryhmiin.
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kouluttamiseen ja viihtymiseen (Vuosikertomus 1996; Sisäinen tiedotuslehti 1/2016, juhlaliite, 9).
Yhtiön hyväntekeväisyysnarratiiviin kuuluu myös erään talousyksikön toimitusjohtajan toiminnan kuvaus. Kyseinen toimitusjohtaja työllisti näinä vuosina useita yhteiskunnan heikko-osaisia.
Käytäntö muistuttaa sosiaalista yritystoimintaa, vaikka kyse ei ollut
varsinaisesta sosiaalisesta yritystoiminnasta, jossa vähintään 30 prosenttia työntekijöistä on osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä (ks.
esim. Hanikka et al 2007, 8–9). Sosiaaliviranomaiset olivat tietoisia
toimitusjohtajan tavasta työllistää vaikeassa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä. Haastateltava kertoo tarinan eräästä alaikäisestä pojasta,
joka huoletti viranomaisia, sillä he pelkäsivät hänen alkoholisoituvan muutaman vuoden sisällä täysin, mikäli hän jäisi työttömäksi.
Toimitusjohtaja pyysi lähettämään pojan luokseen. Kun tämä saapui tapaamiseen, toimitusjohtaja komensi: ”Lähde kotiin, peseydy
ja pese vaatteet ja leikkaa tukka.” Seuraavana päivänä poika palasi
toimitusjohtajan luo puhtaana ja siististi pukeutuneena. Hänestä
kasvoi aikuinen mies, joka teki pitkän työuran Yhtiöllä. (H4, 2.)
Toinen esimerkkitarina osoittaa, että myös koulumaailmassa oltiin
tietoisia toimitusjohtajan toimintatavasta. Yläasteen rehtori halusi
lähettää erään pojan töihin, muita vaihtoehtoja oli vähänpuoleisesti, kuten hän toimitusjohtajalle kertoi. Sosiaaliviranomaisten olisi
pakko puuttua asiaan ja sijoittaa poika koulukotiin, ellei hänelle löytyisi töitä. Toimitusjohtaja otti nuoren pojan Yhtiöön, ”jotta hänestä
tulisi mies”. (H4, 2.) Esimerkeissä mainituille pojille kävi sittemmin
hyvin elämässä, kun taas joskus toimitusjohtaja irtisanoi työntekijän, joka ei esimerkiksi päihteiden vuoksi pystynyt muuttamaan elämänsä suuntaa (H4, 3).
Henkilökunnan lisäksi Yhtiö pyrki huolehtimaan myös alkutuottajistaan, esimerkiksi huomioimalla maatilallisten taloudellisen
ahdingon. Karjantuottajille maksettuja hintoja ei aina alennettu,
vaikka kilpaileva yritys olisikin ilmoittanut alentavansa maksuja.
Päätöksentekoon vaikutti pidemmän ajan suunnitelma: haluttiin
pitää huolta ”niistä, joilla muuten on vaikeuksia ja jotka kamppailevat kannattavuuden saavuttamisessa”. (H4, 5.)
1990-luvulla Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys muuttui määrätietoisemmaksi. Omistajakunta oli laajentunut toiseen sukupolveen.
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Vuosikymmenen lopulla kukaan perustajista ei enää hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä, vaan niitä hoiti sukulainen, LFF-lestadiolainen
henkilö. Ruoka-apua jaettiin edelleen erilaisiin auttamisprojekteihin
paikallisyhdistysten ja vapaakirkkojen kautta, jopa Inkeriin LFF:n
lähetystyön välityksellä (H1, 3; H2, 3). Näinä vuosina myös talousarvioon budjetoitiin hyväntekeväisyyteen tarkoitettu summa. Yhtiö
teki linjauksia siitä, mihin apua haluttiin kohdistaa: periaatteena oli
auttaa sairaita ja kärsiviä, ei terveitä. Autettavien ryhmään kuului
sairaita lapsia ja heidän perheitään. Myös lasten kuntouttamista ja
erilaisia kehitysvammaisten yhdistyksiä tuettiin. Avustuksista osattomiksi jäivät sellaiset yhdistykset, jotka pyysivät tukea esimerkiksi
vapaa-ajan matkoihinsa. Urheiluseuroja ei myöskään tuettu. (H1, 3;
H2, 3; H3, 7; H4, 3.)
Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys oli monimuotoista ja
sitä kohdistettiin erilaisiin projekteihin. Jossain vaiheessa päätettiin lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyysjärjestöille sen sijaan, että
rahat olisi käytetty joululahjojen hankkimiseen asiakkaille, kuten
aiemmin oli tapana (H2, 3). Yhtiö tuki myös rahallisesti esimerkiksi palvelukeskuksen rakentamista lähiympäristöön ja sponsoroi
keskuksen varustamista. LFF:n Inkerin lähetystyön kautta Yhtiö
osallistui ruoka-apuun ja lahjoitti varoja inkeriläisen kaupungin
kirkkopihan kunnostamista varten. (H4, 3–4.)
Kohti institutionaalista hyväntekeväisyyttä
2000-luvun alkupuolella kaksi Yhtiön perustajaa kuoli, ja omistaja
joukkoon liitettiin kolmas sukupolvi, minkä johdosta omistajien lukumäärä nousi yli kolmeen sataan. Yhtiön arvot nousivat
keskustelunaiheeksi, ja toimet niiden määrittämiseksi aloitettiin
(Sundqvist 2010, 76–78). Yhtiön vastuullisuus sidosryhmiä kohtaan määriteltiin perustajien periaatteiden mukaan (Packalén 2005,
48). Samoihin aikoihin havaittiin, että on tarvetta arvioida Yhtiön
harjoittamaa hyväntekeväisyyttä uudelleen. Uusi omistajajoukko
esimerkiksi näki hankalana jakaa ruoka-apua perustajien alkuperäisen mallin pohjalta. Corporate governance -periaatteen mukaan
läpinäkyvyys koskee myös hyväntekeväisyystoimintaa. Uuden
toimintatavan mukaisesti apua ei enää annettaisi jakamalla ruokaa tavaratoimituksena. Ruokatavaraa lahjoitettaisiin ainoastaan
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erillispäätöksen perusteella, ja pääsääntöisesti apua jaettaisiin uuden
rahaston kautta. Hallitus ehdottaisi yhtiökokoukselle joka vuosi tiettyä summaa, joka siirrettäisiin voittovaroista rahastoon.19 Osakkeenomistajien neuvostoon kuuluva ”sosiaalilautakunta” vastaisi varojen
jakamisesta ohjeiden mukaan. Lautakunnan tuli myös laatia hallitukselle varojen käytöstä vuosittainen raportti, johon ei sisällytetty
avunsaajien nimiä. (OKK 2009, 12; H5, 1–2.)
Rahaston varojen käyttöä koskevien ohjeiden pääsääntönä oli,
että niitä ei käytettäisi osakkeenomistajien hyväksi. Varat oli tarkoitettu ulkopuolisille, yksittäisille ihmisille ja perheille, jotka olivat
joutuneet taloudelliseen ahdinkoon syystä tai toisesta. Mahdollisia
syitä ajateltiin olevan muun muassa työttömyys tai lomauttaminen,
vararikko, sairaus ja sen hoitoon liittyvät mahdolliset kustannukset,
kuolemantapaus tai avioero. Kenellä tahansa Yhtiön menettelystä
tietoisella henkilöllä – alkuvuosina käytännössä siis osakkeenomistajilla – oli mahdollisuus anoa apua jonkun toisen puolesta. ”Sosiaalilautakunnan” jäsenet tekivät tiedusteluja ja tutkivat kaikki pyynnöt,
minkä jälkeen päätettiin tuen muodosta ja suuruudesta. (”Sosiaalilautakunnan” säännöt 2010.) Avustuksia ei kohdistettu mihinkään
tiettyyn ihmisryhmään, kuten ainoastaan LFF-lestadiolaisperheisiin.
Avunsaajat olivat kuitenkin usein LFF-lestadiolaisperheitä, koska
Yhtiössä oltiin tietoisia heidän avuntarpeestaan. Myöhempinä vuosina ei-LFF-lestadiolaisia henkilöitä tuettiin yhä useammin. Sana
levisi, ja LFF-lestadiolaiseen liikkeeseen kuulumattomat ihmiset
ottivat yhä useammin yhteyttä ”sosiaalilautakuntaan”, vaikka Yhtiö
piti matalaa profiilia avustustoiminnastaan. (H5, 4; H6, 1–2.)
Jaettu apu vaihteli tilannekohtaisesti: joskus siirrettiin rahaa
suoraan avuntarvitsijan tilille, joskus jaettiin kauppaketjujen lahjakortteja. Joissain tilanteissa maksettiin erääntyneitä laskuja ja tarpeen mukaan annettiin myös taloudellista neuvontaa. Tämä uusi
menettely ei kuitenkaan syrjäyttänyt kokonaan ruoka-avustusten
jakamista. Sen sijaan kakkoslaatuisen ruokatavaran myynti järjestettiin uudelleen. Uusi tehtaanmyymälä palveli niin Yhtiön
osakkeenomistajia ja työntekijöitä kuin tuottajiakin, ja sen kautta
19.	Rahaston varallisuus oli vuoden 2011 vuosikertomuksen mukaan 120 000 €
(Vuosikertomus 2011).
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hallinnoitiin myös ruoka-apua. Tehtaanmyymälänhoitajana toimiva
”sosiaalilautakunnan” puheenjohtaja keräsi sopivia tuotteita avunsaajille luovutettavaksi. Ruoka-apua jaettiin myös LFF:n diakoniaryhmien järjestämän avun, erityisesti jouluavun, kautta. (H6, 2; H1,
4; H2, 4; LFF:n jouluavusta ks. Björkskog 2012, 50–53.)
Järjestelmä on hioutunut vuosien kuluessa. Yhtiökokous määrää
sekä ”sosiaalilautakunnan” suuntaamasta avusta että rahaston varojen muusta käytöstä. Esimerkiksi vuonna 2016 yhtiökokous määräsi
runsaan kolmasosan rahaston varoista20 käytettäväksi perheiden ja
yksityisten tueksi, vajaan kolmasosan käytettäväksi LFF-yhdistyksen
eri tarpeisiin ja loput määrättiin käytettäväksi päihdetyön, sairaiden
lasten ja vainottujen kristittyjen hyväksi tehtävän työn edistämiseen.
Tämän lisäksi osa rahoista varattiin perheneuvoston ohjaamaan
katastrofitukeen, joka oli tarkoitettu maailmanlaajuisesti minkä
tahansa katastrofialueen auttamista varten. (H6, 2.)
Tiivistäen voidaan todeta, että Yhtiön hyväntekeväisyyttä koskevat periaatteet ovat säilyneet vuosien saatossa samanlaisina.
Hyväntekeväisyystoiminta voidaan Merja Lähdesmäen (2012, 29)
tutkimusta mukaillen määritellä filantropiaksi, koska toiminta on
vapaaehtoista, yritys ei hyödy siitä taloudellisesti eikä harjoitetulla
hyväntekeväisyydellä ole vaikutuksia siihen, mitä yrityksen toiminnalta odotetaan. Hyväntekeväisyyden muodot ovat kuitenkin
muuttuneet vuosien varrella. Yhtiön perustajien aloittama välitön
auttaminen on muuttunut institutionaaliseksi toiminnaksi. Yhden
haastateltavan mukaan ”sosiaalilautakunnan” toiminta on eräänlainen sosiaalitoimiston korvike. Toisaalta rahan lahjoittaminen
esimerkiksi erilaisille järjestöille – minkä Yhtiö saattoi merkitä
verovähennyksiin – voitiin samaistaa lisäverojen maksamiseen, sillä
yritykset maksavat veroja ja erilaisia lakisääteisiä maksuja hyvinvointivaltion ylläpitoa varten. (H5, 3–4.) Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys osoittaa, että hyvinvointiyhteiskunnalla ei ole tarpeeksi
varoja huolehtia hädänalaisista ihmisistä. Kehitys näyttää menevän
amerikkalaisen mallin mukaan, jossa yritykset rahoittavat hyvinvointivaltion palveluita (Elo-Pärssinen 2007, 37).

20.	Yhteensä 150 000 € (H6).
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Uskonnollisuus – hyväntekeväisyyden selitys
Edellä kuvattiin, miten Yhtiön perustajat alustivat ja avasivat tien yrityksen harjoittamaan hyväntekeväisyystoimintaan. Ajatus- ja arvomaailma pohjautuvat lapsuusvuosiin, jolloin perustajat oppivat työntekoa,
yhteistyötä, säästäväisyyttä ja toisista huolehtimista. LFF-lestadiolaiskristillisestä perhepiiristä löytyy vanhaluterilainen kutsumusajatus,
joka ilmentää yhteyttä uskon ja arkielämän välillä. Tämän mukaan
uskovaisen maallinen ja hengellinen työ sulautuvat yhteen. (Taipale
1957, 10.) Lapsuuskodissa vanhempia, työtä ja Jumalaa kunnioitettiin
(Aspegren 1996, 6, 9, 68). Kotikasvatuksen lähtökohtana oli vankka
luottamus Jumalan siunaukseen, joka nähdään Jumalalta saatuna lahjana. Tämä ajatus onkin ollut vahvasti läsnä Yhtiön toiminnassa heti
sen perustamisajankohdasta lähtien (Aspegren 1996, 7, 80). Seuraavassa selvitän tarkemmin, mitä tämä näkemys Jumalan siunauksesta
merkitsee yrityksen harjoittaman hyväntekeväisyyden kannalta.
Jumalan siunaus yrityksen menestymisen takana
Perustajien mukaan ihminen on kaikessa toiminnassaan riippuvainen Jumalan siunauksesta. Heidän kokemastaan siunauksellisuudesta löytyy sekä hengellinen ja henkinen että aineellinen
ulottuvuus. Lapsuuskodin välittämä uskonperinne on vaikuttanut
siihen, miten yrittäjät ymmärtävät hengellisen siunauksen. Kotikasvatuksen päätavoitteena oli nimittäin kasvattaa perheen lapset Jumalan lapsiksi LFF-lestadiolaisen perinteen mukaan (Aspegren 1996,
10). Lapsuuskodissa vallitsi perustajien muistikuvien mukaan lämmin ilmapiiri. Vanhemmilla oli omat roolinsa uskonharjoituksessa:
isä toimi kotipappina ja äiti esirukoilijana. Isä luki ääneen Lutherin
Huonepostillan sunnuntaisin ja piti pyhäkoulua kylän lapsille. Pyhäkouluopetuksesta perustajat muistivat erityisesti, miten isä korosti
Jumalan rakkauden ja lähimmäisenrakkauden merkitystä. Uskonharjoitukseen kuuluivat myös vanhempien, erityisesti äidin, esirukoukset lasten, läheisten ja muiden ihmisten puolesta. Kodissa pidettiin
myös lestadiolaistupaseuroja. (Aspegren 1996, 16, 18, 19, 22.)21 Perus21.	Lapsuuskodin uskonharjoituksessa on ilmeisesti ollut kyse ”täydellisestä
perinteen välittämisestä” (total traditionsförmedling), jossa kasvattaja itse elää
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tajien lestadiolaisen lapsuuskodin uskonperinteestä löytyy näin sekä
lestadiolaista että luterilaista sävyä.
Yhtiön perustajat saivat lapsuudenkodistaan pohjan yrittäjyydelle.
Vanhempien kannustava asenne ja luottamus Jumalaan ilmenivät
perustajien rohkeutena ja ahkeruutena. Rohkeus voidaan nähdä
Jumalan henkisenä siunauksena, josta on apua päätöksenteossa. Yksi
toimitusjohtajan tehtävissä ollut perustaja ilmaisi asian näin:
Meidän vahvuutemme on halu luottaa ja uskoa Jumalaan. Häneltä kaikki saamamme tulee. Häneltä on peräisin kaikki se,
mitä olemme saaneet. Häntä on syytä kiittää työstä, työpaikasta, menestyksestä ja kaikesta muusta. (Aspegren 1996, 75; ks.
myös emt. 6.)
Ahkeruus näkyi perustajien ajattelun mukaan siinä, että työnteko on
Jumalan lahja ja ihminen on kutsuttu vastaamaan Jumalan siunaukseen tekemällä parhaansa ja sen mikä on ”totta ja oikein” (Aspegren
1996, 7). Toimiminen tällä tavalla oli ihmisen vastaus Jumalan siunaukseen. Perustajat kuvailivat tietä tasapainoiseen työntekoon näin:
”Työhön voi suhtautua terveellä tavalla vain jos tekee työtä Jumalan
kasvojen edessä” (Aspegren 1996, 3. Ks. myös s. 80 ja OKK 2009, 5).
Perustajien asenteissa esiintyy selvästi luterilaisia piirteitä, joita on
korostettu myös lestadiolaisen perinteen parissa.22 Työnteko nähdään nimittäin palveluksena Jumalalle. Yhteiskuntaa palvellaan työtä
tekemällä – samalla työnteko on turhaa, ellei Jumala siunaa sitä.
Hyväntekeväisyys Jumalan palveluksena
2000-luvun prososiaaliseen näkökulmaan pohjautuvassa altruismitutkimuksessa on todettu, että ihminen on sekä itsekäs että muiden
ihmisten tarpeet huomioiva olento. Auttamishaluun, tai altruistiseen
oppinsa mukaan, kuten ruotsalainen uskontopsykologi Hjalmar Sundén on
määritellyt. ”Täydellistä perinteen välittämistä” seuraa lapsen kokemus Jumalan todellisesta läsnäolosta. (Sundén 1970, 67–81.)
22.	SMT-lehden kirjoituksissa viitattiin ajoittain Lutherin työetiikkaan. Esimerkiksi Sven Granholm mainitsi ”Uppoffrande kärlek” -artikkelissaan (uhrautuva rakkaus, SMT 6/1970, 83–87) Lutherin käsityksen työnteosta palveluksena Jumalalle.
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asenteeseen vaikuttavat geenit, kulttuuri, normit ja kasvatus (Pessi &
Saari 2008, 61; Flescher & Worthen 2007, 238–260). Selitys perustajien altruistiseen toimintaan löytyisi tästä näkökulmasta tarkasteltuna kotikasvatuksesta, kuten perustajat itse selittivät toimintaansa
(H2, 5; H4, 5; H5, 5; H6, 5). Perustajat olivat sisäistäneet auttamisen
periaatteen, eivätkä he miettineet, oliko heillä varaa auttaa muita
(H3, 1; H5, 10). Sen sijaan he rinnastivat lapsuuskotinsa köyhyyden ja
hädässä olevien ihmisten auttamisen omaan yritystoimintaansa (H5,
10). Perustajat näyttäisivät kuuluvan altruismi-tutkimuksen mukaiseen iloinen auttaja -ryhmään, koska heidän toimintansa näyttää
olevan osa identiteettiä (Pessi & Oravasaari 2011, 78). ”Uskon, että
hyväntekeväisyyden harjoittaminen on Jumalan ihmiseen asettama
[ominaisuus]”, oli yhden perustajan kommentti (H1, 7). Toinen
haastateltavan mielestä hyväntekeväisyys oli ”geeneissä” (H4, 5).
Kokemus Jumalan aineellisen siunauksen voimistumisesta kasvavassa Yhtiössä sai perustajat harjoittamaan hyväntekeväisyyttä
entistäkin ahkerammin. Ruokaa kunnioitettiin Jumalalta saatuna
lahjana, jota ei saanut tuhlata tai heittää pois (H1, 1; H5, 5). Tästä
syystä kakkoslaatuista tavaraa, joka oli syömä- mutta ei myyntikelpoista, tuli jakaa tarvitseville. Perustajat näkivät hallinnoivansa
Jumalalta saatuja lahjoja. Kun kyse oli isommista ruokamääristä, he
jakoivat ruokaa erityisesti lestadiolaisille suurperheille. (H1, 1–2.)
Ruoka-apua jaettiin henkilökohtaisesti perille saakka. Vastaanottajien ilo ja kiitollisuus oli ”uskomaton tunne”, mikä on ollut yksi avun
antamisen ”vetovoimista” (H1, 2). Altruistisesta toiminnasta seurasi
siis molemminpuolisia onnellisuuden kokemuksia. Hyväntekeväisyydessä on kyse myös antamisen ilosta (warmglow giving), jonka
on altruismi-tutkimuksessa havaittu liittyvän myös rahan lahjoittamiseen (ks. esim. Breman 2008, 16; Virén 2014, 49; Minardi 2016).
Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys on ollut luonteeltaan
spontaania eikä kyse ole ollut tarkoin suunnitellusta filantropiasta.
Hyväntekeväisyyttä on harjoitettu Yhtiön historiassa matalalla
profiililla. Mainonta ja hyväntekeväisyys on erottu toisistaan (H4,
3–4; H6, 5). Hyväntekeväisyys ei ole tuonut Yhtiölle muuta lisäarvoa kuin ”ainoastaan yhden, ja se on Jumalan siunaus” (H6, 3).
Auttaminen on sekä Jumalan siunauksen luonnollinen seuraus että
edellytys, mikä korostaa anteliaan sydämen merkitystä: ”Jumala voi
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siunata moninkertaisesti, enemmän kuin mitä olemme antaneet,
jos annamme oikealla sydämellä” (H4, 4). Eräs toinen haastateltava
ilmaisi asian tiiviimmin: ”Anna, niin saat” (H6, 3).
Haastattelujen ja Aspegrenin (1996) historiikin perusteella voidaan todeta, että perustajat korostivat Jumalan siunauksen merkitystä. Sillä nähtiin olevan vaikutusta yrittäjyyden ja erityisesti
hyväntekeväisyyden kannalta. Myös lähimmäisestä huolehtimisen
merkitystä on korostettu. Vaikka perustajien kehittämiä auttamiskeinoja muokattiin vuosien kuluessa, ihmisestä välittämisen periaate
on haluttu säilyttää osana Yhtiön toimintaa, mikä on havaittavissa
myös kaikissa haastatteluissa. Nuorempaan sukupolveen kuuluvien omistajien mielestä hyväntekeväisyydessä on loppujen lopuksi
kyse siitä, että Jumalalle annetaan takaisin se mikä hänelle kuuluu.
Jumala ”asuu lähimmäisissä, ja meidän tulee auttaa heitä, jotka ovat
meitä lähellä”, yksi heistä selitti (H6, 5).
Jumalan siunaus johtaa myös vastuulliseen liiketoimintaan
Edellä käsiteltiin näkemystä siitä, että lähimmäisen palveleminen
ymmärrettiin Yhtiössä palveluksena Jumalalle. Tähän näkemykseen
liitettiin alusta alkaen rehellinen kaupankäynti ja työntekijöistä huolehtiminen, koska Jumala nähtiin yhtenä osapuolena kaikessa toiminnassa (Aspegren 1996, 25–26, 75). Yhtiössä vastuullisen liiketoiminnan
periaatteita on toteutettu määrätietoisesti erityisesti 2000-luvulla ja
Yhtiö on pitänyt niitä julkisesti esillä. Sen sijaan Yhtiön ”sosiaali
lautakunnan” kautta harjoittama hyväntekeväisyys on pidetty erillään Yhtiön julkisesta profiilista. Vuoden 2017 lopussa ilmestyneen
sisäisen tiedotuslehden (2/2017, 6) mukaan Yhtiön vastuullisuuteen
sisältyy kestävä alkutuotanto, henkilökunnan hyvinvointi, vastuullisuus tuotteiden valmistamisessa, ympäristöstä välittäminen ja hyvinvoinnin edesauttaminen yhteiskunnassa. Tästä laajamittaisemmasta
näkökulmasta yritysten – myös Yhtiön – vastuullisesta toiminnasta
on kehittynyt mainonnan edistämisen keino, ja vastuullisuutta yritetään mitata eri tavoilla. Esimerkiksi vuonna 2017 tehdyssä Sustainable Brand IndexTM -tutkimuksessa, jossa kysytään muun muassa
kuluttajien mielipiteitä yritysten vastuullisuudesta, Yhtiö oli kuudennella sijalla Suomen yritysten joukossa (ks. Sustainable Brand Index
-internetsivut; Sisäinen tiedotuslehti 2/2017).
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Vastuullisuus ja arvot kuuluvat tiiviisti yhteen perheyrityksissä.
Mitä vanhemmasta yrityksestä on kyse, sitä suurempaan vastuuseen perinteet velvoittavat. Perustajien arvoista tulee organisaation
toimintatapoja, jotka ohjaavat yhteiskuntavastuullista toimintaa.
(Elo-Pärssinen 2007, 154, 156–157.) Tämä on havaittavissa myös
Yhtiön toiminnassa. Konserniksi kasvaneessa Yhtiössä ponnisteltiin
2000-luvulla perustajien arvojen säilyttämisen puolesta (Packalén
2005, 48–51; Sundqvist 2010, 74). Rehellisyys, kunnioitus, inhimillisyys, yhteisöllisyys, aitous, vilpittömyys, avoimuus ja uskottavuus
määriteltiin Yhtiön tärkeimmiksi arvoiksi. Nämä kristilliseen etiikkaan perustuvat arvot ovat kuitenkin yleisellä tasolla osa hyvää
moraalia ja työetiikkaa. (Sundqvist 2010, 66.) Lisäksi näiden arvojen
nähdään kuuluvan yleisesti Pohjanmaan liiketoimintakulttuuriin
(Packalén 2005, 97–98).
Yhtiön vastuullisen liiketoiminnan ja hengellisen ulottuvuuden
välille ei löydy eksplisiittistä yhteyttä. Esimerkiksi Yhtiön sisäisessä tiedotuslehdessä ei ole juuri havaittavissa hengellisiä ilmauksia tai merkityksiä, vaikka niitä on ajoittain esiintynyt esimerkiksi
toimitusjohtajan laatimissa tervehdyksissä. Yhteys on kuitenkin
havaittavissa implisiittisesti. Esimerkiksi Aspegren kirjoittaa seuraavasti: ”[Perustaja] on vakuuttunut siitä, että hengellinen ulottuvuus
on läsnä kaikissa elämän osa-alueissa.” Hän jatkaa: ”Talouselämä
ei ole poikkeustapaus”. (Aspegren 1996, 75.) Arvojen merkitykseen
viitatessaan omistaja on käyttänyt raamatullista kielikuvaa puusta,
josta voi kasvaa sekä hyviä että huonoja hedelmiä. Hyvät arvot vertautuvat hyvän puun juuriin, jotka mahdollistavat turvallisen työympäristön luomisen. (Sundqvist 2010, 61.)

Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys
– LFF-lestadiolainen vai yleiskristillinen ilmiö?
Yhtiön perustajat kasvoivat LFF-lestadiolaisessa kodissa ja kuuluvat edelleen LFF-lestadiolaiseen liikkeeseen. Voidakseni vastata
kysymykseen, onko Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys erityisesti
LFF-lestadiolainen vai pikemminkin yleiskristillinen ilmiö, täytyy
tehdä ero LFF-lestadiolaisen liikkeen yksilöllisen ja yhteisöllisen
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tason välillä. Tätä jakoa tukee myös se havainto, että liikkeen julkisessa opissa ei puhuta esimerkiksi yrittäjien tai yritysten oikeasta
toiminnasta. Sen sijaan liikkeessä opetetaan kaikille henkilökohtaisella tasolla työhön liittyviä eettisiä normeja. Seuraavassa pohdin
lestadiolaisen Yhtiön harjoittamaa hyväntekeväisyyttä ensin yksilöllisestä näkökulmasta, minkä jälkeen jatkan hyväntekeväisyyden
yhteisöllisen tason tarkastelulla.
Yksilöllinen taso
Pietarsaaren seudulla vaikuttavassa LFF-lestadiolaisessa perinteessä,
jossa Yhtiön perustajat kasvoivat ja josta käsin Yhtiötä edelleen
johdetaan, ajatus lähimmäisten auttamisesta näyttää pohjautuvan
Lutherin opetuksiin. Lähimmäisenrakkaus on siis vastaus sille lahjoittavalle rakkaudelle, jota Jumala osoittaa sovitustyössään (Raunio
2000, 85–86). Lähimmäisen auttamiseen liittyviä asioita opetetaan
lestadiolaisuudessa henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi SMT-
lehden kautta. Kirjoituksessa, joka on otsikoitu ”En glad givare”
(iloinen antaja) antamista perustellaan näin:
Ihminen, joka on saanut monet ja suuret syntinsä anteeksi, vapautetaan vuorollaan antamaan ja uhrautumaan toisten
puolesta. […] Sinusta ei koskaan tule iloista antajaa, vaikka
antaisit kuinka paljon ja sinulla olisi kuinka hyviä tarkoituksia,
jos synnintaakka painaa sinua. Ja ehkä yrität lahjoillasi keventää sitä. […] Terveytemme ja voimamme, kykymme ja tietomme, aikamme ja rahamme, kaiken on Jumala antanut meille.
Se on Jumalalta saatu laina. […] Jeesus vastaanottaa lahjamme
kohtaamiemme kanssaihmisten kautta. Niin Jumala varmasti
tänäänkin antaa meille tilaisuuden auttaa ja antaa. Anna siis
ilolla aikaasi ja voimaasi ja rahaasi, tai sitä mitä Jumala sinulta
tarvitsee. (SMT 6/1960, 60–62.)
SMT-lehdessä alleviivataan teologisessa mielessä auttamisen oikeaa
järjestystä ja antamista Jumalan palveluksena. Ensin tulee saada syntinsä anteeksi. Lehdestä välittyy myös näkemys, jonka mukaan kaikki
on peräisin Jumalalta. Kun ihminen antaa jotain lähimmäisilleen, hän
antaa samalla takaisin Jumalalle. Tämä oppi on seurausta Lutherin
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pyyteettömän auttamisen opista, jonka mukaan pyyteetön rakkaus
perustuu Jumalan lahjoittavaan rakkauteen (Raunio 2000, 53).
Auttamisen oikeaan järjestykseen liittyvät teologiset näkemykset
eivät nousseet haastatteluissa esille. Voidaan kuitenkin päätellä, että
ainakin Yhtiön perustajat olivat omaksuneet lestadiolaisen ajatus- ja
toimintatavan – myös siinä mielessä, että hyvistä teoista ei puhuta.
Tutkijan kanssa tehty haastattelu oli poikkeustapaus (H1, 4). Hyviä
tekoja ei myöskään muistella (H4, 4). Aihetta on kuitenkin sivuttu
vuonna 1979 SMT-lehden kirjoituksessa ”Av nåd ären I frälsta”
(armosta olette pelastetut), jossa selvitetään näkemyksiä toisten auttamisesta ja hyvistä teoista:
Kaikki nämä [edellä mainitut hyvät teot] voivat olla suureksi
hyödyksi ja siunaukseksi, mutta jos laskemme, että ne enemmissä tai vähemmissä määrin ovat sielujemme pelastukseksi,
ne muuttuvan Jumalan silmissä likaisiksi vaatteiksi. […] Mutta
Jumalan sanan mukaan usko ilman tekoja on kuollut. Mitä nämä teot ovat? Ne ovat sellaisia tekoja, jotka välittyvät elävästä
uskosta, Jeesuksen rakkauden kautta. Näistä teoista emme tiedä, koska jos tiedämme niistä, niin ne eivät ole aitoja uskontekoja. (SMT 3/1979, 42–45.)
Yrittäjyydettä ei varsinaisesti opeteta lehdessä, mutta työntekoa
käsittelevissä kirjoituksissa on erilaisia luterilaisen työetiikan korostuksia. Työnteko määritellään Jumalan palvelemiseksi, koska ”työtä
tehdään niin kuin sitä tehtäisiin Jumalalle” (SMT 8/2014, 16–17). Työn
iloa korostetaan, esimerkiksi Johann Arndtin lyhyessä rukouksessa
”Bön om glädje i arbetet” (rukous työnilosta, SMT 10/1970, 141). Toinen kirjoittaja viittaa työntekoon Jumalan asettamana toimena:
Meidän tulee siis elinaikanamme tehdä työtä rehellisesti, ei
elintasoa korottaaksemme, vaan koska Jumala on säätänyt
meidät tekemään työtä ettemme ehtisi tehdä niin paljon syntiä
(SMT 9/1960, 134–138).
Rehellisyyttä korostetaan yhteiskunnallisella tasolla. Verohuijausta
tai pimeää työtä ei hyväksytä (SMT 8/2014, 16–17). Rikastumisesta
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ja rikkaudesta opetetaan usein varoittavaan sävyyn. Tämän suhteen
seurataan myös Lutherin opetuksia. Esimeriksi Lutherin kirjoitus
”Lita icke på ägodelarna” (älä luota omaisuuteesi) julkaistiin SMTlehdessä vuonna 1970 (SMT 9/1970, 119–125). SMT-lehden kirjoittajien mukaan rikastuminen ei itsessään ole syntiä, mutta rahanhimoa
he kuvailevat kaiken pahan alkuna ja juurena. Rahasta ei saa tulla
epäjumalaa, vaan rahaan täytyy suhtautua niin sanotusti terveellä
sydämellä. Lehden kirjoituksissa korostetaan, että Jumalan valtakunnan etsimisen tulisi olla ihmisten pääprioriteetti. (SMT 11/1970,
156–158; SMT 6/2010, 5–6.)
LFF-lestadiolaisuuden parista löytyy siis yksilöllisellä tasolla luterilaisen etiikan mukaisia elämänohjeita. Perustajien harjoittama
hyväntekeväisyys voidaan näin ollen määritellä luonteeltaan LFFlestadiolaiseksi, vaikka tosiasiassa kyseessä ei ole LFF-lestadiolaisten
itsensä keksimä malli. Sen sijaan hyväntekeväisyyden yleiskristillisiä
piirteitä tuodaan haastatteluissa esille kerta toisensa jälkeen:
Vaan jos jotkut kristittyinä omistavat yritystä, ja ovat päätösvaltaisia siinä, niin heidän oman kristilliseen arvopohjaan
pitäisi kuulua se, että meidän yrityksessä on tällainen arvopohja. Että sieltä myöskin jaetaan hyväntekeväisyyteen. […]
[H]yväntekeväisyys on tahtokysymys. Ja silloin kun sä tahdot
toimia, ei siinä ole niinku rajoja. […] [J]os olet kristillinen
omistaja, niin sinulla on tietty valtapiiri, jota sä voit hyödyntää
silloin avustustyössä taikka hyväntekeväisyydessä. Siinä piirissä, jossa sinun vaikutusvaltasi on. (H5, 7.)
Yhteisöllinen taso
Haastateltavan mielestä auttamisen periaate sisäistettiin jo LFF-lestadiolaisessa lapsuudenkodissa (H4, 5). Tämä selittyy todennäköisesti
sillä, että LFF-lestadiolaisissa suurperheissä kaikkien pitää osallistua
kotitöihin ja muuhun arjenhallintaan. Haastateltavan näkemyksen mukaan talkoohenki perustuu myös LFF-lestadiolaislapsuudessa opittuun toisten auttamiseen (H4, 5). Useiden haastateltavien
mielestä lähimmäisten auttamiseen liittyvistä asioista opetetaan
LFF-lestadiolaisuudessa (H1, 5; H2, 5; H4, 5; H5, 7), vaikka näitä
opetuksia ei ole erityisesti suunnattu yrittäjille. Hyväntekeväisyys ei
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haastateltavien mielestä kuulu erityisesti LFF-lestadiolaisyrittäjyyteen, vaan kristillisen yrittäjän velvollisuuteen. Sen lähtökohtana on
kristillinen arvopohja (H5, 6) ja lisäksi:
[V]oidaan ehkä sanoa, että kyllä kai ne kuuluvat yhteen [hyväntekeväisyys ja lestadiolainen tai kristillinen yrittäjyys],
mutta erikoisesti lestadiolaisuuteen kuuluva...? […] Kaikki
muut kristityt yrittäjät, vaikka he eivät ole lestadiolaisia, niin
uskon että löytyy sama [asenne hyväntekeväisyyteen]. (H1, 6.)
Yksi haastateltavista ei nähnyt erityistä yhteyttä LFF-lestadiolaisyritysten ja hyväntekeväisyyden välillä, mutta toivoi, että LFF-lestadio
laiset yrittäjät kokisivat hyväntekeväisyyden velvollisuudekseen
kristittyinä (H5, 8). Toisen haastateltavan mielestä se ehdottomasti
kuuluu lestadiolaisyrittäjän velvollisuuksiin (H4, 6). Kolmas haastateltava näkee, että koska perustajat ovat kasvaneet ja toimineet lestadiolaisuuden parissa, myös heidän harjoittamansa hyväntekeväisyys
voidaan määritellä LFF-lestadiolaiseksi (H6, 6). Auttamisintoon
nähden lestadiolaisuus ei poikkea muista uskonyhteisöistä. Toinen
haastateltava totesi asiasta näin:
Jos kattoo niinkun tämmöstä välitöntä auttamista lähetystyöhön
taikka sitten omassa kylässä taikka muussa niin, se on henkilö
kohtainen ominaisuus ja ihmiset yksilöinä auttavat. Mutta ei
mun mielestä lestadiolaisuuteen ollut yhtään enempi kerääntynyt sellaisia ihmisiä, jotka ovat enempi auttavaisempia kun muissa herätysliikkeissä. Ja sitten toisaalta lestadiolainen organisaatio
ei missään muodossa ole luonut sellaista menetelmää, jossa niinku hyväntekeväisyyttä tehtäisi. Päinvastoin, muut herätysliikkeet
ovat siinä mun ymmärtääkseni jopa pitemmällä. (H5, 6.)
Yhtiön hyväntekeväisyydessä on havaittavissa kuitenkin LFF-lestadio
lainen ”sävy”, mikä näkyy LFF-lestadiolaisen yhteisön normien noudattamisena esimerkiksi avustuskohteita rajatessa. Vielä 1900-luvun
lopulla kilpaurheiluun suhtauduttiin LFF-lestadiolaisuudessa negatiivisesti (Snellman 2011, 83). Tämä heijastuu myös perustajien hyväntekeväisyyden periaatteellisiin linjauksiin. Perustajat suhtautuivat
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varauksellisesti urheilun rahoittamiseen (H3, 7). Urheilua ei tuettu,
koska siitä oli vaarana tulla epäjumala (H3, 8). Toisaalta, yhden
perustajan näkemyksen mukaan, urheilun tukemisessa oli hyviäkin
puolia. Liikuntaa harrastavat nuoret eivät lankeaisi niin helposti päihteisiin, joten urheilusta voi olla hyötyä nuoruusvuosina. (H2, 8.)
Yhden haastateltavan mukaan LFF-lestadiolaisuuden parissa
ei ole riittävästi keskusteltu yrittäjyydestä. Esimerkiksi yrityksen
perustamiseen ja voittojen käyttöön liittyvät kysymykset ovat avoimia. Voisiko perustamisen tavoitteena olla esimerkiksi yritys, jonka
ideologiaan kuuluisi köyhien auttaminen tai lähetystyön tukeminen? Näin yrityksen voitosta ei jaettaisi osinkoja vaan koko voitto
käytettäisiin tavoitteiden mukaisesti. (H5, 10, 12.) Tällaista yritystä
voidaan taloustieteilijä Tarja Ketolan (2005, 20) mukaan kutsua laajan vastuun eli kestävän kehityksen ideologian mukaan toimivaksi
yritykseksi. Toinen ajankohtainen kysymys voisi olla LFF-lestadiolaisyrittäjän suhtautuminen raamatulliseen kymmenysajatukseen23
(H5, 9; H6, 2). Toisen haastateltavan mukaan ”raamatullinen suhtautuminen” hyväntekeväisyyteen on täydellistä luottamista Jumalaan ja hyväntekeväisyyteen sitoutumista, vaikka ei ole tietoa siitä,
tekeekö yritys voittoa (H5, 9–11). Näitä kysymyksiä ei kuitenkaan ole
vielä nostettu puheenaiheeksi LFF-lestadiolaisuudessa, joten ne eivät
sinänsä edusta LFF-lestadiolaista yrityskulttuuria.

Johtopäätökset
Olen tutkinut Pietarsaaren seudulla toimivan LFF-lestadiolaisyrityksen harjoittamaa hyväntekeväisyyttä. Olen lähestynyt aihetta auto
etnografisia lähtökohtia hyödyntäen. Tämä merkitsee, että Yhtiön
hyväntekeväisyystarina ja sille esitetyt perustelut ovat keskiössä,
vaikka peilaan uskonnollisuuden ja hyväntekeväisyyden välisiä
yhteyksiä myös altruismitutkimuksen, filantropia-käsitteen ja vastuullista liiketoimintaa tarkastelevan tutkimuksen kautta. Tutkimukseni
23.	Käsite ”kymmenys” pohjautuu vanhan testamentin ajan juutalaisille annettuun käskyyn antaa temppelipalvelukseen kymmenenosa sadosta, karjasta ja
viinistä.
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osoittaa, että Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys pohjautuu uskonnollisuuteen, joka on ollut ja edelleen on merkittävä auttamisen motivaatiopohja. Uskonnolliset yhteisöt ovat osa kansalaisyhteiskuntaa,
jota koskevassa tutkimuksessa on todettu, että altruismilla on Pohjoismaissa vahvat juuret. Tätä selittävät valtion vahva rooli, aktiivisen
kansalaisuuden perintö, protestanttisten arvojen perinne ja pohjoismainen perhekulttuuri. (Niemelä 2011, 312, 329.)
Yhtiön harjoittama hyväntekeväisyys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Jumalan siunaus nähdään merkityksellisenä ulottuvuutena. Yhtiön perustajien omakohtainen LFF-lestadiolainen usko
ilmeni luottamuksena Jumalaan. Työnteko puolestaan näyttäytyi
heille Jumalan palvelemisena. Tämä näkemys pohjautui lapsuus
kodin arvoihin, jotka olivat saaneet vaikutteita Lutherin työetiikkaa
koskevista opetuksista. Yhtiön taloudellisen menestyksen ajatellaan
olevan seurausta Jumalan siunauksesta. Siunaus on tuonut Yhtiölle
myös edellytyksiä vastuulliseen toimintaan. Se näkyy siinä, että
Yhtiö huolehtii sidosryhmistään ja harjoittaa hyväntekeväisyyttä.
Yhtiön perustajat näyttivät sisäistäneen SMT-lehdessä kuvatun
opetuksen, jonka mukaan altruismi edellyttää henkilökohtaista
uskoa. Tämä merkitsee – sekä SMT-lehdessä kuvatun LFF-lestadiolaisperinteen että Lutherin opetusten mukaan – että ihminen kykenee pyyteettömään auttamiseen vain kun hän vastaanottaa Jumalan
anteeksiantamuksen.
Yhtiössä halutaan säilyttää perustajien mukainen arvomaailma,
mihin perheyrityksissä pyritään yleensäkin. Yhtiön harjoittaman
hyväntekeväisyyden muodot ovat muuttuneet vuosien kuluessa.
Alkuvuosien spontaani hädänalaisten auttaminen muuttui vuosi
kymmenien aikana määrätietoisemmaksi toiminnaksi. Vuosien
aikana on myös otettu kantaa sen puolesta, mihin hyväntekeväisyyttä on haluttu kohdistaa ja ketkä tai mitkä on rajattu sen ulkopuolelle. Avuntarpeessa olevat lapset ja perheet ovat selkeästi olleet
sellaisia kohteita, joita on haluttu auttaa. LFF-lestadiolaisen perinteen mukaan esimerkiksi urheilu on nähty sellaisena toimintana,
jota ei ole haluttu avustaa. Yhtiö on toimintansa aikana noudattanut
linjauksissaan perustajien periaatteita.
LFF-lestadiolaiset veljekset perustivat Yhtiön paikkakunnalla,
joka kuuluu LFF-lestadiolaisuuden vahvimpaan kannatusalueeseen,
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Pietarsaaren seutuun. Sen perusteella, että Yhtiö on toiminut LFFlestadiolaiskulttuurin sisällä, sen harjoittaman hyväntekeväisyyden
voisi määritellä LFF-lestadiolaiseksi ilmiöksi. Toimintaan sisältyy
kuitenkin yleiskristillisiä piirteitä, jotka ovat saaneet vaikutteita
erityisesti Lutherin opeista. Lisäksi yritykselle voi nykyisin rakentaa tietynlaista mainetta vastuullisen liiketoiminnan avulla. Vaikka
LFF-lestadiolaisen liikkeen sisällä ei ole yhteisiä ”yritysnormeja”,
Yhtiö ei ole ainoa hyväntekeväisyyttä harjoittava LFF-lestadiolaisyritys. On vaikeaa arvioida Yhtiön antaman hyväntekeväisyysesimerkin vaikutusta muiden LFF-lestadiolaisyritysten toimintaan, mutta
yhden haastateltavan mielestä LFF-lestadiolaisyrittäjät ovat olleet
halukkaita rahoittamaan LFF:n kasvavaa toimintaa viime vuosien
aikana.24 Tästä voisi varovaisesti päätellä, että hyväntekeväisyys on
juurtumassa LFF-lestadiolaiseen yrityskulttuuriin ainakin jossain
määrin, vaikka asiasta ei ole yhteisöllisellä tasolla vielä keskusteltu.
LFF-lestadiolaiseen kutsumus-aatteeseen kuuluu ”kahden maan
kansalaisen” toiminta. Vaikka pääsääntöisesti hengellistä ulottuvuutta painotetaan, LFF-lestadiolaiseen sosiaalieettiseen aatteeseen
kuuluu kaikin tavoin hyvän yhteiskunnallisen elämän tavoite. Tätä
toteutetaan noudattamalla lakeja ja luterilaisen työetiikan mukaisesti tekemällä tunnollisesti töitä. Työ on elättämisen – ei rikastumisen väline. LFF-lestadiolaisuudessa oli 1970-luvulla erimielisyyttä
poliittisesta aktiivisuudesta, mutta ihmiset olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että vaaleissa äänestäminen on välttämätöntä. Uskovien
poliitikoiden tehtäviksi katsottiin muun muassa parantaa vähempiosaisten olosuhteita ja vastustaa yhteiskunnallisella tasolla yltäkylläisyyttä ja ahneutta. LFF-lestadiolaiset ovat kuitenkin myöhemmin
osallistuneet poliittiseen toimintaan varsinkin Kristillisdemokraattisessa ja Ruotsalaisessa kansanpuolueessa. (Snellman 2011, 67, 70, 74,
123–124. Ks. myös Häger 2011, 53–59.)
LFF-lestadiolaisuudessa yrittäminen on osa yhteiskunnallista elämää. Kuitenkaan ryhmän sisällä ei ole käyty keskustelua kristillisestä
24.	Esimerkiksi LFF-lestadiolaisyrittäjien ja yksityisten LFF-lestadiolaisten taloudellinen tuki mahdollisti vuonna 2009 perheneuvojan palkkaamisen, ja LFF:n
diakoniaryhmien kautta jaettu jouluapu on suurilta osin rahoitettu yritysten
lahjoittamin varoin (H4, 6; Björkskog 2012, 50).
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yrittäjyydestä. On toivottavaa, että aihetta käsiteltäisiin. Tässä keskustelussa voitaisiin miettiä, miten LFF-lestadiolaiseen ympäristöön
paikantuva yritys voisi toteuttaa laajan vastuun mukaista ideologiaa
– mikä voisi olla yrityksen tavoite, ja kuinka voitto käytettäisiin.
Keskustelun lähtökohtana voisi olla tutkimuksessani käytetyt työkalut, eli altruismi, filantropia ja vastuullinen liiketoiminta, joiden
lähde löytyy kristillisestä – ja myös LFF-lestadiolaisuudessa usein
opetetusta – lähimmäisenrakkaudesta.
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III Työ

Työn merkitykset Päivämies-lehdessä
Aini Linjakumpu1

Johdanto
Uskonnolliset liikkeet ja niiden jäsenet ovat monella tavalla osa yhteiskuntaa. Eräs yhteiskunnallisen osallisuuden alue on työelämä. Liki
pitäen kaikki ihmiset tekevät töitä merkittävän osan elämästään: työtä
voidaankin pitää yhtenä kaikkein universaaleimpana ihmiselämän
piirteenä (Svendsen 2008, 9). Samalla tavalla kuin muutkin ihmiset,
uskonnollisten liikkeiden jäsenet toimivat työelämässä monissa rooleissa ja tehtävissä. Erityistä heidän tekemisessään on se, että siihen
voi liittyä ei-hengellisten lisäksi myös monia hengellisiä merkityksiä.
Vaikka työn käsite vaikuttaa ensi näkemältä selvältä, työn sisällöt ja merkitykset voivat vaihdella ja ovatkin vaihdelleet ihmisen
ja yhteiskunnan mukaan. Työhön liittyvät merkitykset ovat muuttuneet myös historiallisten kehityskulkujen sekä teknisten ja talou
dellisten olosuhteiden mukaan. (Ks. esim. Klein 2008, 1.) Työn
määrittely ei ole tästä syystä kovinkaan yksiselitteistä, vaan se perustuu moniin toisistaan poikkeaviin näkökulmiin ja korostuksiin (ks.
Svendsen 2008, 11). Yhteiskunnallisesti käsitys työstä on kuitenkin
merkityksellinen siksi, että ”se edelleen on keskeisin tekijä, joka
määrittelee jokaisen yhteiskunnan rakennetta ja organisoitumista”
(Chylińska 2012, 13).
Arkipäiväisessä puheessa työllä tarkoitetaan yleensä palkka- eli
ansiotyötä, jonka keskeinen tarkoitus on toimeentulon hankkiminen. Sen taustalla on kapitalistinen tuotantotapa, jossa työntekijä
ei itse käytä tuottamiaan tuotteita, vaan saa tekemästään työstään
palkan, jolla hän ostaa tarvitsemansa hyödykkeet. (Sulkunen 1999,
1.	Kiitän Koneen säätiötä, joka on rahoittanut artikkelin työstämistä yhdessä
Emil Aaltosen säätiön kanssa.
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123.) Palkkatyön kehittyminen noin 1600-luvulta lähtien on kulkenut käsi kädessä kapitalismin kehityksen kanssa. Palkkatyö on syrjäyttänyt vaiheittain muita työn tekemisen muotoja, ja siitä on tullut
vallitseva työn muoto. (Sulkunen 1999, 127.) Palkkatyö onkin pitkälti
määrittänyt sen, miten työ ymmärretään modernissa länsimaisessa
yhteiskunnassa. Siitä on tullut erillinen, spesifi alueensa, jonka mielletään olevan irrallaan vapaa-ajasta ja kodista. Palkkatyö näyttäytyy virallisena työn alueena, jossa työntekijät tuottavat tavaroita ja
palveluksia ja maksavat niistä myös veroa. Se tilastoidaan tarkasti
ja se näyttäytyy yhteiskunnassa taloudellisen toiminnan peruslähtö
kohtana. (Ks. Blyton & Jenkins 2007, 57.)
Palkkatyö näyttäytyykin erityisenä toiminnan alueena, joka
irrottautuu muusta elämästä. Tämä on väistämättä tuonut esiin
toisenlaisia näkemyksiä sen suhteen, miten työ suhteutuu ihmisen
elämään kokonaisuudessaan ja miten ei-työn alueella nähtäviä toimintoja voi tulkita myös työksi. (Klein 2008, 27; Blyton & Jenkins
2007, 241; Svendsen 2008, 8.) Onkin huomattava, että palkkatyö ja
työn virallinen alue sisältävät vain osan niistä ihmisen toiminnoista,
joita voidaan tulkita työnä. Palkkatyön ohella erityisesti kotityö ja
vapaaehtoistyö ovat työn määrittelyissä olennaisia. Nämä työn alueet
sijoittautuvat palkkatyön ja vapaa-ajan sekä toisaalta kodin ja julkisen sfäärin risteyskohtiin. (Ks. Blyton & Jenkins 2007, 54, 57.)
Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella vanhoillislestadio
laisuuden parissa esiintyviä käsityksiä työstä, erityisesti palkkatyöstä. Työllä on tärkeä osa vanhoillislestadiolaisuuden eetoksessa.
Perinteisesti liikkeen onkin ymmärretty suhtautuvan varsin myönteisesti työhön (vrt. Nykänen 2012, 149). Analysoin artikkelissa
työlle annettavia merkityksiä: miten työ näyttäytyy oikeanlaisen
hengellisyyden kautta ymmärrettynä, miten työ jäsentyy lestadiolaisihmisen elämän kokonaisuuteen ja miten työ toimii rajapintana
liikkeen ulkopuoliseen maailmaan. Näitä merkityksiä arvioin hallinnan näkökulmasta. Olen kerännyt aineiston liikkeen pää-äänenkannattajasta Päivämies-lehdestä.
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Työn merkitykset ja hallinta uskonnollisissa liikkeissä
Työn ja erityisesti palkkatyön merkitys on usein ymmärretty rahan
ansaitsemisen kautta: työtä tehdään, jotta saadaan itselle ja perheelle elanto (ks. esim. Wuthnow 1996, 86; Blyton & Jenkins 2007,
158–159). Palkan ohella työn asemaa ihmisen elämässä määrittävät
työlle annettavat ei-materiaaliset merkitykset, esimerkiksi se kuinka
mielekästä, antoisaa ja tarkoituksellista työn koetaan olevan. Työn
merkitys liittyy myös siihen, miten näemme itsemme tai miten
muut näkevät meidät (Svendsen 2008, 2). Työn avulla ei siis tuoteta
pelkästään tuotteita, tavaroita tai palveluja, vaan sen avulla ihminen tuottaa ja rakentaa myös omaa itseään ja identiteettiään. Kuten
filosofi Lars Svendsen mainitsee, työn avulla opimme hahmottamaan itseämme, kykyjämme, suhteitamme toisiimme ja rooliamme
sosiaalisissa kudoksissa. (Svendsen 2008, 10.)
Merkityksen ja mielekkyyden arvioiminen työn suhteen tapahtuu erityisesti sosiaalisissa konteksteissa, ja toisaalta työ on itsessään
sosiaalista vuorovaikutusta (ks. Sulkunen 1999, 122–123). Työ liittyy
ajan jäsentymiseen ihmisen elämässä, sosiaalisiin kontakteihin, ”osallisuuteen yhteiseen tarkoitukseen” ja tietoisuuteen omasta paikasta
yhteiskunnassa (Chylińska 2012, 27). Nämä merkitykset ovat läsnä
myös uskonnollisten liikkeiden ymmärryksessä työstä. Erityisesti
yhteisöllisyyttä korostaville uskonnollisille liikkeille ei ole yhden
tekevää, miten ja millaisena työhön liittyvät toiminnot ja mekanismit
toteutuvat. Palkkatyöhön ja yhteisön piirissä tehtäviin työn kaltaisiin
toimintoihin liittyvät näkökulmat, merkitykset ja tulkinnat ohjaavat
voimakkaasti yhteisön jäsenten ja yhteisöjen olemassaoloa, keskinäistä kanssakäymistä sekä niiden suhdetta ulkopuoliseen maailmaan.
Huolimatta työn keskeisyydestä maailmassa, työ ei ole yleensä
hengellisen opin tai etiikan ydinaluetta uskonnollisissa liikkeissä.
Työ voi kuitenkin saada hengellisiä merkityksiä, eli sitä voidaan
tulkita hengellisestä näkökulmasta. Uskonnollinen sanoma ei siis
välity ihmisille suoraan, vaan uskonnollisen tekstin ja ”todellisuuden” välissä on tulkinta: tulkinta siitä, miten erilaiset ihmisen ja
yhteiskunnallisen elämän asiat tulisi hahmottaa. Tulkinnat ovat
merkitysten luomista ja ohjaamista siihen suuntaan, mikä on toivottavaa ja hyväksyttävää kussakin tilanteessa ja kunkin asian suhteen.
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Uskontojen tulkinta on merkitysten luomista usein varsin abstrakteihin uskonnollisiin viesteihin ja teksteihin: ”Tulkinta määrittelee
miten uskonnon normatiiviset aspektit saavat muotonsa sosiaalisessa todellisuudessa eli miten uskonnollinen doktriini muuntautuu
käytännöksi. Tulkinta on siis hengellisen ja maallisen välissä oleva
elementti.” (Linjakumpu 1999, 21.)
Hengelliset tulkinnat ovat merkityksen antamisen, merkityksellistämisen prosesseja, joissa asiat kytketään uskonnollisen liikkeen
ja sen edustaman hengellisyyden kontekstiin. Työlle annetaan tällä
tavoin hengellisyyden kannalta mielekäs sisältö (vrt. McGuire 1997,
269). Tulkinnan prosessi on luonteeltaan poliittinen, eli se määrittää ihmisten ja ihmisryhmien elämää sekä niiden suhdetta yhteisön
ulkopuoliseen maailmaan. Tulkinnat ovat myös konstitutiivisia, eli
niillä on konkreettisia seurauksia. Nämä seuraukset vaikuttavat niin
yksittäisten ihmisten elämään kuin uskonnollisten kollektiivien toimintatapoihin ja arvostuksiin.
Tulkinnan pohjalta muodostuu uusia normeja koko yhteisön
noudatettavaksi. Normit liittyvät usein abstrakteihin hengellisiin asioihin: esimerkiksi käsitykseen Jumalasta, armosta ja pelastumisesta. Uskonnollisilla normeilla määritellään usein myös
tavanomaisen elämän asioita, eli esimerkiksi sitä, miten toimitaan
yhteiskunnassa, miten suhtaudutaan muihin ihmisiin ja millaiset
poliittiset kannanotot ovat suotavia ja mielekkäitä. Työhön liittyvät
teologiset pohdinnat eivät synny uskonnollisissa liikkeissä automaattisesti, vaan ne ovat moninaisten neuvottelujen, pohdintojen
ja mahdollisten kiistojenkin tulosta. Se, miten työ nähdään hengellisesti tietyssä uskonnollisessa yhteisössä, vaikuttaa yksilön elämän
muotoutumiseen ja siihen mitä velvoitteita työstä seuraa ihmiselle.
Työn hengellistäminen, tulkinta ja ”normittaminen” – eli työlle
annettavien merkitysten rakentaminen – on yhteisön sisällä tapahtuvaa vallankäyttöä. Se ei ole niinkään pakkovaltaa tai väkivaltaa,
vaan pikemminkin kyse on ”käyttäytymisen ohjaamisesta” (conduct
of conduct) (Miller & Rose 2010, 26). Käsite viittaa mekanismeihin,
jotka määrittävät, suuntaavat ja linjaavat ihmisten käyttäytymistä,
toimintaa ja toimintatapoja (Miller & Rose 2010, 43; Dean 2010,
17–18). Tämän tyyppistä vallankäyttöä Michel Foucault kutsuu hallinnaksi (ks. Foucault 2010, 115). Olennaista hallinnalle on se, että
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tämän tyyppinen näkemys vallasta ei ole luonteeltaan niinkään alistavaa ja repressiivistä, vaan valta perustuu pikemminkin ihmisen
itsehallintaan ja itsesäätelyyn. Itsesäätelylle perustuva hallinta edellyttää aktiivista ja toimintakykyistä yksilöä: ”Sellainen valta viittaa
vapauteen, se edellyttää yksilön toimintakykyä pikemminkin kuin
mitätöi sen.” (Miller & Rose 2010, 213.)
Tällöin vallankäyttö ei ole ihmisten taivuttamista jonkun toisen
tahtoon, heidän alistamistaan tai valvomistaan. Siinä ihmiset eli hallinnanalaiset ovat aktiivisia tekijöitä itsensä hallitsemisessa ja pystyvät
arvioimaan ja säätelemään omaa toimintaansa. (Miller & Rose 2010,
292, 213; Dean 2010, 19–22.) Tämän tyyppinen kysymyksenasettelu
ohjaa siis tarkastelemaan ei niinkään hallitsijaa tai vallanpitäjiä, vaan
”mitä tapahtuu, kun hallitsemme tai meitä hallitaan”. Tällöin on kysyttävä, miten meitä muokataan toimijoiksi, joilla on tietynlaiset kyvyt
ja mahdollisuudet toimintaan (Dean 2010, 40). Kuten hallintaa analysoineet Peter Miller ja Nikolas Rose esittävät, ihmisillä on mahdollisuus toimia, reagoida ja käyttäytyä kussakin tilanteessa monin tavoin
(Miller & Rose 2010, 213). Hallinta ohjaa siihen suuntaan, jonka
ihminen valitsee omaksi toimintatavakseen. Yksilö ei voi kuitenkaan
toimia hallinnan rajojen sisäpuolella täysin vapaasti, vaan hallinnan
mekanismien rajoittamana ja mahdollistamana (vrt. Dean 2010, 21).
Tässä tutkimuksessa hallinnan logiikka ohjaa työhön liittyvien
merkitysten tulkintaa. Näen uskonnolliset liikkeet sosiaalisina kokonaisuuksina, jotka toteuttavat hallintaa ja hallintamentaliteettia
omien jäsentensä suhteen. Uskonnolliset liikkeet ovat toki monella
tavalla erilaisia kuin yhteiskunnat tai valtiot, joiden harjoittamaa
hallintaa tai hallintamentaliteettia yleensä tutkitaan. Uskonnolliset
liikkeet – erityisesti tiiviit ja normeja korostavat uskonnolliset liikkeet kuten esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuus – kuitenkin muodostavat sosiaalisen rakenteen, joka sisältää yhteiskunnan tai valtion
toimivaltaan kuuluvia mekanismeja, kuten elämää laajasti säätelevän
normiston, normien valvontaa, rankaisumekanismeja, yhteisöllisyyden rakentamista tai yksityisyyden sekoittumista julkiseen. Uskonnolliset liikkeet voidaankin ajatella kokonaisvaltaisiksi sosiaalisiksi
systeemeiksi valtioiden sisällä – valtioiksi valtioissa. Tässä mielessä
niiden tarkastelu hallintamentaliteetin ja hallinnan näkökulmista on
relevanttia (vrt. Nykänen 2013, 153–161).
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Aineisto
Työlle vanhoillislestadiolaisuudessa annettavia merkityksiä on mahdollista tutkia monien erilaisten aineistojen avulla. Tässä artikkelissa
aineistona ovat Päivämies-lehdessä ilmestyneet tekstit. Päivämies
on vanhoillislestadiolaisuuden piirissä viikoittain ilmestyvä tabloidkokoinen lehti, jonka levikki on noin 21 500 kappaletta (Päivämies).
Vaikka liikkeen piirissä julkaistaan varsin mittavasti erilaisia julkaisuja, Päivämiestä voidaan pitää liikkeen keskeisenä julkaisukanavana ja keskeisenä virallisen opin ja näkemysten välittäjänä (ks.
Nykänen 2012, 40–41).
Päivämiehessä on monipuolisesti työhön liittyvää keskustelua. Lehdessä julkaistaan artikkeleja, kolumneja, pääkirjoituksia ja haastatteluja, joissa työ on keskeisenä aihepiirinä. Sitä tarkastellaan esimerkiksi
teologisena asiana, ihmisen elämään kuuluvana asiana tai yhteiskunnallisena ilmiönä. Toisaalta työhön liittyvät teemat voivat olla osana
muita teemoja, esimerkiksi liikkeeseen kuuluvien ihmisten syntymäpäivähaastatteluja, muistokirjoituksia tai henkilöhaastatteluja.
Kaiken kaikkiaan työhön suoraan tai epäsuoraan nivoutuvia
tekstejä on käytännössä Päivämiehen jokaisessa numerossa. Joissakin tapauksissa työ on saattanut olla lehden erityinen teema, jolloin
aihetta käsitteleviä artikkeleja, haastatteluja tai kolumneja on ollut
useita yhdessä lehdessä. Tämän artikkelin tutkimuskohteena ja
aineistona ovat olleet nimenomaisesti palkkatyöhön liittyvät tekstit.
Aineisto on kerätty seitsemältä vuodelta eli vuosilta 1990, 2000 ja
2010–2014. Yhteensä noin 160 artikkelia tai tekstiä on ollut tarkemman analyysin kohteena.
Analyysitapana oli teoriaohjaava sisällönanalyysi, jonka ohjaamana kävin aluksi aineistoa läpi pariin kertaan. Tässä vaiheessa
hahmottui kolme keskeistä kategoriaa. Ensimmäinen kategoria liittyi merkityksenantoihin, jotka jäsensivät yksittäisen ihmisen hengellisyyttä eli mikä on suotavaa toimintaa työn kontekstissa ja miten
työhön olisi suhtauduttava. Toiseen kategoriaan luokittelin sellaiset
tekstit, joissa käsiteltiin sitä, miten työ on mielekästä nähdä osana
vanhoillislestadiolaisen ihmisen elämän kokonaisuutta. Päivämiehen työhön liittyvät tekstit ovat vain harvoissa tapauksissa pelkkää
työn kuvausta tai siihen liittyvää problematiikkaa. Niissä yleisesti
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ottaen otetaan kantaa myös työn kytkeytymiseen ihmisen muuhun
elämään, perheeseen ja uskonnollisessa liikkeessä olemiseen. Kolmas kategoria liittyi siihen, miten työtä käsittelevät tekstit jäsentävät
vanhoillislestadiolaisten suhdetta muuhun yhteiskuntaan, mukaan
lukien esivaltaan. Työn kautta rakennetaan suhdetta yhteiskuntaan ja toisaalta työ on yhteiskunnan rakentamista. Toisin sanoen
yksittäisen ihmisen suhtautumisessa työhön syntyy sosiaalisia ja
yhteiskunnallisia vaikutuksia (ks. Muirhead 2004, 151; Klein 2008,
33). Alustavan kategorisoinnin jälkeen analysoin kutakin kategoriaa
tarkemmin. Oletuksena on se, että työ ei ole neutraali alue hengellisyyden ulkopuolella, vaan siihen liittyvät merkitykset vaikuttavat
ihmisten olemiseen liikkeessä, yhteisön muodostumiseen ja yhteisön
suhteeseen ulkopuoliseen maailmaan. Tällä tavoin merkitykset ovat
osa vanhoillislestadiolaisuuden sisäistä hallintaa, jossa määritellään
liikkeen kuuluvien ihmisten elämänkulkua.

Työn merkitykset oikeana hengellisyytenä
Uskonnollisten liikkeiden normit liittyvät usein abstrakteihin hengellisiin asioihin, kuten esimerkiksi käsitykseen Jumalasta, armosta
ja pelastumisesta. Uskonnollisilla normeilla määritellään usein myös
tavanomaisen elämän asioita: miten toimitaan yhteiskunnassa, miten
suhtaudutaan muihin ihmisiin tai millaiset poliittiset kannanotot ovat
suotavia. Nämä aiheet koskettavat kaikkia, eivät pelkästään uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvia ihmisiä. Uskonnollisten liikkeiden normit ja
ajattelutavat antavat kuitenkin liikkeen jäsenille hengellisesti artikuloidun orientaation näihin asioihin, muun muassa palkkatyöhön.
Se, miten työ tulkitaan hengellisesti, vaikuttaa yksilön elämän
muotoutumiseen siihen, mitä velvoitteita tulkinnasta seuraa ihmiselle ja miten se ohjaa ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä. Yksilön
elämää määrittävät tekijät ovat hallinnan mekanismeja, jotka syntyvät uskonnollisen liikkeen toimintojen ja ajattelutapojen myötä.
Työlle annettavat merkitykset koskettavat tavalla tai toisella yksilön toimintaa ja toimijuutta: ne määrittelevät vaatimuksia ja luovat mahdollisuuksia. Tulkinnan prosesseissa työ eri muodoissaan
kehystetään hengellisin merkityksin: millä tavoin työtä halutaan
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tehtävän, mikä työ on suotavaa tai ei-suotavaa sekä mitä muita odotuksia työn tekemisen suhteen on.
Päivämiehen teksteissä tulee esiin monia ulottuvuuksia siitä,
miten liikkeen parissa ymmärretään työn hengelliset merkitykset.
Yleisesti ottaen Päivämiehen teksteissä lähestymistapa työhön on
varsin yksiselitteinen. Työ on ihmisen velvollisuus, ja ihmisten pitää
työn avulla huolehtia itsestään ja perheestään. Työ näyttäytyy ihmisen elämään kuuluvana itsestäänselvyytenä, mitä kuvataan muun
muassa Martti Lutherin opetusten avulla: Luther ”aikanaan opetti,
että ihminen on luotu työtä tekemään kuin lintu lentämään” (Päivämies 26.6.2013, 3). Uskovaisella ihmisellä on näin selkeä ymmärrys
työn roolista omassa elämässään:
Sitä tehdään ja otetaan vastaan, jos siihen tarjoutuu tilaisuus.
Työtä halutaan tehdä ahkerasti ja tunnollisesti […] Työlle on
annettu suuri siunaus. Paitsi että sen avulla luomme itsellemme ja läheisillemme välttämättömän toimeentulon, saamme
myös elämästämme monin verroin rikkaamman. Ei ole myöskään turhaan todettu, että työ varjelee monilta joutilaisuuden
vaaroilta. (Päivämies 20.1.2010, 10.)
Työn tekemisen vastakohtana tai antiteesinä on joutilaisuus, joka voi
viedä huomion helposti ”asioihin, jotka eivät aina ole hyödyksi” (Päivä
mies 26.6.2013, 3). Työn velvoite koskee kaikkia, lapsista vanhuksiin
asti: ”Vanhemmat tahtovat opettaa lapsilleen työntekoa ja ahkeruutta
pienestä pitäen. Leikkiminen, opiskelu ja koulunkäyntikin ovat työtä.”
(Päivämies 26.10.2011, 21.) Työn käsite vanhoillislestadiolaisuudessa on
laaja ja se kattaa hyvin monenlaisia toimintoja, ei pelkästään palkkatyötä. Käsitteen ympärille halutaan kietoa myös kaikki liikkeen jäsenet
riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan tai muista ominaisuuksistaan. Tässä mielessä työnteko näyttäytyy keskeisenä osana uskovaisen
ihmisen elämää. Työn kautta hän asemoituu osaksi omaa viiteryhmäänsä eli vanhoillislestadiolaisuutta (vrt. Grint & Nixon 2015, 301).
Teologisesti työn merkitys perustellaan erityisesti kutsumuksen
käsitteen avulla. Työ ja siihen liittyvä kutsumus nähdään Jumalan
antamana tehtävänä. Työstä tulee näin jotain merkityksellisempää
kuin vain elannon ansaitsemisen väline:
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Ammatti on yksi osa Jumalan antamaa tehtävää eli kutsumusta. Vanha kristinoppi selittää kutsumusta näin: ”Jumala
on antanut jokaiselle ihmiselle tehtävän. Tätä Jumalan meille
uskomaa tehtävää nimitetään kutsumukseksi. Kutsumuksen
uskollisella suorittamisella palvelemme Jumalaa ja lähimmäi
siämme.” (Päivämies 25.5.2011, 2; vrt. Weber 1990, 57.)
Kutsumus ei kohdistu pelkästään palkkatyöhön, vaan se voi kohdentua myös kotona ja rauhanyhdistyksellä tehtävään työhön; ihmisellä
voi samanaikaisesti olla monenlaisia kutsumuksia: ”Kutsumuksia
voi olla yhdellä ihmisellä useita eri alueille, vaikka kotona ja seura
kunnassa.” (Päivämies 17.8.2011, 3.) Tässä mielessä vanhoillislestadio
laisuudessa noudatetaan Martti Lutherin ajatusta hengellisyyden
ja Jumalan tahdon toteuttamisesta maallisessa ammatissa ja toiminnassa. Lutherhan kritisoi katolisen kirkon luostarilaitosta eristäytymisestä normaalista elämästä. Hänen näkemystensä mukaan
ihmisten jokapäiväinen toiminta työn ja kodin piirissä oli mielekkäämpi tapa noudattaa Jumalan tahtoa. Maalliselle työlle tuli näin
uskonnollinen merkitys. (Weber 1990, 57–59; Grenholm 1993, 41.)
Kutsumuksen ohella Jumalan antamia lahjoja työn tekemisessä
korostetaan Päivämiehen teksteissä. Lahjat ovat Jumalan siunaus,
jotka on tarkoitettu ”palvelevan rakkauden käyttöön” (Siionin Lähetyslehti syyskuu 2014a, 10). Ne on tarkoitettu ”käytettäväksi palvelemaan
Jumalan tarkoittamaa hyvää yhteiskunnassa, perheessä ja seurakunnassa” (Päivämies 17.8.2011, 3). Lahjoja pitää käyttää oikein, niitä ei
ole syytä käyttää oman kunnian tavoitteluun, eikä motiivina tule olla
ahneus, kateus tai laiskuus (Siionin Lähetyslehti syyskuu 2014a, 10).
Toisaalta lahjojen käyttämättä jättäminen on yhtä lailla ongelmallista.
Aineistossa viitataan pariinkin otteeseen Raamatunkohtaan, jossa
kerrotaan rikkaasta miehestä, joka antoi varansa kolmen palvelijan hoidettavaksi kykyjensä mukaan. Yksi palvelijoista kätki hänelle
annetun rahamäärän maahan eikä tehnyt sen hyväksi mitään. Hän sai
aikanaan siitä rangaistuksen, koska hän ei ollut toteuttanut omaa tehtäväänsä ja lahjojaan: ”Jumalan antaman lahjan kätkeminen yhteisen
hyvän käyttämisen sijaan on väärin.” (Päivämies 17.8.2011, 3.)
Lahjojen tarkoitus on tuottaa yhteistä hyvää, jolloin niiden käyttämättä jättäminen ei ”vastaa Jumalan ihmisen elämälle antamaa
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tarkoitusta toimia Jumalan kunniaksi ja lähimmäisten parhaaksi”
(Päivämies 17.8.2011, 3). Työnteko on tällä tavoin ajateltuna Jumalan
ihmiselle osoittama tehtävä, joka ei ole valinnainen asia, vaan osa
oikeanlaista hengellistä elämää. Ihmisen tarkoitus on palvella, ja työ
on palvelun eräs muoto. Kutsumus, lahjat ja palvelut ovat hengellisesti määrittyviä käsitteitä, joiden kautta ihmisen orientaatio työhön
määrittyy. Samalla ne jäsentävät ihmisen ymmärrystä omasta identiteetistään ja tehtävästä suhteessa muihin (vrt. Wuthnow 2005, 618).
Ammatin ja työpaikan valinta ja saaminen voivat olla monelle
ihmiselle vaikea asia. Päivämiehen teksteissä nousee johdatuksen
merkitys olennaisesti esiin. Monet haastateltavat ihmiset kuvaavat
ongelmiaan työpaikan valinnassa, sen saamisessa tai työttömyyden
suhteen. Vaikeudet voidaan kuitenkin ymmärtää myös Jumalan
johdatuksena oikeaan suuntaan, kuten eräs haastateltava mainitsee: ”Koettelemusten keskellä emme aina muista, että Jumala antaa
meille koettelemuksia, jotta pysyisimme uskomassa. Elämänpolkumme ei ole sattumaa, Jumalan johdatus on usein helpompi todeta
jälkeenpäin.” (Päivämies 10.11.2010, 15.) Jumalan johdatus on yhteydessä luottamukseen eli siihen, että ihminen voi luottaa Jumalan
johdatukseen kaikissa tilanteissa. Johdatukseen ja luottamukseen
viitataan toistuvasti haastatteluissa ja muissa artikkeleissa, mutta
toisaalta muistutetaan, että ne eivät tarkoita sitä, että ihmisen ei
tarvitse tehdä tai yrittää mitään. Myös ihmisellä itsellään on vastuu
omasta elämästään ja valinnoistaan: ”En kylläkään niin, että odotan ammatin tipahtavan taivaalta, ilman että minun pitää tehdä sen
eteen mitään töitä.” (Päivämies/Kapsäkki 1.4.2014, 5.)
Ammatinvalinnan suhteen Päivämiehessä ei yleensä oteta ehdottaman jyrkkää kantaa. Kaikenlaisen työn merkitystä pyritään korostamaan, eli töitä ei sinänsä pyritä arvottamaan tärkeisiin tai ainakaan
vähemmän tärkeisiin. Tästä huolimatta voidaan havaita tiettyä tendenssiä sen suhteen, minkä ammatin harjoittajia lehdessä haastatellaan tai tuodaan muutoin esiin. Esimerkkejä on suhteellisen paljon
opettajista, puolustusvoimien palveluksessa toimivista ihmisistä,
poliiseista, terveydenhoitoalalla toimivista sekä insinööreistä. Tämän
tyyppisten ammattien osalta palvelu-ulottuvuus on ilmeinen. Samalla
ne kuvastavat ammatteja, joihin vanhoillislestadiolaisuuden piirissä
suhtaudutaan erityisen myönteisesti (vrt. Nykänen 2012, 139–140).
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Ammatinvalintaa ohjaa se, miten ammatin nähdään soveltuvan
uskovalle ihmiselle ja hänen arvomaailmaansa. Asiaa pohditaan
useammassa Päivämiehen haastattelussa. Sosiaalityöntekijän haastattelussa kerrotaan, miten ”[t]yö sopii Raijan mielestä myös uskovaiselle. Ristiriitoja uskon ja työn välillä hän ei ole ainakaan vielä
kohdannut.” (Päivämies 13.11.2013b, 14.) Samankaltainen näkemys
on kotihoidon työntekijällä, jonka mukaan ”kotihoidossa on helppoa olla töissä uskovaisena, koska työ on hyvin itsenäistä. Keskiössä
ovat aina asiakkaat, ei työyhteisö” (Päivämies 29.5.2013, 13). Poliisina
toimiva henkilö puolestaan mainitsee, miten ”[u]skovan ihmisen
arvomaailma perustuu Raamatun mukaiseen elämään ja poliisi valvoo lakien ja määräysten noudattamista, tämä työ sopii uskovaiselle
hyvin” (Päivämies 16.6.2010, 15).
Kaikki ammatit eivät ole hengellisessä mielessä toivottavia. Tosin
ei-toivottavia tai ongelmallisina nähtyjä ammatteja ei juurikaan
tuoda esiin Päivämiehen teksteissä, koska on oletettavaa, että ne
ovat tiedossa. Esimerkiksi alkoholin tarjoilua sisältävä ravintolatyö,
ammattiurheilu sekä teatteri- ja elokuva-ala ovat lestadiolaisessa
teologiassa ilmeisen mahdottomia. Määrittelyt voivat tosin myös
muuttua. Esimerkiksi kuvataiteilijana oleminen on aiemmin saattanut näyttäytyä oman kunnian tavoitteluna ja olla yhteisöllisen kritiikin perusteena (vrt. Innanen 2009). Suhtautumistapa ja hengellinen
tulkinta ovat kuitenkin muuttuneet, ja nykyisin asia on enemmän
tai vähemmän hyväksytty (vrt. Päivämies 27.1.2010, 13).
Tietynlaisena rajatapauksena toivotun ja ei-toivotun välisestä
rajasta ja siihen liittyvistä ”neuvotteluista” on artikkeli eräästä nuoresta, joka alkoi kouluttautua parturi-kampaajan ammattiin. Artikkelissa kuvataan, miten lähipiiri suhtautui kriittisesti asiaan, mutta
nuori nainen halusi siitä huolimatta koulutukseen. Hän alkoi kuitenkin epäröidä, erityisesti siinä vaiheessa, kun hiusten värjääminen tuli
ajankohtaiseksi opintojen aiheeksi. Hän mietti, ”onko tämä todella
minun tuleva ammattini”. Lopulta hän lopetti koulun, ”koska pelkäsi
uskonsa puolesta”. (Päivämies 17.11.2010, 14.) Esimerkki kuvastaa lestadiolaisuuden parissa ilmenevää ajattelua, että työn tekemisen pitäisi
tapahtua hyvällä omallatunnolla ja oman arvomaailman mukaisesti.
Päivämiehen tekstit eivät ole vain osaltaan määrittelemässä uskovalle sopivia ammatteja vaan myös sitä, millä tavoin työelämässä
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tulisi toimia. Rehellisyys ja ahkeruus näyttäytyvät työnteon oikeina
tapoina. Erään haastateltavan mukaan ”usko näkyy työssä” (Päivämies 29.5.2013, 13). Rehellisyys näyttäytyy itsearvona, mutta sillä voi
olla myös välineellistä arvoa: ”Rehellisyydestä ja tunnollisuudesta
on töissä hyötyä, koska voi olla luottavaisin mielin töiden jatkumisen suhteen.” (Päivämies 10.8.2011, 13.) Vaikka ammatti ei olisi hengellisessä mielessä lähtökohtaisesti ongelmallinen, siihen voi sisältyä
”vaaran paikkoja”. Näitä ovat esimerkiksi kunnian, asemien ja rahan
liiallinen tavoittelu tai katkeroituminen, jos ei menesty.
Vaikka ihmisen tulee olla tarkka vaaroista, työstä on mahdollisuus
myös nauttia. Ihminen voi myös odottaa, että hyvin tehdyllä työllä
on Jumalan siunaus. Siunaus tulee työlle, joka on tehty ”oikealla
mielellä” (Päivämies 3.5.2000, 2). Siunaus voi ilmetä myös maallisena menestyksenä, joka on Jumalan lahja työntekijälle. Toisaalta
Päivämiehessä korostetaan sitä, että ihmisen arvo ei tule ammatista
tai palkkaluokista. Toivottavat ja ei-toivottavat ammatit sekä työhön
liittyvät vaaran tai siunauksen paikat ovat määrittämässä uskovaisen ihmisen oikeanlaista hengellisyyttä. Ne ovat rajojen ilmaisijoita,
joiden avulla ihminen asemoituu hengellisyyden ”oikealle” puolen.
Kaiken kaikkiaan työn ja henkilökohtaisen hengellisyyden välistä
suhdetta pohditaan teksteissä suhteellisen paljon, ja työlle annetaan
moninaisia merkityksiä. Nämä merkitykset ohjaavat vanhoillis
lestadiolaisuuteen kuuluvia ihmisiä tietynlaiseen toimintaan ja ajatteluun eli siinä mielessä toteuttavat osaltaan liikkeeseen kuuluvien
ihmisten hallintaa. Tosin on huomattava, että työhön liittyvät merkityksenannot eivät ole erityisen normatiivisia, toisin sanoen niissä
on varsin vähän ehdottomia näkemyksiä. Hengelliset lähtökohdat
ohjaavat työelämässä olemista, mutta ne eivät ole välttämättä merkittävän ”kontestaation” ja ongelmien aluetta. Työn suhteen luotetaan ihmisten itseohjautuvuuteen eli siihen, että liikkeen jäsen itse
määrittelee esimerkiksi sopivat ja ei-sopivat ammatit. Työ on tässä
mielessä lestadiolaisuuden piirissä suuremman vapauden aluetta
kuin esimerkiksi seksuaalisuus ja perhe-elämä.
Huolimatta tästä vapauden suhteellisen suuresta määrästä, työn
alue ei kuitenkaan ole ”hallitsematonta”. Vaikka työ ei muodosta erityistä hengellisten ongelmien aluetta vanhoillislestadiolaisuudessa,
työn olemusta ja hengellistä sopivuutta reflektoidaan aineistossa
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ja pyritään esimerkiksi löytämään perusteluja, mikä on uskovalle
hyväksyttävää työtä ja miksi. Työ onkin eräs tapa hahmottaa soveliasta uskovan ihmisen identiteettiä. Sekulaarit työelämän ulottuvuudet – onnistumiset, epäonnistumiset ja työelämän eri vaiheet
– voidaan tulkita hengellisten merkitysten avulla (esimerkiksi siunaus, luottamus ja johdatus). Tämä antaa hengellistä tukea ajattelulle
ja paikantaa työelämän osaksi uskovan ihmisen elämää. Hengellinen
puhe tuottaa näin hengellisen jäsennyksen maallisille toiminnoille.

Työn, perheen ja uskonnon kolminaisuus
Päivämiehessä käytävä keskustelu palkkatyöstä muodostaa harvoin
täysin itsenäisen pohdinnan kohteen vaan monissa tapauksissa työ
kytketään ihmisen elämän muuhun kokonaisuuteen. Työn merkitykset ulottuvatkin usein yksilön ulkopuolelle eli heijastavat hänen
kuulumistaan toisaalta perheeseen ja toisaalta omaan uskonnolliseen yhteisöönsä eli vanhoillislestadiolaisuuteen. Tämän jakson
tarkoituksena on hahmottaa tätä kuulumisen eli työn, perheen ja
uskonnon kolminaisuutta sekä sen suhdetta hallinnan problematiikkaan. Kyse on uskonnolliseen liikkeeseen sitoutumisesta, jossa työ
yhtäältä edistää sitoutumisen prosessia, mutta toisaalta myös vaarantaa sitoutumista (vrt. McGuire 1997, 82–83). Hallinnan kannalta
katsottuna sitoutumista vähentävät tai uhkaavat asiat uhkaavat myös
hallintaa, koska uskonnolliseen liikkeeseen vähemmän sitoutunut
ihminen on vähemmän altis hallinnalle.
Päivämiehen artikkeleissa ja henkilöhaastatteluissa pyritään tuomaan esiin sitä, miten työn pitää olla tasapainossa muun elämän
suhteen. Työ tuodaan esiin tärkeänä mutta ei kuitenkaan ainoana
asiana ihmisen elämässä. Tätä pohdintaa käydäänkin monissa teksteissä läpi, kuten esimerkiksi seuraavassa, jossa työn vaativuus ja
etäisyys kotoa aiheuttavat kirjoittajalle huolta:
Työkomennukselleni lähtiessäni mietin monesti, mikä on minun paikkani ja tehtäväni kodissamme. On aina yhtä vaikeaa
löytää keskitie työn ja perheen välillä. Mietin usein, mitä vaihtoehtoja minulla on, miten minulla olisi enemmän aikaa olla
Työn merkitykset Päivämies-lehdessä | 213

kotona. Työmatkoilla mietin näitä asioita vielä enemmän. […]
Ajattelen vaimoani ja lapsia ja tunnen ja tiedän, että isää tarvittaisiin myös kotona. (Siionin Lähetyslehti maaliskuu 2012, 6.)
Tasapainoisen elämän tavoittelu ei välttämättä onnistu, vaan työelämän vaatimusten seuraaminen voi olla huonon omantunnon
lähde. Tätä tilannetta voidaan pyrkiä tietoisesti parantamaan, mikä
voi olla helpotuksen aihe perheelle: ”Aino iloitsee siitä, että Mikko
tekee harvoin ylitöitä ja on vapaa-aikoina mukana perheen arjessa.”
(Päivämies 7.11.2012, 16.) Aino-Maija puolestaan on ”kokenut suurta
helpotusta työkuvioiden muututtua niin, että koko perhe on voinut
olla yhdessä” (Siionin Lähetyslehti syyskuu 2014b, 8). Myös naisille
tämä tasapainottelu on tuttua, ja Päivämiehessä onkin useita kirjoituksia, joissa käsitellään nimenomaan naisen ja/tai äidin asemoitumista työelämään. Kotona työskentely on eräs mahdollisuus löytää
tasapaino, kuten seuraavan esimerkin nettimyyntityötä tekevä kotiäiti mainitsee:
Tiina haluaa olla kotiäiti ja arvelee tämän työn sopivan äidin
kutsumuksen rinnalle. Nettimyyntityö vaatii jonkin verran,
mutta on varmasti mahdollinen kotitöiden ohessa. ”Mielenkiintoinen työ voi antaa voimia kodin töihin. Arvostan sitä ja
haluan paneutua siihen täysillä. En haluaisi lasten olevan päiväkodissa, koska uskon, että alle kolmivuotiaan lapsen on paras olla kotona.” (Päivämies 6.4.2011, 13.)
Kotona tehtävän työn lisäksi tasapainon saavuttaminen voi onnistua
myös sovitellun työviikon tai muiden järjestelyjen avulla. Äidin työssäkäynti merkitsee yleensä kotitöiden ja lastenhoidon uudelleenjärjestelyä, jolloin joko aviopuoliso tai ulkopuolinen apu mahdollistaa
työssäkäynnin. Eräässä artikkelissa tuodaan myös esiin, miten äidin
työssäkäynti tuo uudenlaisia näkemyksiä perheen kokonaisdynamiikkaan: ”Piilolan perheessä äidin elämänmuutos koettiin hyvänä
ja kasvattavana ratkaisuna. Perhe koki, ettei äiti ollut itsestäänselvyys
vaan tarpeellinen lukemattomissa asioissa.” (Päivämies 1.9.2010, 11.)
Naisen rooli on suhteellisen moninainen Päivämiehen teksteissä.
Vaikka naiseus esitetään Päivämiehessä usein äitiyden kautta (ks.
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Alasuutari 1992), palkkatyön sfääri on myös monin tavoin läsnä.
Jotta palkkatyö olisi mahdollista, vaaditaan yleensä myös mieheltä
osallisuutta perheen ja kodin toimintoihin. Naisilla ja äideillä on
erityisvaatimuksia työn ja kotielämän yhdistämisestä, mutta myös
miehillä ja lapsilla on oma merkityksensä kokonaisuuden hallitsemisessa. Tässä mielessä naisen rooli ja ylipäänsä sukupuoliroolit
näyttäytyvät monipuolisesti ja haastavat tulkintoja lestadiolaisnaiseudesta kiinnittyneenä pelkästään äidin rooliin. Ainakin Päivämies-lehti pyrkii moninaistamaan tätä roolien kirjoa. (Vrt. Nykäsen
ja Harjumaan artikkeli tässä teoksessa.)
Tasapainottelu työhön ja perheeseen liittyvien velvollisuuksien
välillä on tavanomaista missä tahansa perheessä. Uskonnollisen
yhteisön piirissä tasapainottelu on kuitenkin myös hengellisesti
merkityksellistettyä. Perhe on vanhoillislestadiolaisuudessa olennainen – ellei kaikista olennaisin – sosiaalinen yksikkö. Perheen elämää määrittävät, erityisesti seksuaalisuuteen ja suvunjatkamiseen
liittyvät normit ovat liikkeen jatkuvuuden kannalta olennaisia. Kielteinen suhde ehkäisyyn ja tätä kautta suuret perheet sekä lasten ja
nuorten sosiaalistaminen uskonnolliseen yhteisöön ovat konkreettisesti jäsentämässä liikkeeseen kuuluvien ihmisen elämää. Jotta perheen hengellisyyteen liittyvät tehtävät olisivat mahdollisia, työllä ei
voi olla liian suuri merkitys liikkeeseen kuuluvien vanhempien elämässä. Liiallinen orientaatio työhön on sitoutuneisuuden kannalta
kilpaileva toiminnan ulottuvuus (vrt. McGuire 1997, 84–85).
Toisenlainen aineistossa esiin tuleva tasapainottelun kohde on
suhde uskonnolliseen sfääriin. Yhteisöllisyyttä korostavaan uskonnolliseen liikkeeseen – kuten esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuuteen – kuuluminen tarkoittaa muutakin kuin henkilökohtaisen
Jumala-suhteen hoitamista. Liikkeessä oleminen tarkoittaa sitoutumista sen toimintoihin ja muihin jäseniin. Hengellisyys on näin
konkreettista tekemistä ja toimintaa liikkeen piirissä sekä vahvoja
sosiaalisia suhteita sen jäsenten välillä. Vanhoillislestadiolaisuus on
liike, jossa useimmat toiminnot perustuvat vapaaehtoisuuteen, olipa
kyse toimitalojen rakentamisesta tai kunnossapidosta, seurojen ja
muiden säännöllisten tilaisuuksien järjestämisestä tai rauhanyhdistysten hallinnosta. Liikkeen piirissä tapahtuvat toiminnot ovat laajentuneet vuosikymmenten kuluessa merkittävässä määrin, minkä
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vuoksi niiden ylläpitäminen ja toteuttaminen vaativat laajamittaista
sitoutumista liikkeen jäseniltä. (Vrt. Palola 2011.)
Oletuksena ja odotuksena onkin se, että liikkeen jäsen, huolimatta
työstään tai perhe-elämästään, osallistuu aktiivisesti myös paikallisen
rauhanyhdistyksen toimintaan. Jumalan valtakunnan työ eli liikkeen
piirissä tehtävä vapaaehtoistyö on osa ihmisen elämän kokonaisuutta,
jolle on varattava aikaa ja resursseja. Tosin yhteiseen työhön osallistuminen halutaan nähdä Päivämiehessä asiana, joka antaa ihmiselle
paljon eikä pelkästään vaadi, kuten seuraavassa esimerkissä tuodaan
esille: ”Vaikka monesti ajallisesta työstä uupuneena olen lähtenyt
Siionin erilaisiin työtehtäviin, olen saanut työstä paljon enemmän
kuin olen pystynyt antamaan.” (Päivämies 8.8.2012, 11.) Tätä näkökulmaa Päivämiehessä usein toistetaankin: palkkatyö uuvuttaa, mutta
valtakunnan työ virvoittaa ihmistä (vrt. Nykänen 2012, 144).
Valtakunnan työhön osallistumisen lisäksi monissa teksteissä
puhutaan aika ajoin myös ”matkaystävien” kanssa olemisesta. Työelämä on toki itsessään merkityksellistä, mutta sen lisäksi pitää muistaa muiden uskovien seuran tärkeys, mikä ei työelämässä välttämättä
ole mahdollista. Eräässä artikkelissa kerrotaan päiväkotia johtavasta
Paulasta. Hänellä ei ole omaa perhettä, jolloin ystävien merkitys on
erityinen. Artikkelissa mainitaankin, että ”lomilla tekee mieli ajella
matkaystävien luokse. Heitä asuu eri puolilla maata, ja monien
kanssa ystävyys on kestänyt lapsuuden ja nuoruuden vuosilta asti.
Paulan elämä on hyvällä mallilla. Parasta siinä on, että saa olla Jumalan armosta uskomassa joka päivä.” (Päivämies 13.11.2013a, 14.)
Myös osallisuus liikkeen muuhun toimintaan, kuten Suviseuroihin tai muihin kesän seuratapahtumiin, tuodaan esiin Päivämiehen
teksteissä. Loma-aika ei ole pelkästään lomaa palkkatyöstä, vaan
mahdollisuus syventyä hengellisiin asioihin. Loman funktio on siis
päästä irralleen työn sfääristä mutta samalla myös tyydyttää hengellisiä tarpeita. Eräässä artikkelissa kysytäänkin, mikä on oikea tapa
viettää kesälomaa, jonka pitäisi olla lepoa arkityöstä. Tähän tarjotaan vastauksena näkökulmaa, että ”monille on tärkeää pysähtyä
Jumalan sanan äärelle kesäseuroissa” (Päivämies 16.7.2014, 2).
Tasapainottelu uskonnon tai uskonnolliseen yhteisöön liittyvien
velvoitteiden kanssa on osoitus siitä, miten työ näyttäytyy hengellistä yhteisöllisyyttä haastavana asiana. Liikkeen piirissä tapahtuva
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hengellisyyden toteuttaminen, Jumalan valtakunnan työn tekeminen tai ”matkaystävien” kanssa oleminen tuottavat yhteisöllisyyttä,
mikä vaatii ajankäytöllistä ja henkistä sitoutumista. Tämän vuoksi
palkkatyölle annettavan merkityksen täytyy olla rajallinen, koska
se muutoin kilpailisi ajasta näiden asioiden kanssa – samalla tavalla
kuin suhteessa perhe-elämään ja sen vaatimuksiin.
Kaiken kaikkiaan työn, perheen ja uskonnon kolminaisuus on
voimakkaasti läsnä teksteissä. Vaikka on paljon niitäkin tekstejä,
joissa on haastateltu ihmisiä heidän ammateistaan ilman teologisia
tai muuhun elämään liittyviä viittauksia, on huomattavan paljon
tekstejä, joissa käsitellään koko elämän sfääriä. Uskovan elämän
kokonaisvaltaisuus onkin silmiinpistävää teksteissä. Vaikka teksti
liittyisi primaaristi ihmisen ammattielämään, se jossain vaiheessa
yleensä nivotaan myös näihin kahteen muuhun keskeiseksi nähtyyn
elämän alueeseen: perheeseen ja uskonnolliseen ulottuvuuteen.
Kaikille kolmelle elämänalueelle annetaan itseisarvoinen merkityksensä, mutta erityisesti työ halutaan pitää jollakin tavalla rajoitetulla tasolla. Tähän työn asemoitumiseen ihmisen elämässä liittyy
osaltaan myös puhe kohtuullisuudesta ja jaksamisesta: työtä ei tule
tehdä liikaa tai loputtomasti, jotta aikaa ja jaksamista riittää muuhunkin. Työssä riittää parhaansa tekeminen, ja ”[t]yössä jaksamista
tulee tarkastella työhyvinvoinnin lisäksi kodin hyvinvoinnin näkökulmasta” (Päivämies 26.3.2014, 2; ks. myös Päivämies 13.6.2012, 11).
Uupuminen uhkaa tällä tavoin siis hyvinvointia ja tasapainoisuutta
kodin piirissä, kuten myös ihmisen omaa hengellisyyttä.
Hallinnan kannalta tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että työn
osuutta ihmisen elämässä halutaan rajoittaa tai määritellä sen merkitystä, erityisesti suhteessa hengellisesti tärkeämpiin elämänalueisiin eli
osallisuuteen hengelliseen yhteisöön sekä perhe-elämään. Työlle – tai
edes työn ja perheen yhdistelmälle – ei haluta antaa niin suurta merkitystä, että se veisi huomion ja ajankäytön pois uskonnollisesta yhteisöstä ja sen vaatimuksista. Uskonnollisen liikkeen kontekstissa perhe
ja uskonnollinen yhteisö ovat nimenomaan niitä tahoja, jotka pakottavat tasapainottamaan työn roolia ihmisen elämässä. Kyse on itsensä
ohjaamisesta oikeaan suuntaan (vrt. Miller & Rose 2010, 292–293).
Tämän tyyppinen tasapainottelu suhteessa yhteisöön tarkoittaa
sitä, että yhteisöstä tai yhteisöön liittyvästä puheesta tulee osaltaan
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hallinnan keino (vrt. Miller & Rose 2010, 137). Yhteisön hyvinvointi
on liikkeen jäsenten hyvinvointia, jolloin työ ei ole pelkästään ihmisen yksityisyyttä, vaan työstä tulee osa yhteisöllistä ulottuvuutta.
Perheen mukanaolo tässä tasapainottelun kolminaisuudessa puolestaan tukee vanhoillislestadiolaisuuden perhekeskeisyyttä: perhe
on väistämättä keskeinen osa lestadiolaisuuden elettyä uskonnollisuutta. Työn, perheen ja uskonnolliseen liikkeeseen osallistumisen
kolminaisuus voidaankin tulkita pyrkimyksenä hengellisen yhteisöllisyyden rakentamiseen ja hallintaan.

Työ rajapintana
Työ määrittelee osaltaan uskonnolliseen liikkeeseen kuuluvan
ihmisen olemassaoloa kuten myös hänen osallisuuttaan omaan
yhteisöönsä. Samalla kun näkemys itsestä ja itsen sijoittumisesta
yhteisöön muotoutuu, työ määrittää suhdetta myös itseen ja yhteisön ulkopuoliseen maailmaan. Työ muodostaakin rajapinnan
yhteisön ja sen ulkopuolisen maailman välillä. Työ on rajapintana
monenlaisiin toiseuksiin: liikkeeseen kuulumattomiin ihmisiin,
erilaisiin kollektiiveihin ja yhteiskuntaan laajemmin. Uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat ihmiset joutuvat työssään tai työn kautta
neuvottelemaan suhteestaan ulkomaailmaan: esimerkiksi millaisia
sitoumuksia ulkopuolisten kanssa voi tehdä ja millä ehdoilla tai
millaisia uhkia ja mahdollisuuksia työn sfääri tuottaa.2 Kyse on jonkinlaisesta ”rajatyöstä” (boundary work), jossa määritellään suhteita
toisiin ja joka samalla sisältää inkluusion ja ekskluusion prosesseja
(Essers & Benschop 2009, 405).
Päivämiehessä rajapintaisuus tulee esiin ensinnäkin suhteessa
yhteiskuntaan. Työ nähdään alueena, jossa ihminen osallistuu
yhteiskunnan toimintoihin ja ottaa vastuuta yhteiskunnan jatkuvuudesta ja toimivuudesta. Päivämiehessä korostetaan työn palveluluonnetta suhteessa omaan maahan, ympäröivään alueeseen ja
2.	
Toki työelämä voi olla joissakin tapauksissa segregoitunutta eli ihmiset eivät
kohtaa konkreettisesti toisiaan, vaikkapa silloin kun työ tapahtuu hengellisen
liikkeen sisällä ilman kosketusta muihin.
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asuinkaupunkiin. Tämä lähestymistapa pohjautuu Raamatun Jeremian kirjan jakeeseen: ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon
minä olen teidät siirtänyt” (Jer. 29:7). Tämä näkökulma toistuu usein
Päivämiehessä. Työ ei ole pelkästään henkilökohtaisen elämän tai
oman perheen asia, vaan se on myös velvoite yhteiskuntaa kohtaan.
Työn yhteiskunnallisen ulottuvuuden myötä vanhoillislestadio
lainen tulee osaksi yhteiskuntaa, jossa hän toimii vastuullisena kansalaisena. Työ on elämää jäsentävä rakenne, jossa ”koti, uskonto
ja isänmaa” löytävät oman loogisen paikkansa uskovan ihmisen
elämässä. Työ toisaalta pakottaa ja toisaalta antaa mahdollisuuden
mielekkääseen yhteiskunnalliseen osallisuuteen:
Kotona opimme myös työn arvostamisen; kaikki työ on yhtä arvokasta. Jokainen meistä voi toimia oman kotikuntansa
parhaaksi tekemällä ahkerasti ja tunnollisesti ne tehtävät, joita
meille on annettu. Yhteiskunnassa tarvitaan monenlaista osaamista. (Päivämies 30.3.2011, 10.)
Kuuluminen yhteiskuntaan ja esivaltauskollisuus ilmenee Päivämiehessä myös siinä, millaisten ammattien edustajia haastatteluissa ja
muissa artikkeleissa tuodaan esiin. Kuten aikaisemminkin jo mainittiin, lehdessä on paljon esimerkkejä muun muassa opettajista, puolustusvoimista, terveydenhoitoalalta ja rakennusalalta. Ammattien
esiintuominen liittyy osaltaan myös siihen, mitkä ammatit ovat toivottavia teologisessa mielessä. Toisaalta ne kuvastavat myös sitä, millaisena osallisuus yhteiskunnasta halutaan tuoda esiin: tämän tyyppiset
ammatit voidaan nähdä yhteiskuntaa tukevina ja rakentavina.
Työn kautta ajateltuna suhde yhteiskuntaan on vanhoillislestadiolaisuudessa varsin myönteinen rajapinta. Hallinnan kannalta
siihen liittyy vain vähän jos ollenkaan negatiivisia ulottuvuuksia
henkilökohtaisen uskonelämän tai uskonnollisen yhteisöllisyyden
näkökulmasta. Toisin sanoen yhteiskuntasuhde ei ole hallinnan
näkökulmasta erityisen merkittävä asia. Myönteistä suhdetta yhteiskuntaan korostetaan, mutta aihepiiriin ei liity sanktiointia vaan
pikemminkin myötäsukaista kannustavuutta osallisuuteen. Osallisuus yhteiskunnasta onkin olennainen osa lestadiolaisten itseymmärrystä, vaikka se toimisikin jollakin toisella ”taajuudella” kuin
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oma hengellinen liike. Yhteiskunta näyttäytyy myönteisenä toiseutena, joka tukee omaa uskovan ihmisen identiteetin rakentumista.
Toisenlaista rajapintaa ja toiseutta työn kontekstissa edustavat
työpaikat. Työpaikoilla lestadiolainen ihminen kohtaa liikkeeseen
kuulumattomia työntekijöitä, johtajia ja omistajia sekä käytänteitä, jotka voivat olla ongelmallisia oman hengellisyyden kannalta.
Vaikka osa työntekijöistä tekee töitä lestadiolaisjohtoisessa yrityksessä tai lestadiolaisten työtoverien kanssa, merkittävä osa lestadiolaisissa kuitenkin toimii työelämässä liikkeeseen kuulumattomien
ihmisten kanssa.
Lähtökohtaisesti tilannetta ei kuitenkaan haluta esittää ongelmana,
vaan ”[t]yötä halutaan tehdä ahkerasti ja tunnollisesti, olipa työn
antaja kuka tahansa” (Päivämies 20.1.2010, 10). Samalla korostetaan,
että työpaikoilla pitää pyrkiä olemaan kaikkien kanssa, ei pelkästään
uskovien. Tosin samanaikaisesti puhutaan ”epäuskoisista” eli liikkeeseen kuulumattomat ihmiset kategorisoidaan omaan ryhmäänsä selvin määrein (ks. esim. Päivämies 3.10.1990, 13; 24.5.2000, 2).
Työpaikkojen ongelmat hengellisyyden kannalta liittyvät Päivä
miehen tekstien perusteella tiettyihin varsin rajallisiin asioihin.
Erityisesti alkoholin käyttö nousee usein esiin. Suomalaisilla työpaikoilla voi olla työyhteisön tapaamisissa tai edustamiseen liittyvissä
tilanteissa alkoholitarjoilua, mikä on lähtökohtaisesti ongelmallista
lestadiolaisuuden näkökulmasta (ks. esim. Päivämies 22.9.2010, 11).
Tämän tyyppiset ongelmat eivät välttämättä kuitenkaan ole jatkuvia
tai tyypillisiä työpaikkojen toimintoja, kuten eräässä haastattelussa
haastateltava tuo esiin: ”Risto ei ole kohdannut kovin usein tilanteita, joista uskomisen vuoksi olisi pitänyt jättäytyä pois. ’Lähinnä
sellaisia ovat työporukan illanvietot, mutta nehän ovatkin vapaaajan juttuja.’ ” (Päivämies 17.11.2010, 9.)
Alkoholin ohella työpaikan jokapäiväiset toimintatavat tai olemisen tavat voivat näyttäytyä häiritsevinä hengellisyyden suhteen. Työaikojen järjestelyissä erityisesti sunnuntaityö on ongelmallista, koska
sunnuntai on hengellisessä mielessä lepopäivä ja liikkeen sosiaalisessa kontekstissa siihen sisältyy muun muassa seuroja, lasten raamattupiirejä tai pyhäkouluja. Joissain tapauksissa myös sosiaalinen
kanssakäyminen työpaikoilla voi näyttäytyä hengellisessä mielessä
ongelmallisena. Esimerkiksi työpaikan keskustelunaiheet voivat
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luoda ”hengellistä epämukavuutta”, jos niissä käsitellään esimerkiksi
maallista vapaa-ajanviettoa tai ne sisältävät kiroilua tai ”ronskia”
kielenkäyttöä. (Ks. esim. Päivämies 24.5.2000, 2.)
Toisen tyyppinen ongelmallinen tilanne syntyy silloin, kun työntekijä joutuu muuttamaan kokonaan vieraaseen ympäristöön työn
takia. Erityisesti nuorilla, jotka muuttavat kotoaan vieraalle paikka
kunnalle mennäkseen kesätöihin tai ensimmäiseen työpaikkaan,
kohtaaminen maailman kanssa voi uhata hengellisyyttä ja uskonelämää. Sama pätee ulkomailla työskentelyyn tai harjoitteluun. Näissä
tilanteissa työ voi olla ensimmäinen paikka, jossa nuori tai nuori
aikuinen joutuu olemaan uskovina vieraassa ympäristössä; koulussa
tai opintojen aikana kohtaaminen ei ole ollut välttämättä niin häiritsevää, koska perhe ja muu lähipiiri on todennäköisesti ollut lähellä.
(Päivämies 21.6.2000, 16.) Näiden tilanteiden suhteen Päivämiehessä
korostetaan yhteyttä uskonystäviin ja paikallisiin rauhanyhdistyksiin. ”Maailmassaolemisen” ongelmat vähentyvät tai eivät ole niin
ilmeisiä, jos yhteys uskovien yhteisöön säilyy ja pysyy elävänä. Ellei
tätä yhteyttä ole, erkaantuminen uskosta tulee mahdolliseksi, kuten
eräs ulkomailla työskennellyt ihminen mainitsee: ”Maailma vie helposti, kun elää yksin uskovaisena.” (Päivämies 14.8.2013, 12.)
Osa lestadiolaisista toimii yrityksissä tai työpaikoilla, joissa työtoverit ovat lestadiolaisia tai työpaikan arvoilmapiiri pohjautuu lestadiolaisuuteen. Tällöin ongelmallisten tilanteiden kohtaaminen ei
välttämättä ole niin ilmeistä. Työnteko voi saada pikemminkin lisäarvoa sen myötä, että voi työskennellä samaan liikkeeseen kuuluvan
ihmisen kanssa. Tähän asiaan viitataankin joissakin Päivämiehen
haastatteluissa, kuten esimerkiksi Ranuan kristillisellä kansanopistolla työskentelevä henkilö mainitsee: ”Hän pitää arvokkaana sitä,
että saa olla työssään päivittäin tekemisissä uskovaisten kanssa.”
(Päivämies 4.8.2010, 9.) Onkin työhyvinvointia lisäävää, jos työ
yhteisössä ”voi olla vapaasti uskovana” (Päivämies 15.3.2000, 13).
Maallisen työn alue on näin ollen yhteinen elämisen ulottuvuus
niin hengellisiin liikkeisiin kuuluville kuin niihin kuulumattomille.
Tällöin joudutaan kohtaamaan toisenlainen todellisuus, ulkopuolinen ”toiseus”. Hallinnan kannalta uskovan ihmisen suhdetta maailmallisuuteen pitää kontrolloida, koska se voi olla ristiriidassa oman
hengellisyyden kanssa tai sen hengellisyyden kanssa, jota yhteisö
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pyrkii vahvistamaan tai tuottamaan. Kohtaaminen toiseuden kanssa
voi olla siis murentamassa hengellisyyden lähtökohtia, vaikkakin
toisaalta se voi myös vahvistaa oman hengellisyyden perusteita.3
Kohtaaminen työn alueella voi siis tuottaa ymmärrystä yhteisöstä itsestään sekä määrittää rajat, joiden yli ei voi automaattisesti tai ongelmitta astua. Vaikka työelämä näyttäytyy aineistossa
suhteellisen vapaana, se on myös aluetta, jossa tulee olla varovainen.
Uhkat liittyvät jokapäiväisiin työelämän käytänteisiin ja sosiaalisiin
suhteisiin sekä tilanteisiin, joissa esimerkiksi nuori lestadiolainen
muuttaa työn takia uuteen ympäristöön, jossa hän saattaa irtaantua omasta hengellisestä yhteisöstään tai yhteys jollakin tavalla vaarantuu. Toiseuden tuottamia ongelmia pyritäänkin ennakoimaan,
ehkäisemään ja ratkaisemaan erilaisilla työhön liittyvillä normeilla
sekä ajattelu- ja toimintatavoilla. Tämän tyyppinen hallinnointi liittyy kuitenkin joihinkin työelämän erityispiirteisiin pikemminkin
kuin työelämään kaikkinensa.

Johtopäätökset
Vanhoillislestadiolaisuudessa työ on keskeinen elämänalue, olipa
kyse palkkatyöstä, yrittämisestä tai liikkeen piirissä tehtävästä
vapaaehtoistyöstä. Työn keskeisyys tulee selvästi ilmi Päivämiehen
teksteissä. Erilaisia työtä sivuavia tekstejä on jokaisessa numerossa
yleensä useita. Tässä artikkelissa olen tarkastellut nimenomaan palkkatyötä ja sille annettavia merkityksiä. Palkkatyöhön liittyvät tekstit käsittelevät laveasti työn kokonaisuutta. Haastateltavina on niin
miehiä, naisia, nuoria, keski-ikäisiä kuin vanhempiakin ihmisiä työn
kontekstissa. Myös työttömyyttä, työttömiä ja työuupumusta käsitellään kirjoituksissa. Osa kirjoituksista on ”sekulaareja”, eli niissä ei
tule esille mitenkään aiheen hengellinen tai yhteisöllinen ulottuvuus.
3.	
Toiseutta edustavat ihmiset puolestaan voivat työn kautta olla kosketuksissa
uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvien ihmisten kanssa, mikä ei välttämättä ole
mahdollista kovin monella muulla elämän sfäärillä. Se on väylä kohtaamisiin,
joissa näkemys uskonnollisten liikkeiden ihmisistä ja liikkeistä kaikkineen
voi vahvistua. Toisaalta ne voivat antaa myös uudenlaista ja erilaista perspektiiviä ihmisiin ja liikkeisiin.
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Tässä artikkelissa olen hahmotellut työhön liittyviä merkityksiä
kolmella tasolla: henkilökohtaisen hengellisyyden, elämän tasapainottamisen ja toiseus-suhteen avulla. Merkityksiä tulkitessa vanhoillislestadiolaisuus näyttäytyy yhteiskunnallisesti sitoutuneena
sekä ahkeruutta ja työteliäisyyttä korostavana liikkeenä. Työ mahdollistaa myös kohtaamisen ulkomaailman kanssa. Vaikka palkkatyö on usein ”maailmallisuuden” aluetta, työn tekemistä ei sinänsä
nähdä ongelmallisena.
Kun palkkatyön saamia merkityksiä tarkastellaan hallinnan kannalta, voidaan tulkita, että palkkatyön alueeseen ei liity sellaisia
normatiivisia tai yhteisöllisiä paineita kuin esimerkiksi seksuaalisuuteen tai perhe-elämään. Tämä ei tarkoita, etteikö työelämään liittyisi hengellistä ohjausta. Työlle annettavien merkitysten avulla joka
tapauksessa määritellään liikkeeseen kuuluvien ihmisten sijoittautumista palkkatyön alueelle. Hallinnallisuus on kuitenkin luonteeltaan
suosittelevaa, ohjailevaa ja ihmisen omaan harkintaan perustuvaa.
Se ei ole siis ehdotonta tai luo jyrkkiä dikotomioita vaan tukee suhteellisen myönteistä aktiivisen ja osallistuvan ihmisen identiteettiä.
Tämä hallinnallisuuden väljyys ja mahdollistavuus tulee esiin
myös sukupuolinäkökulmassa, erityisesti naisten osallisuudessa
työelämään. Vanhoillislestadiolaisuus on monissa asioissa konservatiivinen liike, jossa naisten osallisuus perheen ja kodin ulkopuoliseen elämään saattaa näyttäytyä rajallisena. Artikkelissa analysoitu
työhön liittyvä aineisto tuo toisenlaisen perspektiivin asiaan. Naisten osallisuutta työelämässä käsitellään moninaisesti, ja ylipäänsä
naisten työssäkäynti näyttäytyy tavanomaisena asiana. Aineisto ei
siis piirrä sellaista mielikuvaa, että naisten palkkatyö olisi erityisen
ongelmallista. Siihen ei kohdistu erityisiä hallinnan tarpeita, jotka
olisivat perusluonteeltaan erilaisia kuin miehillä.
Palkkatyöhön liittyvät määritykset antavat vanhoillislestadiolaisille monenlaisia vapauksia ja mahdollisuuksia vaikkapa yhteydenpidossa liikkeeseen kuulumattomien ihmisten kanssa. Palkkatyön
alue on ainakin jossain määrin myös itsensä toteuttamisen aluetta
vanhoillislestadiolaisuudessa. Tiukan normatiivisuuden sijaan
palkkatyö mahdollistaakin osallisuutta sellaisilla aloilla, jotka
potentiaalisesti voisivat näyttäytyä ongelmallisina lestadiolaisen
opillisten lähtökohtien suhteen. Esimerkkejä näistä ovat muun
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muassa vapaa-ajan toimintoihin, matkailuun, mediaan tai taiteeseen
liittyvät ammatit. Näiden alojen ammattien harjoittaminen onkin
osaltaan laventamassa käsitystä vanhoillislestadiolaisuudesta, sen
opillisista rajoista sekä liikkeeseen kuulumisen muodoista.
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Vanhoillislestadiolaisten naisten
elämäntapabloggaus työnä
Sini Erholtz

Johdanto
Uskonnollisten arvojen ja instituutioiden uskottiin pitkään katoavan länsimaista modernisaation ja maallistumisen johdosta. Näin ei
kuitenkaan tapahtunut, vaan siirryttiin jälkisekulaariksi kutsuttuun
aikaan. Valtion ja uskonnon erottaminen oli johtanut kirkot luopumaan useista yhteiskunnallisista toimijuuksistaan, mutta samanaikaisesti myös palauttanut ne niiden hengelliseen ydintehtävään.
(Ks. esim. Taylor 2007.) Uskonnolliset liikkeet olivat uudenlaisessa
tilanteessa, jossa ne joutuivat samaan aikaan kamppailemaan oman
vaikutusvaltansa ja merkityksensä ylläpitämiseksi sekä täyttääkseen
nyky-yhteiskunnan maalliset vaatimukset. Tämän seurauksena alkoi
kehittyä erityisiä sopeutumisen mekanismeja, joilla uskonnot mahdollistivat selviytymisensä modernissa yhteiskunnassa.
Uskonnollisten liikkeiden muotoutuminen ajallisten ja kulttuuristen muutosten myötä ei ole tietenkään uusi tai pelkästään
jälkisekulaariin yhteiskuntaan sidottu ilmiö. Liikkeiden kehitystä
ja dynamiikkaa analysoineista tutkimuksista on löytynyt viitteitä
siitä, että jokainen sukupolvi luo liikkeen uudestaan omia tarpeitaan vastaavaksi (ks. esim. Heimola 2012). Tätä ajatusta tukee myös
perinteisten herätysliikkeiden synty: ne saavat yleensä alkunsa henkilöprotesteina valtakirkkojen linjauksiin. Uskonnollisten liikkeiden
kyvyssä sopeutua on siis oma historiallinen jatkumonsa, joka auttaa
niitä selviytymään myös nykyajan haasteista.
Käsittelen tässä tekstissä erityisesti vanhoillislestadiolaisten
naisten sopeutumista jälkisekulaariin aikaan. Valtamediasta saadun
mielikuvan mukaan olisi helppoa olettaa, että he eivät sopeudu
nyky-yhteiskuntaan ainakaan helposti vanhoillisten arvojensa
vuoksi. Käsitystä liikkeen erityislaatuisuudesta rakennetaan usein
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yleistävillä mielikuvilla, joilla vanhoillislestadiolaisuus asetetaan
tiettyyn lokeroon ja sillä, että puheenvuoro annetaan usein vain
liikkeestä eronneille henkilöille. Tämän seurauksena on, että vanhoillislestadiolainen nainen kuvataan usein vain äitiyden kautta. Tai
häntä vaihtoehtoisesti havainnoidaan muuten alistettuna ja kavennettuna naiseudestaan esimerkiksi yksinomaan meikittömyyden
kontekstissa. (Tahkola 2016.) Erityislaatuisuuden rinnalla vanhoillislestadiolaisuus näyttäytyy myös tavanomaisena uskonnollisena
liikkeenä. Se kamppailee oman valtansa ja merkityssuhteidensa
säilyttämisen puolesta ja pyrkii selviytymään jälkisekulaarissa ajassa
samalla tavalla kuin muutkin uskonnolliset liikkeet.
Tarkastelen vanhoillislestadiolaisuuden sopeutumista tähän
aikaan työn avulla. Työ muodostaa olennaisen osan vanhoillis
lestadiolaisten elämästä, ja sillä on heille myös oma teologinen merkityksensä. Vanhoillislestadiolaiset ovat omaksuneet Luterilaisen
kirkon oppi-isä Martti Lutherin opetuksen siitä, että työ on mitä
parhain tapa palvella Jumalaa, ja rakentaneet uskonnollista identiteettiään sen varaan. (Ks. esim. Elenius 1983.) Toisaalta ei vain sen
varaan, vaan myös sen avulla: työ ilmenee itsessään muuttumattomana ydinarvona, mutta sen sisältö voi mukautua vastaamaan ajan
henkeä. Tämän takia työn tarkastelu on relevantti tapa hahmottaa
myös sopeutumista ja sijoittumista jälkisekulaariin aikaan.
Sosiaalinen media ja siihen liittyvät työn muodot ovat yleisesti
katsottuna keulakuva nykymaailmalle erityisesti kulutusmyönteisyyden kautta. Tässä tekstissä käsitellään vanhoillislestadiolaisten
naisten sopeutumista erityisesti elämäntapablogien (lifestyle blogs)
kautta. Vanhoillislestadiolaiset naiset ovat blogeissa omaksuneet
modernin roolin digitaalisina sisällöntuottajina, jotka jakavat henkilökohtaisia kokemuksia arjestaan ja toimistaan. Elämäntapablogit ovat päiväkirjamaisia sivustoja, joiden ylläpitäjiin voi samaistua,
ihannoida heidän elämäntapaansa ja ottaa siitä vaikutteita omaan
elämään. Blogeja luetaan ja tuotetaan erilaisista intresseistä ilman
mitään suoraa kaavaa. Ne asettuvat sekä maallisen työn kenttään niihin sisältyvän mainonnan palkkakannustimilla että toimivat minän
työstämisen piirissä vuorovaikutuksellisen roolinsa kautta. Blogeja
lukevat niin muut vanhoillislestadiolaiset naiset kuin sellaisetkin
henkilöt, joilla ei ole kytköstä herätysliikkeeseen. Blogipostausten
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aiheina voivat olla niin joogaaminen, perhe-elämä, ystävät, pukeutuminen, sisustus kuin reseptivinkitkin. Oletuksena on, että kirjoittaja itse muovaa blogistaan omannäköisensä. Elämäntapablogeilta
odotetaan intiimejä minätarinoita vanhoillislestadiolaisista naisista
sen sijaan että niissä toistettaisiin ulkopuolelta annettuja roolikäsityksiä. Tarkastelemani blogit kertovat lestadiolaisuudesta vain
harvakseltaan tai sivulauseissa, lukijoidensa kanssa käymissään
kommenttiosiokeskusteluissa ja kuvallisten vihjeiden välityksellä,
kuten suviseuroista otettujen valokuvien kautta.
Vanhoillislestadiolaisten naisten osallistuminen blogikenttään on
yhtäältä työtä, mutta myös ymmärryksen tuottamista vanhoillis
lestadiolaisesta liikkeestä. Työ on keino ja väline, jolla uskonnollinen
liike sopeutuu maalliseen maailmaan. Tarkastelen vanhoillislestadiolaista elämäntapabloggausta kolmesta näkökulmasta, joista
ensimmäinen on tulot ja näkyvyys (työ), toinen lestadiolaisuuden
työstäminen (identiteetin rakennus) ja kolmas blogit työn keskustelualustana (määrittely). Kysyn, miten elämäntapabloggaus rakentaa
vanhoillislestadiolaisuutta.

Bloggaaminen jälkisekulaarina työnä
Vanhoillislestadiolaiset tunnetaan konservatiivisista arvoistaan,
suurista perheistään ja televisiokielloistaan. Valtaväestön arjesta
poikkeavien elämäntapojen perusteella voisi ajatella, että heillä olisi
suuria vaikeuksia sopeutua moderniin aikaan. He näyttävät kuitenkin sopeutuvan hyvin. Elämäntapablogit ovat tästä esimerkki; niissä
erityisesti nuoret vanhoillislestadiolaiset naiset kirjoittavat elämästään jälkisekulaarissa nyky-yhteiskunnassa. Avaan tätä näkemystä
pohjustamalla lyhyesti jälkisekularismiteoriaa ja sen historiallista
muodostumista. Sen jälkeen määrittelen, miten näen työn mahdollistavan sopeutumisen nykyaikaan ja -maailmaan. Pohjustan
samalla väitettäni siitä, että vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaus on tapa osallistua moderniin työkenttään, mikä edistää herätysliikkeen selviytymistä maallistuneessa yhteiskunnassa.
Historiallista polkua jälkisekularismiin voidaan tarkastella jo
ajalta, jolloin varhaisen sosiologian johtavat teoreetikot, kuten
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Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber ja Karl Marx, puolsivat sekularisaatio-teesiä. Sen keskeisenä ajatuksena oli uskonnon
häviäminen tai sen sosiaalisen merkityksen väheneminen teollistuvassa yhteiskunnassa. Vuosikymmenten kuluessa alkoi kuitenkin
käydä selväksi, että uskonnot eivät ole katoamassa modernisaation
johdosta yhteiskunnasta.
Akateeminen keskustelu uskonnon ja modernisaation suhteesta
käynnistyi uudelleen, kun filosofi Charles Taylor julkaisi vuonna
2007 teoksen A Secular Age. Taylor määrittelee teoksessaan kolme
jälkisekulaarille ajalle tyypillistä ilmiötä. Ensimmäinen ilmiö on valtion neutraali suhtautuminen uskontoihin ja vastaavasti uskonnon
irtaantuminen julkisesta elämästä, kuten poliittisista instituutioista.
Toinen ilmiö puolestaan on yksilön uskonnollisen sitoutumisen ja
toimintatapojen väheneminen, kun hän vetäytyy pois uskonyhteisöstään. Kolmannessa ilmiössä on Taylorin mukaan kyse siitä, että
yksittäinen uskonto on tänä päivänä vain yksi maailmankatsomus
muiden joukossa (vrt. 1500-luvun lähes monistinen suhtautuminen
uskontoon). (Taylor 2007.)
Jälkisekulaarin valtion odotetaan tarjoavan kansalaisille tasavertaisen uskonnonvapauden vastineena siitä, että uskonnolliset
ryhmittyvät eivät kääntyisi sisäänpäin ja asettuisi toisiaan vastaan.
Taylorin kolmantena listaaman ilmiön mukaisesti uskonnon tulisi
olla vain yksi maailmankatsomus muiden joukossa ja vapauttaa
jäsenensä otteestaan, jotta he tunnistaisivat kuuluvansa samaan
poliittiseen järjestelmään. Demokraattisen valtion kansalaisina he
sitten asettavat itselleen lait, jotka oikeuttavat heidät säilyttämään
yksilöllisen identiteettinsä kulttuurin ja maailmankatsomuksen
näkökulmasta. (Habermas 2010, 23.) Toisin sanoen uskonnollisen
ryhmittymän täytyy sopeutua maallistuneeseen yhteiskuntaan taatakseen olemassaolon vapautensa.
Vanhoillislestadiolaisuuden etuna modernin ajan sekularisoitumisvaatimuksissa on – muihin maailmankatsomuksiin peilattaessa
– ensisijaisesti liikkeen historiallinen perintö evankelis-luterilaisen
työorientaation vaalimisessa. Maallisen kutsumuksen toteuttaminen työtä tekemällä on sen mukaan tapa palvella Jumalaa paremmin; tällöin yhteisöä autetaan konkreettisten toimien kautta sen
sijaan, että vetäydyttäisiin maailmasta hengelliseen elämänpiiriin.
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Sen avulla luodaan myös kytkös ihmisen rooliin luomakunnan viljelijänä, mikä yhtäältä toimii myös keinona säilyttää oman uskon
traditiota. Oleellista siis on, että vanhoillislestadiolainen liike on
osana evankelis-luterilaisuutta osallistunut maalliseen työkenttään
jo kauan ennen jälkisekulaarin ajan vaatimuksia. Työllä on vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä oma teologinen merkityksensä, jonka
avulla se neuvottelee jo aiemmin esille tuotua suhdettaan uskon ja
maallisen välillä. (Liedes 2009, 8.)
Suomalaista työtä tarkastellaan nykytutkimusten valossa yleensä
kaksijakoisesti velvollisuuden ja minäteknologisten työorientaatioiden kautta, jotka jakaantuvat eri ikäpolvien mukaisesti (ks. esim. Tuohinen 2000). Vanhemmat ikäluokat ovat omaksuneet arvomaailman,
jonka mukaan työnteko on itsestään arvokasta ja velvollisuuksista
pitää huolehtia. Tämä tietenkin edustaa myös vanhoillislestadiolaisen
liikkeen evankelis-luterilaista arvomaailmaa siinä mielessä, että työllä
nähdään olevan muuttumaton hengellinen ydinarvo. Sekularisoituneen näkökulman mukaan tätä työn velvollisuuskeskeistä aikaa on
kuvailtu puolestaan erityisesti fordilaisena aikakautena autoalan edelläkävijän Henry Fordin mukaan. Sille tyypillisinä ilmiöinä on nähty
lineaarinen eteneminen koulutus- ja työmarkkinoilla, tuotannon
rationalisointi sekä massatyöläisyys, joka on mahdollistanut yhtenäiset kulutustottumukset. (Vähämäki 2009, 29; Viinamäki 2006, 21.)
Fordilainen tehdastyö oli tyypillisesti raskasta fyysistä työtä pitkine päivineen, mikä näkyi myös työntekijöiden kasvavissa poissaoloissa. Ratkaisuna tälle työnjohto alkoi tarjota sosiaalisia etuja, jotka
motivoivat työntekijää. Edut olivat vaihtokauppaa siitä, että työntekijä sitoutui institutionaaliseen kontrolliin; moraalisen valvonnan
salliminen oli väylä elinolojen parannukseen. Velvollisuusetiikka
siis rakennettiin osaksi fordilaisuutta tietynlaisten kannustimien
kautta. Tämä onkin konkreettinen ero vanhoillislestadiolaisuuteen,
jossa työ on yksi hengellisistä ydinarvoista. (Lindh 2016, 46–47;
Bauman 2002.) Maallinen velvollisuusetiikka todentui palkan ja
kulutuksen kannustinpiirissä, kun taas vanhoillislestadiolaisuudessa
velvollisuusetiikka on rakennettuna jo itse liikkeeseen. Vanhoillislestadiolainen liike ei kuitenkaan hylännyt uutta palkkamallia, vaan se
sopeutui maalliseen, fordilaiseen työskentelytapaan. Vanhoillislestadiolaisuudessa liitettiin yhteen siis kaksi työorientaatiota; liikkeen
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oma käsitys työstä hengellisenä arvona ja fordilainen palkkamalli
erilaisine kannustimineen.
Nykyaikaiseksi johtavaksi maalliseksi työorientaatioksi määritelty nuorempien ikäpolvien minäteknologinen arvopohja toimii
vanhoillislestadiolaisten kolmantena työorientaatiokenttänä, siis
alueena jossa ajan vaatimuksiin sopeudutaan. Minäteknologioilla
(technologies of the self) tarkoitetaan käytäntöjä, joilla henkilöt
muokkaavat esimerkiksi ajattelu- ja toimintatapojaan pyrkiessään
kohti parempaa elämää. Suomessa tämän postfordismiksi kutsutun ilmiön on nähty syntyneen viimeistään 1990-luvun laman
jälkimainingeissa, kun työttömyys nähtiin henkilökohtaisena epäonnistumisena ja työllistyminen henkilökohtaisena menestymisenä.
(Vähämäki 2009, 30.) Fordilaisuudesta poiketen postfordilaisuudessa ei enää edetä lineaarisesti opintojen avulla tietylle ja tasaiselle
urapolulle. Työhistoriat ovat myös yksilöllistyneet, mikä on johtanut
laajemmin henkilökohtaisiin vaihteluihin niin työttömyysjaksojen,
opintojen kuin esimerkiksi ammatillisen pätevyyden suhteen. (Ek
et al. 2004, 92–95.) Elämäntapabloggaus voidaan nähdä juuri tämän
työorientaation eräänlaisena kulminoitumisena.
Työntekijä, kuten vanhoillislestadiolainen elämäntapabloggaaja,
tekee postfordilaisena aikana itsellistä, minäkeskeistä työtä näennäisesti vapaana institutionaalisista järjestelmistä. Työtä ei ole sidottu
mihinkään tiettyyn paikkaan tai muotoon, vaan bloggaaja asettaa
itse raamit omalle toiminnalleen. Elämäntapablogeille ei ole olemassa virallista määritelmää juuri niiden vaihtelevuuden takia.
Kuitenkin yleisellä tasolla mielletään, että elämäntapablogit ovat
bloggaajien elämänkerronnallisia sivustoja, joissa yhdistellään niin
tekstiä, kuvia kuin videoitakin. Oleellista on myös toistuva julkaiseminen ja kommentointimahdollisuus eli vuorovaikutuksellisuus
lukijoiden kanssa. (Herring et al. 2004). Työ on tällöin ajalle tyypillisesti itse toteutettua, elämyksellistä ja mielenkiintoista. Lisäksi
sosiaalisen median työkentän kollegat ovat mieluisia jaettujen henkilökohtaisten intressien kautta ja työnteko on mahdollista sovittaa
yhteen vapaa-ajan kanssa. (Tuohinen 2000.)
Konkreettisin muutos fordilaisen ja postfordilaisen työorientaation välillä näkyy mielestäni siinä, miten velvollisuuksiin suhtaudutaan. Tehdasmallissa työntekijät ehdollistettiin hoitamaan
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velvollisuutensa sosiaalisilla uudistuksilla, kuten valvonnalla ja palkkioilla. Nyky-yhteiskunnassa bloggaajat ovat jo sisäistäneet velvollisuusetiikan mukaisen ajattelun, heille kyse on maallisista arvoista.
Työllä ja vapaa-ajalla ei ole enää samanlaisia rajoja kuin ennen ja
työnteon nähdään olevan yleisesti henkilökohtainen kansalaisvelvollisuus. Vanhoillislestadiolaisten teologia puoltaa tätä kansalaistottelevaisuutta, koska Lutherin oppien mukaan työn tekeminen on
Jumalan tahdon toteuttamista ja palvelua maan päällä. Työ ilmenee itsessään muuttumattomana ydinarvona, mutta työn sisältö voi
mukautua ajan hengen mukaisesti. Yksilökeskeisyyttä korostavan
blogityön kautta annettu kuva vanhoillislestadiolaisuudesta ei kuitenkaan välttämättä heijastele liikkeen sisäisiä näkemyksiä. Kyse on
ennen kaikkea niin maalliselle maailmalle kuin muille vanhoillislestadiolaisille ihmisille suunnatusta esityksestä, joka mahdollistaa
liikkeen selviytymisen jälkisekulaarin ajan vaatimusten keskellä. Sen
avulla näytellään, kuinka ihminen voi sovittaa sekä uskonnollisen
yhteisön jäsenyytensä että maallistuneen tapakulttuurin.
Esitellyn teoria-aineiston pohjalta vanhoillislestadiolaisuus on
nyky-yhteiskunnassa asemassa, jossa sen on keskusteltava sekä
omista ydinarvoistaan että niistä arvoista, jotka ovat marginaalissa.
Toisin sanoen vanhoillislestadiolaisten tulee määritellä, mistä liike
voi neuvotella ja mistä ei; voidaanko joistain vanhoista säännöistä
esimerkiksi luopua, että elämä tässä ajassa olisi sujuvampaa. Tämä
neuvottelu tapahtuu vuorovaikutuksessa liikkeen jäsenten, valtion ja
muiden maailmankatsomusten kanssa. Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaus työnä näyttäytyy yhtenä esimerkkinä tästä
neuvottelusta: 1) Naiset ottavat osaa moderniin työkenttään, jossa
korostuvat muun muassa materialismi, tulot, minän markkinointi
sekä minän brändäys. 2) He työstävät itseään sekä vanhoillislestadiolaista liikettä määritellessään nykyaikaista vanhoillislestadiolaisuutta, joka näyttäytyy moniäänisinä narraatioina arkielämästä. 3)
Elämäntapablogit toimivat myös työn keskustelualustoina eli tiloina,
joissa käydään dialogia uskonnon ja maallisen elämän yhteensovittelusta. Artikkelini keskeinen väite onkin, että vanhoillislestadiolaisten
naisten elämäntapabloggaus työnä toimii instrumenttina sille, miten
vanhoillislestadiolaisuus yhtäältä sopeutuu jälkisekulaareihin vaatimuksiin ja toisaalta vahvistaa asemaansa liikkeenä.
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Aineiston kuvaus ja eettiset lähtökohdat
Olen kerännyt vuosina 2016–2017 tutkimukselleni aineistoa 14 elämäntapablogista, niin bloggaajien kuin lukijoiden julkaisemista
teksteistä. Aineisto rakentuu siis vanhoillislestadiolaisten naisten
vuorovaikutuksellisuudesta elämäntapablogeissa, ei pelkästään yksittäisten blogien ylläpitäjien teksteistä. Nämä kirjoittajat ovat itse
määritelleet olevansa lestadiolaisia, entisiä lestadiolaisia tai ilmaisseet muuten yhteytensä lestadiolaisuuteen. Heidän vuoropuhelunsa
avulla on mahdollista tarkastella lähemmin sitä, kuinka lestadiolainen suhtautuu liikkeeseen, oli hän sitten sen sisä- tai ulkopuolella.
Aineiston äänien moninaisuuden kautta tarkentuu kuva siitä, mistä
vanhoillislestadiolainen liike voi neuvotella ja mistä ei sopeutuessaan
jälkisekulaariin aikaan. Tarkastelemiani blogeja olen löytänyt internetin hakukoneen, keskustelupalstojen ja muiden blogien kautta.
Keskeisinä aineiston valintaperusteina toimivat toistuvuus ja
uutuus. Toisin sanoen valikoin laajasta aineistosta artikkelin aiheen
kannalta merkityksellisiä postauksia ja niihin tulleita kommentteja
teemoittain. Jos joissakin kirjoituksissa esiintyi jotakin poikkeuksellista ja uutta, liitin myös sen aineistoon. Bloggaajien tuottamat
postaukset ja niihin tulleet lukijakunnan kommentit ovat syntyneet
minusta riippumatta, koska en ole osallistunut blogien kommentointiin millään tavalla. Tämä myös alleviivaa aineiston merkitystä
ja syytä sen käyttämiseen, koska blogeissa esiintyvät äänet sisältävät
vapaasti tuotettuja, moninaisia ja kompleksisia minäkertomuksia.
Minäkertomukset ovat henkilökohtaisia tarinoita ihmisen omasta
minäkäsityksestä ja elämästä. Ne ovat tapoja, joilla esimerkiksi
blogien ylläpitäjät tuovat esille omia toimijuuksiaan ja asemiaan.
Tutkijaroolini on toisaalta määritellyt sitä, mihin kohtiin minäkertomuksissa ja niiden vuorovaikutuksellisessa elementissä olen keskittynyt. On tärkeää huomioida, että aineisto ei ole muotoutunut
irrallaan minusta tutkijana. (Laukkanen 2007, 23.)
Olen henkilötietolain pohjalta sekä noudattaakseni hyvää tieteellisten tietojen käsittelytapaa pyrkinyt häivyttämään artikkelistani yksittäisten ihmisten tunnistettavuutta. Koska keskustelen
artikkelissani uskonnollisesta vakaumuksesta, joka on arkaluonteinen henkilötieto, olen päätynyt antamaan bloggaajille ja heitä

234 | Politiikka, talous ja työ

kommentoiville lukijoille yhtenäistävät pseudonyymit Bloggaaja ja
Kommentoija. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018.) Näin blogeissa
vuorovaikutuksessa olleiden tahojen henkilötiedot pysyvät mahdollisimman tunnistamattomina, vaikkakin suurin osa keskusteluun
osallistuneista on jo lähtökohtaisesti toiminut ja toimii nimimerkkien takana. Olen kuitenkin käyttänyt muualla mediassa, esimerkiksi
lehtihaastatteluissa, esiintyneiden elämäntapabloggareiden nimiä tai
heidän henkilökohtaisia nimimerkkejään avoimesti, sillä he ovat itse
tuoneet ne ja uskonnollisen vakaumuksensa tietoisesti julkisuuteen.
Bloggareiden yksityisyyttä vaalien olen nimien lisäksi jättänyt myös
blogien osoitteet ja nimet työstäni pois. Työni eettisenä punaisena
lankana toimii internetin tutkijoiden kansainvälisen yhdistyksen –
the Association of Internet Researchers (AoIR) – ohjeistukset.
Kaiken kaikkiaan artikkelini tarkoitus on hahmottaa, millaista
vanhoillislestadiolaisuutta elämäntapablogeissa rakennetaan. Tällöin kyse ei ole yksittäisten henkilöiden minäkertomusten identifioimisesta ja analysoinnista, vaan teemojen tarkastelusta. Olen
minimoinut suorat viittaukset yksittäisiin henkilöihin. Olen kuitenkin sisällyttänyt artikkeliini lyhyitä lainauksia, mikäli niissä on
käsitelty nimenomaan lestadiolaisuutta. Bloggaajat ovat tehneet tietoisen valinnan blogiensa julkisuudesta blogipalvelimensa asetuksien kautta. Kaikki tähän tutkimukseen tarkastellut blogit sijaitsevat
Blogger-alustalla. Tästä syystä tutkimuksen kohderyhmää ei ole
informoitu heidän kirjoitustensa tutkimuskäytöstä, sillä niin bloggaajat kuin kommentoijatkin ovat olleet tietoisia kirjoitustensa julkisuudesta ja tutkimusasetelmalle on haluttu taata mahdollisimman
autenttinen pohja. (Kuula 2006.) AoIR-ohjeistuksien mukaisesti
olen myös valinnut vain täysi-ikäisiä bloggareita.

Bloggaus modernina työulottuvuutena
Lähden seuraavaksi avaamaan vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggausta modernin työulottuvuuden näkökulmasta. Tässä
suhteessa merkittävimpinä tekijöinä ovat minäkertomuksellisuuden
henkilökohtaisuus, palkkakannustimet ja esiintyminen. Elämäntapa
bloggaus tuo henkilökohtaisten tarinoiden kautta esiin uudenlaista
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moniäänistä lestadiolaisuutta, joka kyseenalaistaa aiemmin liikkeen
ulkopuolelta annettuja määritteitä. Markkinavoimien ja tulojen
suhde elämäntapablogeille ominaiseen julkiseen esiintymiseen tuo
keskusteluun kuitenkin oman syvyytensä, koska on vaikeaa erottaa,
mitkä minäkerronnan osa-alueet ovat todellisuudessa vain rakennettua esitystä blogityön vaatimuksien pohjalta ja mitkä taas eivät.
Suomen suosituimpien elämäntapabloggaajien kanssa tehdystä
yhteistyöstä tunnettu valokuvaaja julkaisi omassa blogissaan kesällä
2016 taltioimiaan kuvia suviseuroista, vuosittaisesta vanhoillislestadiolaisesta tilaisuudesta, josta hän itse kokee valokuvaustyönsä
alkaneen. (Me Naiset 2017.) Kuvissa esiintyvät niin lapset kuin aikuisetkin, kauniina ja tyylikkäinä. Vaatetuksessaan seuravieraat suosivat sellaisia tunnettuja brändejä kuin Vans, Levis, R-Collection,
Makia, Haglöfs, Adidas ja Marimekko. Ilmeet ovat yksinomaan
nauravia ja hymyileviä. Ihmiset halailevat ja tunnelma on läheinen. Blogin lukijoiden mielestä kuvat ovat onnistuneet välittämään
tapahtumasta autenttista mielikuvaa.
Ai, että näistä välittyy juuri se oikea tunnelma! Juuri sellainen, miten sen itse kokee. Onnellinen olo, helppo ja iloinen!
Melkein harmittaa, etten enää ole nuori, joka aina illalla jää
kentälle pörräämään. Näistä kuvista muistui mieleen, miten
ihanaa aikaa se oli. On nytkin mukavaa, mutta nuorena suvikset olivat jotain ihan ”Erityistä!” (Kommentoija.)
Tyylilajiltaan kuvat ja niiden sisältö eivät eroa esimerkiksi kesän
musiikkifestivaalien samankaltaisesta taltioinnista, mikä voidaan
nähdä yhtenä merkkinä perinteisten vastakkainasettelujen hälventymisestä. Iholla-tv-sarjasta tuttu nykyinen lifestylebloggari ja entinen
vanhoillislestadiolainen Sanni Trishin vahvistaakin Julia Toivolan
blogihaastattelussa:
”Lestadiolaiset kun eivät voi koreilla meikillä ja koruilla, he
koreilevat vaatteilla. Hyvällä maulla, ei mitään paljastavaa.
Varsinkin nuoret pukeutuvat tosi hyvin. Siellä se millä pelataan on rusketus ja vaatteet. Harvoin näen Helsingissä yhtä
trendikkäitä ihmisiä kuin mitä esim. kaveripiirissäni silloin oli.
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Kaikki seurasivat muotia, suomalaisia suunnittelijoita ja lukivat muotiblogeja ym.” (Toivola 2013.)
Valtaväestölle suunnatuista tapahtumista suviseurat erottaa kenties
vain se, ettei alueella tarjota alkoholia, eivätkä seurakävijät käytä
meikkiä. Suviseurat tunnistetaan ja muistetaan usein kilometrien
mittaisesta seura-alueelle suuntautuvasta matkailuautojen ja -vaunujen jonosta.
Blogissa esiintyvät suviseuroista otetut kuvat saavat osakseen kiitosta stereotypioita rikkovan luonteensa vuoksi.
Kiitos että olet, […] kuvaat ja jaat otoksiasi – niistä on iloa
monelle meistä. Kuvaaminen on selvästi sinun juttusi, on aika
makeeta jos kuvat voivat herättää ihmisissä tunteita, […] niin
kuin nämä. Olet rohkea, minusta on hienoa, että tuot ilmi sen
mitä suvarit meille itelle merkkaa ja tuntuu. (Kommentoija.)
Toisaalta blogilukijat kohdistavat niihin myös kritiikkiä:
Näissä on vain yksi kaistale suviseuraihmisiä: nuoret ja muodikkaat sekä nuoret perheet, parin lapsen vanhemmat, jotka ovat tottuneet olemaan kameran edessä. Siellä on paljon
muunlaisiakin ihmisiä. Mielelläni olisin nähnyt kauniita kuvia
heistäkin. (Kommentoija.)
Keskustelussa tulee esiin monenlaisia ääniä ja siten myös vaatimuksia sille, miten vanhoillislestadiolaisuutta tulisi kuvata. Mielenkiintoista on oletettavasti liikkeen sisältä tuleva kritiikki siitä, että
vanhoillislestadiolaisuutta näytetään vain tietystä elämäntapablogeille tyypillisestä ”muodikkaasta” näkökulmasta. On selvää, että
vaikka bloggaaja päättääkin itse koko ajan, millaista minäkertomusta hän elämästään jakaa, se tapahtuu koko ajan vuorovaikutuksessa lukijoiden kanssa.
Toimittaja Anna-Sofia Berner ennakoi jo vuonna 2012, että
vanhoillislestadiolainen elämäntapa sopii hyvin jo aiemmin tekstissä havainnollistamaani elämäntapablogeille tyypilliseen arkiseen
kotoilutrendiin:
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Mitä tiedät vanhoillislestadiolaisista naisista? Että monet eivät katso televisiota. Että monet eivät meikkaa. Että he saavat paljon lapsia. Sitä et ehkä tiedä, että moni heistä kirjoittaa
nettiin blogia. Ja vielä useampi lukee näitä blogeja. Jos tiedot
vanhoillislestadiolaisista rajoittuvat kolmeen ensin mainittuun
seikkaan, voi tulla yllätyksenä, että blogeissa heidän elämänsä näyttää aika kivalta: Sisustetaan. Matkustetaan. Ulkoillaan.
Lapset leikkivät. Leivotaan. Käydään kylässä. Tehdään käsitöitä. Käydään kirpputoreilla. Näytetään tyylikkäiltä ja onnellisilta. (Berner 2012.)
Tuolloin Suomessa harrastemainen bloggailu alkoi vakiinnuttaa statustaan vakavasti otettavana liiketoimena ja alettiin herätä yksityishenkilöiden hallitsemien blogien valtaan suhteessa lukijakuntiin.
Havaittiin, että vanhoillislestadiolaisten naisten käymä keskustelu
oli siirtymässä keskustelupalstoilta henkilöbrändeillä johdettuihin
blogeihin. Sosiaalisen median parissa työskentelevän teologin ja tutkijan Meri-Anna Hintsalan mukaan ”[s]iihen maailmaan [vl-naisten
elämäntapablogeihin] ei yllä liikkeen virallinen puhe.” (Berner 2012.)
Kommentin taustalla oli todennäköisesti oletus siitä, että blogeja ei
mainostettu julkisesti. Tai vaihtoehtoisesti liikkeen sisällä oleva ajatus siitä, että yksilöiden päiväkirjamaiset tekstit eivät pitäisi sisällään
poliittista uhkaa. Blogit ovat vain uudenlainen jälkisekulaarin ajan
työn muoto, johon sopeudutaan ja joka ei kajoa liikkeen ydinarvoihin.
Lestadiolaisille elämäntapablogeille alkoi selvästi rakentua kysyntää samoihin aikoihin, kun modernit minäkertomukset yleistyivät
internetissä. Lukijat saattoivat kysyä suoraan suosiota ja julkisuutta
keränneiltä bloggaajilta mahdollisesta identifioitumisesta lestadiolaisuuden piiriin.
Oletteko siis lestadiolaisia? Jos olette niin siitä arvomaailmasta olisi todella kiinnostavaa saada kaltaisesi nuoren ja ainakin
blogin kautta samanhenkisen tyttösen ajatuksia. Tieto jota mediasta muuten saa on ikävän yksipuolista. (Kommentoija.)
Samaan aikaan myös keskustelupalstoille, kuten vauva.fi-sivustolle
avattiin ketjuja otsikoin Lestadiolaisten lifestyleblogeja? (7.1.2013) ja
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Lestadiolaisäidin blogi? (30.11.2012), joissa etsittiin lestadiolaisten
naisten kirjoittamien blogien osoitteita. Kuten edellä lainauksessa
esitettiin, syynä lestadiolaisten blogien etsimiseen oli usein nimenomaan muun median välittämä yksiulotteinen kuvaus vanhoillislestadiolaisista naisista. Huomioitavaa on myös se, että tällaisia
blogeja etsittiin julkisilta foorumeilta sen sijaan, että osoitteita olisi
vain jaettu liikkeen sisällä olevien naisten kesken. Tämän myötä voi
siis olettaa kysynnän lestadiolaisille minäkertomuksille tulleen myös
maallisilta tahoilta.
Myös lestadiolaiset naiset itse kirjoittivat blogeissa median liikkeen ulkopuolelta tarjoamista käsityksistä:
Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen sanasta lestadiolaisuus?
Tunnetteko ketään lestadiolaista ihmistä? Mitä olette kuulleet
lestadiolaisuudesta ja uskotteko kaikkiin väittämiin? Joka ikinen negatiivinen uutinen, joka liittyy lestadiolaisuuteen, on
ärsyttänyt minua, etenkin ne asiat, mistä niissä puhutaan; mm.
”synnytyskoneista”, uskonnon ”säännöistä”, ehkäisystä, seksiin
pakoittamisesta jne. (Bloggaaja.)
Edellä lainattua postausta korostettiin blogin kommenttiosiossa
useaan otteeseen rohkeaksi kannanotoksi ja tuettiin siinä esitettyä
ärtymystä:
voi […] että kun ne kaikki lukis tän ketkä luulee et meiä elämä on täynnä sääntöjä. et ne tajuais sen että meilläki on astianpesukone, matot lattiassa, vaatteita, ruokaa ja rakkautta.
ja kaikkia muuta, sellastaki mitä kaikki ei ehkä ymmärrä,
tai haluakaa ymmärtää. rohkee, hyvä postaus, täynnä asiaa!
(Kommentoija).
Vanhoillislestadiolaisten naisten blogeja etsittiin siis muun muassa
siitä syystä, että lukijat olivat kiinnostuneita niiden minäkerronnallisesta luonteesta. Tarve autenttisille liikkeen edustajien tarinoille
tuli niin maallistuneilta kuin liikkeeseen kuuluvilta ihmisiltä.
Blogityöhön oleellisesti kuuluva esiintyminen on kuitenkin risti
riidassa lukijoiden toivomien autenttisten kirjoitusten suhteen.
Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaus työnä | 239

Erving Goffman havainnollisti tätä tunnetussa tutkimuksessaan
minän esittelystä arkielämässä (The Presentation of Self in Everyday
Life, 1956), jossa hän analysoi ihmisten välistä vuorovaikutusta ja
siihen liittyvää minän esittämistä myönteisessä valossa. Goffmanin
metaforaa teatterista vanhoillislestadiolaiseen elämäntapabloggauk
seen soveltaen voi sanoa, että bloggaajan online-minä rakentuu
samalla tavalla kuin lava hahmottuu näyttelijälle. Kun näyttelijä on
lavan edessä, hän on tietoinen siitä, että yleisö tarkkailee häntä ja
täten esiintyy heille tiettyjen sääntöjen ja sosiaalisten käytäntöjen
kautta. Tätä toimintaa motivoi pelko näyttelijän potentiaalisesta
”kasvojen menetyksestä” tai epäonnistumisesta halutun mielikuvan tai persoonan heijastamisessa yleisölle. Lavan takana näyttelijän käyttäytyminen on puolestaan erilaista, koska yksityisessä tilassa
tällaisen performanssin eli kielellisen esityksen tarve ei ole välttämätön. Bloggaajalle tämä tila edustaisi puolestaan offline-minää, eli
poissa oloa verkosta. Siellä hän voi suunnitella online-esiintymistään ja reflektoida suoritustaan. (Emt., 69–70.)
Goffmanin mukaan yksilö rakentaa mielikuvaa itsestään valikoiden tietoisesti tai tiedostamatta sitä informaatiota, jota hän jakaa
muille (emt., 17). Tällöin on mahdollista, että bloggaaja tuottaa itsestään tahallisesti harhaanjohtavaa kuvaa. Lavan etuosa (online-minä)
toimii tällöin tilana, jossa hän piilottaa haitallisiksi kokemansa puolet, jotta voi muokata tai kontrolloida sitä, miten muut hänet näkevät. Tuolloin kirjalliseen vuorovaikutukseen liitetty itsereflektiivisyys
ei välttämättä toimi enää eettisen harjoituksen puolesta edes ”lavan
takaosassa”, vaan oleellista on saada yksilö sopeutumaan yleisön tai
yleisöjen erilaisiin odotuksiin. Bloggaajan kirjoitukset eivät ole tuolloin hänelle itsereflektion välineitä vaan voivat muuttua rakennetun
esityksen vuoksi esimerkiksi kulissien ylläpidoksi tai kavennetuksi
kerronnaksi. Minäkertomusten päämääräksi tulee silloin suosion ja
sen myötä vallan kasvu. (Tedeschi & Riess, 1981.)
Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapablogeista välittyvä
esitys minästä ja elämästä vastaa muiden saman tyylilajiin kuuluvien blogien lailla juuri kavennettua minäkertomusta. Elämästä
jaetaan pääasiallisesti siloiteltuja ja tarkkaan punnittuja hetkiä. Joillekuille bloggaajille tämä esitys minästä mahdollistaa menestyksen, kun taas toisille se tietää sisäisiä ristiriitoja, valheellisuutta ja
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vastarintaa. On myös ehdotettu, että sen sijaan että julkinen esiintyminen saisi aikaan läpinäkyvyyttä esimerkiksi bloggaajan pystyessä
kertomaan itse oman elämän tarinansa, se itseasiassa tuottaa läpinäkymättömyyttä. Goffmann puhuu harhaanjohtavasta performanssista, jossa yksilöt ja organisaatiot työstävät kulissejaan. (Ball 2010,
215.) Voi olla vaikea arvioida, missä määrin esimerkiksi bloggareiden minäkertomukset ovat autenttisia ja milloin harhaanjohtavia,
koska niillä ei ole selkeää rajaa. Toisaalta niistä on vaikeaa erotella
vaikkapa markkinavoimien vaikutuksia. Muun muassa Mainonnan
eettinen neuvosto (MEN) on kertonut monen bloggaajan kompastuneen piilomainontaan tehdessään kaupallista yhteistyötä yritysten
kanssa vastiketta vastaan. (Keskuskauppakamari 2018.) Myös itse
blogeissa käydään keskustelua näiden tarkasti rajattujen minätarinoiden problemaattisuudesta:
[N]äkemykseni on, että kun lestadiolaisilla naisilla/äideillä ei
ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä
(kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta kouluttautuakaan,
[…] heillä ei ole periaatteessa mahdollisuutta vaikuttaa lapsilukumääräänsä, heillä ei ole mahdollisuutta korostaa ulkonäköään tai naiseuttaan meikkaamalla tai värjäämällä hiuksia,
heillä ei ole mahdollisuutta harrastaa esimerkiksi viinejä tai
välttämättä kuunnella edes haluamaansa musiikkia tai harrastaa tanssia yms.). Joten ainoat mahdollisuudet oman minuuden korostamiselle ja pönkittämiselle ovat laihuudesta
huolehtiminen, sisustaminen, kodin laittaminen, bloggailu ja
tuhlailevan elämäntyylin korostaminen ja mahdollisimman
kadehdittavan kuvan antaminen itsestään ja perheestään.
(Bloggaaja.)
Kun bloggausta tarkastellaan maallisen työn näkökulmasta, vaatimukset toiminnalle tulevat ensisijaisesti markkinavoimien kysynnän
ja tuotannon piiristä, vuorovaikutuksellisesta suhteesta esimerkiksi yritysten, blogien kirjoittajien (tuottajien) ja niiden lukijoiden
(kuluttajien) välillä. Tämä vuorovaikutuksellinen suhde on mahdollistanut blogien ammatillistumisen ja tarjonnut bloggareille mahdollisuuden ansaita palkka- ja kulutusjärjestelmän kautta samalla
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tavalla kuin missä tahansa muussakin työn muodossa. (Ks. esim.
Maksimainen 2014.) Vuorovaikutuksellinen suhde muodostaa myös
tilan, jossa määritellään maallisen työkentän raamit siitä, millainen
työ on toivottavaa ja millainen ei. Tätä ilmiötä havainnollistaa esimerkiksi tapaus Elle Darby – The White Moose Café, jossa hotellin
omistaja käynnisti kriittisen julkisen keskustelun bloggaajan yrityksistä markkinoida hotellia mediakanavissaan vastineena ilmaisista
hotelliöistä. (Ks. esim. Määttänen 2018.)
Vanhoillislestadiolaisuuden performaatiota blogikirjoitusten
välityksellä voidaan tarkastella jälkisekulaariin aikaan sopeutumisen näkökulmasta. Tällöin oleellista ei ole se, onko kirjallisissa esityksissä edes pyrkimystä autenttisuuteen, vaan sen toteuttaminen
liikkeen selviytymisen näkökulmasta. Tähän viittaa myös Luther
tekstissä Whether Soldiers, Too, Can Be Saved (1967), jonka mukaan
Jumalan antamalla tehtävällä on oma legitimiteettinsä, vaikka jotkin tahot käyttäisivätkin ammattiaan väärin. Tuo legitimiteetti
muodostuu nimenomaan työn muodosta Jumalan palvelemisena
sekä sen roolista uskonnon suojelijana ja rauhan säilyttäjänä.

Bloggaus välineenä minän työstämiseen
Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan syvemmin elämäntapablogien
roolia työstämisen välineenä. Työstämisellä tarkoitan blogien esityksen ja vuorovaikutuksellisen roolin aikaansaamaa kehitystä,
jolla niin yksilö kuin uskonnollinen liike pyrkivät parantamaan
asemaansa jälkisekulaarissa ajassa. Kyse ei ole tällöin vain edellä
määritellyistä blogien kirjallisista performaatioista vaan ennemminkin siitä, miten esityksen toteuttaminen vaikuttaa yksilön arvomaailmaan. Tähän liittyy paljon haasteita. Pyrkimys hyvään elämään
maallisen työn kriteereiden perusteella, jota elämäntapabloggaus siis
edustaa, ei välttämättä vastaa uskonnollisen liikkeen ja sen muiden
jäsenten näkemyksiä. Tämän lisäksi on vaikeaa erotella, että tapahtuuko vanhoillislestadiolaisten arvojen maallistuminen vain osana
performanssia, vai muuttuuko vanhoillislestadiolaisuus liikkeenä.
Myös blogeissa dialogia käyvät lestadiolaiset kommentoivat omaa
hämmennystään kahden erilaisen maailman yhteensovittelussa:
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Elämäntapani eivät ehkä kestäisi päivänvaloa tai isovanhempien silmiä - meikkaan, katson elokuvia, kuuntelen ”maailmallista musiikkia”. Myös homouteen kantani on myönteinen
- mielestäni toisen ihmisen rakastaminen, sukupuolesta riippumatta, tuo aina maailmaan enemmän hyvää, kuin tuomitseminen ja syyllistäminen. Vl-kulttuurissa on paljon sellaista,
joka saa v***tuskäyräni nousemaan hetkessä […] Kuitenkaan
en halua uskoani ”kieltää”, sillä koen, että usko on tärkeä turvani. […] En osaa toimia ei-vl -kulttuurissa, eikä minua kiinnosta baarit, alkoholi ym. Toisaalta en koe olevani kotonani
seurapenkissäkään. (Kommentoija.)
Historioitsija ja filosofi Michel Foucault’n mukaan epistolaariset, eli
kirjeen muodossa olevat, tekstit syntyivät lähtökohtaisesti jo Rooman imperiumin aikaan. Ihmiset alkoivat tuolloin tuottaa kirjallisia
minäkertomuksia (writing of the self) harjoittaakseen itsereflektiota
ja kehittääkseen muistiaan. Minäkertomukset ovat sisällöllisesti kirjoituksia jokapäiväisestä arjesta, oikeista ja vääristä teoista, havainnoiduista hallintojärjestelmistä sekä fyysisistä ja henkisistä toimista,
joihin yksilö on sitoutunut. Tuottaessaan näitä minäkertomuksia
yksilö kuitenkin samanaikaisesti valtuuttaa itsensä olemaan oma
tarkastajansa, joka arvioi yleisimpiä virheitään ja aktivoi samalla
käyttäytymisen säännöt, jotka henkilön täytyy pitää aina mielessään.
Yksilön tulee tällöin yhdenmukaistaa se, miten hän katsoo itseään,
ja se, kuinka hän katsoo itseään ”minätarkastajan” roolissa silloin,
kun hän suunnittelee päivittäisiä tekojaan elämisen tekniikoiden
sääntöjen puitteissa. (Foucault 1997, 219–222.) Foucault rakentaa
näin minäkertomuksesta eräänlaisen eettisen harjoituksen, jonka
avulla yksilö pyrkii kohti hyvää elämää ja uskonnollisessa mielessä
välttämään synnintekoa. Käyttämällä esimerkkejä Rooman keisarin
Marcus Aureliuksen ja kirjailija Senecan kirjeistä Foucault näkee
epistolaarisen toimintaan kuuluvan itsetarkkailun sisältävän myös
ajatuksen siitä, että elämäämme tulee säännellä siten, että kuvittelemme koko maailman katsovan sitä. (Emt., 243.)
Minäkertomuksellisten blogien tyylilaji ei kuitenkaan suoranaisesti sovi perinteiseen käsitykseen yksilöä kehittävistä epistolaarisista
toiminnoista. Yksityinen kirjoittelu internetin keskustelupalstoilla
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on muuttunut esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapablogeissa julkiseksi ja näin bloggaajan itsetarkkailun rinnalle on
tullut lukijakunnan bloggaajaan kohdistama tarkkailu. Foucaultin
ajatusta minäkertomuksista soveltaen; vanhoillislestadiolaiset naiset
eivät vain kuvittele koko maailman katsovan itseään, vaan heillä on
oma todellinen yleisönsä. Blogit eivät ole täysin verrannollisia myöskään filosofi Jean-Jacques Rousseau’n tai kirkkoisä Augustinuksen
julkituomien tunnustusteosten (Confessiones) lajityypin kanssa,
vaikka myös niihin on liittynyt epistolaarisen toiminnan lisäksi julkinen tila ja yleisö. Blogeissa tämä lukijoiden mukana tullut julkinen tila ei vastaa automaattisesti suuren yleisön julkisuutta, vaan
rakentuu lukijoiden etsiessä blogeja vaihtelevien henkilökohtaisten
intressiensä pohjalta. Näin blogit eivät ole suoranaisesti esiintymistä
kaikille, vaan ne omaavat erityisalueita. (Niemi-Pynttäri 2007, 350.)
Tämä tosin todennäköisesti vastaa myös tunnustusteoksien lajityyppiä. Blogien selkeimpänä erona näyttäytyy kuitenkin juuri niiden
vuorovaikutuksellinen elementti, sillä bloggaajan minäkertomus
rakentuu dialogissa blogin lukijoiden kanssa. Digitaalisen kulttuurin tutkijatohtori Sari Östman tiivistää, että minäkertomuksellisten blogien motiivi on ensisijaisesti toimintaa ja kertomista itsestä
itselle, itsestä toisille ja toisten kanssa. (Östman 2008, 14.)
Foucault’n teoria biovallasta ja erityisesti sen minäteknolo
gioista täydentää edellisessä osiossa esiteltyä Goffmanin ajatusta
performaatiosta. Foucault hahmottelee kahdessa viimeisessä Seksuaalisuuden historia -teoksen osassa (1976–1984) ajatuksen itsensä
kehittämisestä (cultivation) ja huoltamisesta (care of the self). Nämä
liittyvät käsitykseen biopolitiikasta yhteiskunnan modernina hallinnoinnin muotona, joka tuottaa ihmisistä subjekteja. Ulkoisen
vallan sijaan keskiössä on tällöin hallinta (governmentality), jonka
avulla on mahdollista hallita uudella edistyneellä liberaalilla tavalla.
(Rose 1996, 58.) Ohjausta toteutetaan näkyvän hallinnan sijaan
minäteknologioilla, joiden avulla valta sulautuu subjektin omaan
toimintaan siten, että hallinnan ulkoiset tekniikat ja subjektiivisuus yhdistyvät. (Vähämäki 1998, 135.) Hallinta voi toisin sanoen
näyttäytyä ihmisen itsenäisenä ja rajattomana minätyönä, kun tosiasiallinen kehityksen suunta on annettu ulkoa päin. Tästä havainnollistavana esimerkkinä on vanhoillislestadiolainen bloggaaja,

244 | Politiikka, talous ja työ

joka jakaa blogissaan omaan kuntoiluunsa, ruokavalioonsa tai tyyliinsä liittyviä tavoitteitaan. Bloggaaja voi kokea hallitsevansa itsenäisesti tavoitteidensa asettamisen ja itsensä kehittämisen, mutta
todellisuudessa ne rakentuvat eri valtainstanssien toimeenpanoina.
Myös vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggauksen kritiikissä on tähän kiinnitetty huomiota:
Kun se [oma hallinta] ei lestadiolaisnaisella saa olla oma lisääntyminen eikä oma elämä, niin olkoon päätöksenteon ja
muokkaamisen kohteena sitten ainakin koti ja se miltä asiat
näyttävät, kuluttaminen ja oman kropan laihuuden palvonta,
lapsen tyylikäs ulkonäkö, autot, mökit, asuntovaunut, ja niihin
kaikkiin kytkeytyvä tavaran kerääminen ja kaikkinainen varustelu ja koko komeuden ulospäin suunnattu kulissimainen
esittely. (Omat Polut 2013.)
Foucault hahmottelee minäteknologioiden konseptillaan, kuinka
yksilöt elävät esiintyessään laskelmoiden tavoitteiden, mittareiden
sekä arvioiden kentällä ja kumoavat henkilökohtaisia uskomuksia
ja sitoumuksiaan. (Ball 2010, 215.) Yksilöiden ja ulkopuolisten valtarakenteiden suhde ei kuitenkaan tällöin rakennu alistussuhteen
pohjalta, vaan sisältää nimenomaan yksilön vapauden ja halun työstää itseään annettujen normien mukaisesti. (Vähämäki 1998, 135.)
Elämäntapabloggaaja, on tämän pohjalta kasvuhakuinen taho, joka
pyrkii kohti valtajärjestelmien muodostamaa ideaalikäsitystä. Toisin sanoen minäteknologiat ovat ytimeltään itsensä työstämiseen ja
identiteetin rakennukseen käytettäviä tekniikoita. Minäteknologiat
eivät kuitenkaan toteudu erillään muista vallan ja tiedon käytännöistä (Foucault et al. 1988). Aivan niin kuin Goffmanin esimerkissä
teatterin lavasta, vanhoillislestadiolaisen elämäntapabloggaajan
minäteknologinen työstäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa niin
yleisön kuin muiden vaikuttajien, esimerkiksi markkinavoimien,
kulttuurin ja vanhoillislestadiolaisen liikkeen, kanssa.
Vanhoillislestadiolainen elämäntapabloggaaja Satu argumentoi,
että yksi syy bloggaukseen oli nimenomaan halu kumota muiden
tahojen rakentamia käsityksiä:
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Vaikka tuon blogin tarkoitus ei ole korostaa sitä, että me ollaan
vanhoillislestadiolaisia, niin haluan osoittaa, että me ollaan
ihan tavallisia ihmisiä. Meitä kiinnostaa kaikki normaalit asiat.
Ei me olla mitään kummajaisia. (Berner 2012.)
Kyseinen kommentti antaa olettaa, että kirjoittamisella on yksilöllisen roolin lisäksi intentionaalista pyrkimystä muuttaa yleisiä
vanhoillislestadiolaisuuteen liittyviä stereotypioita kollektiivisella
tasolla ja rakentaa omaa sekä liikkeen brändiä. Näin vanhoillislestadiolaisen bloggaajan online-minän performanssi ei pyri lähtökohtaisesti muuttamaan vain käsityksiä hänen omasta individualistista
minäkuvastaan, vaan yrityksenä on monipuolistaa julkisuudessa
myös käsityksiä muiden lestadiolaisten naisten identiteeteistä.
Minän työstäminen, eli aiemmin mainittu vapaus ja halu rakentaa
itseään annettujen normien mukaisesti, toimii vanhoillislestadiolaisten naisten sopeutumiskeinona jälkisekulaarissa yhteiskunnassa.
Työstäminen on pohjimmiltaan sopeutumista maallistuneeseen
maailmaan oman ja yhteisön julkisen kuvan eli brändin kautta. Se
ei kuitenkaan estä bloggaajaa tai vanhoillislestadiolaista liikettä säilyttämästä omia ydinarvojaan muuttumattomina, sillä tämä brändin
rakennus on osa aiemmin avattua modernia työorientaatiota, jossa
vapaa-ajan ja työn raamit ovat kadonneet.
Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapablogeissa esiintyvä
yhtenäinen tavallisuuden ja moninaisuuden julistus toimii myös
esimerkkinä aiemmin esitetyistä filosofi Charles Taylorin määritteistä nykyajan sekularisaatiolle. Erityisesti Taylorin kuvailema
yksilön vetäytyminen kauemmas uskonnollisesta yhteisöstä henkilö
kohtaista uskonnollista sitoumusta sekä toimintatapoja vähentämällä antaa tilaa individualistiselle sopeutumiselle maallistuneeseen
maailmaan. Lestadiolaisuuden historiaa tutkinut Mauri Kinnunen näkeekin, että muun muassa perinteiset vastakkainasettelut
(etelä/pohjoinen, kaupunki/maaseutu, sivistyneistö/oppimattomat,
papisto/maallikot, rikkaat/köyhät, maailmallisuus/askeettisuus),
joilla on synnytetty ja ylläpidetty yhteisöidentiteettiä, ovat menettäneet aiemmat merkityksensä. Tämä johtuu muun muassa siitä,
että suurin osa vanhoillislestadiolaisen liikkeen jäsenistä elää nykyään urbaanissa ympäristössä ja he törmäävät jatkuvasti useisiin eri
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uskontoihin ja kulttuureihin. (Kinnunen 2006.) Vastakkainasettelujen rikkoutumisesta kertovat myös elämäntapablogeissa esitetyt
kuvaukset vanhoillislestadiolaisuuden moninaisuudesta identiteetin
ja uskonnon kentällä:
oon ite kans vl, mutta taidan olla just vähän oman tien kulkija,
ajattelen että uskon omalla tavallani, käytän meikkiä, minusta
se on nykyään ”normaalia” ei tietenkään vahvaa meikkiä mutta
kuitenkin :) mutta se on kyllä totta että ajat muuttuu,,. Tiän
myös semmosiakin jotka on tosi läheisiä uskonsa kanssa. Itse
ajattelen uskon omalla tavallani. Ajattelen esim. Jos en halua
kymmentää lasta,voin käyttää ehkäisyä. Mulla ei usko siis ole
kovin läheinen. Minulla on kaksi pientä lasta ja oon 22 :) arvostan tietty niitä jotka on läheisiä uskonsa kanssa, se on ihan
mahtavaa. Itse kokee vaan kaiken eritavalla. (Kommentoija.)
Mauri Kinnusen väittämä myötäilee myös sosiologi Talcott Parsonsin näkemystä siitä, että arvojen täytyy yleistyä mahduttaakseen ja
integroidakseen kaikki yhteiskunnan jäsenet, kun yhteiskunta sekularisoituu ja tekee tilaa useille maailmankatsomuksille. Parsons kutsui teorioimaansa prosessia arvoyleistykseksi (value-generalization)
joka on modernisaation tulosta. (Parsons 1971.) Vanhoillislestadio
laisten elämäntapabloggaus tukee tätä ajatusta paradoksaalisella
tavalla. Elämäntapablogien tarkoitus on nimittäin yhtäältä demonstroida vanhoillislestadiolaisen naiseuden läpikäymää murrosta.
Tällöin bloggaajien rakentama kuva naiseudesta ei ole vain yksi
kuvaus siitä, mitä vanhoillislestadiolaiseen naiseen liittyvät ideaalit ovat, vaan se on kokoelma eri vanhoillislestadiolaisen naiseuden
representaatioita. Toisaalta erilaistumisen vanavedessä myös politisoidaan ajatusta samanlaisuudesta: me kaikki olemme naisia, joilla
on erilaisia ideaaleja, emmekä sorru vanhanaikaiseen ja yksinkertaistavaan vastakkainasetteluun kuten uskonnollinen/maallinen.
Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaukseen
suhtaudutaan joissakin toisissa blogeissa myös kriittisesti. Tästä
esimerkkinä toimii muun muassa Omat polut – etnisten vanhoillislestadiolaisten kertomuksia ja kokemuksia -blogi, jossa
kirjoittaa ryhmä entisiä ja nykyisiä vanhoillislestadiolaisia. He
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haluavat postauksillaan jakaa kokemuksiaan ja mielipiteitään vanhoillislestadiolaisuudesta myös liikettä tuntemattomille. Vanhoillislestadiolaista naiseutta pohtivassa osiossa – ”Katsokaa Minua, olen
normi-vl-vaimo ja meillä on tavaroita! Meillä on kaikkea!” – puhutaan, kuinka nuoret naiset ovat kiinnostuneet oman henkilökohtaisen sosiaalisen statuksensa rakentamisesta omassa yhteisössään:
Tärkeintä on Huippu Tyyli, jossa ei naisten lisääntymispakkoon alistaminen, naispappeuden ongelmat eikä satojen lasten
raiskaamisten salaamiseen johtanut rippioppi pääse häiritsemään taiteellista kukka-asetelmaa. Näin nainen, jolla useimmiten on ihan tasokas koulutus, usein korkeakoulututkinto,
onnistuu olemaan kliinisesti puhdas itsenäisistä ajatuksista ja
siten vaaraton. Hän saattaa jopa ryhtyä esiintymään mediassa mukavan ”uudentyyppisen”, uudistuneen lestadiolaisuuden
edustajana, asettaen näin oman persoonansa ja osaamisensa
liikkeen ryvettyneen imagon puhdistamisen välineeksi. (Omat
polut 2013.)
Omat polut -blogitekstin viesti on samankaltainen kuin Goffmanin teoria positiivisen mielikuvan performanssista. Tämän lisäksi
se tukee ajatusta bloggaajien intentionaalisesta pyrkimyksestä
muuttaa aiempaa käsitystä vanhoillislestadiolaisesta naiseudesta
kollektiivisella tasolla. En kuitenkaan näe, että tämä olisi vain
vanhoillislestadiolainen ilmiö, vaan ennemminkin yhtymäkohta
sekularisoituneeseen maailmaan. Bloggaaja muokkaa ajattelu- ja
toimintatapojaan työn vaatimuksien ja ihanteiden mukaisesti osana
postfordilaista työorientaatiota riippumatta siitä kuuluuko hän
uskonnolliseen yhteisöön vai ei.
Foucault’n minäteknologian näkökulmasta blogit kyllä mah
dollistavat identiteetin tai identiteettien rakennuksen virtuaalisten
minäkertomusten kentällä, mutta rakentamista ohjaa ulkopuolinen
hallinta. Julkista minätyötä tehdään materialismin kautta, uskonnosta
etäännytettynä. Samalla rakennetaan yhdenmukaisuutta niin uskonsisarten kuin maailmallistenkin naisten kanssa. Arvot – Parsonsin
sanoin – yleistyvät modernisaation seurauksena. Todellisuudessa valta
vain siirtyy yhdeltä auktoriteetilta toiselle tai kenties jakaantuu usean
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auktoriteetin kesken. Vanhoillislestadiolaisen naisen pyrkimys hyvään
elämään ei näet tämän ajatuksen myötä rajoitu ainoastaan vanhoillislestadiolaisiin tai itse Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry:n
(SRK) määrittämiin ydinarvoihin, vaan hänen täytyy pyrkiä hyvään
”oikeaoppiseen” elämään myös kaupallisessa maailmassa. Enää ei
riitä, että olet hyvä uskova, vaan sinun tulee pyrkiä hyvään elämään
maallisten vaatimuksien mukaisesti. Tällöin kulutuskulttuuri ja sen
mahdollistama unelmointi ja arjesta irtautuminen voidaan nähdä
sekä emansipatorisena tekijänä että lisäävän uusia haasteita. Uuden
julkisen identiteetin, brändin, työstäminen tuo mukanaan uudet
valta-asetelmat, mutta ei poista myöskään uskonnon vaikutusvaltaa
tai merkitystä henkilökohtaisella tasolla.

Bloggaus välineenä dialogiin
Elämäntapablogit mahdollistavat konkreettisen työnteon ja minän
työstämisen. Näiden lisäksi blogit tarjoavat keskustelualustan, joissa
käydään dialogia uskonnollisen ja maallisen elämän yhteensovittamisesta. Tässä vuorovaikutuksessa on mukana niin bloggaavia
vanhoillislestadiolaisia naisia ja liikkeen muita jäseniä kuin entisiä
vanhoillislestadiolaisia ja blogien muuta lukijakuntaa. Keskustelussa
määritellään raameja vanhoillislestadiolaiselle sopeutumiselle jälkisekulaariin aikaan: mitkä muutokset voidaan toteuttaa ja mitä puolestaan ei vanhoillislestadiolaisten ydinarvojen säilyttämisen nimissä.
Paljon on kyllä tehtävää, jotta kaikilla olisi hyvä olla liikkeen
piirissä. :/ Monesti tuntuu, että prioriteetit ovat monen kohdalla persiillään. Ydinasia, eli yksinkertainen usko, ei toteudu kaikkien kohdalla. Keskitytään ihan ei-oleellisiin asioihin. Tuntuu,
että monelle on ylivoimaisen vaikea käsittää, kuinka yksinkertainen asia usko todella on.. Itseltäkin se tuppaa unohtumaan,
kun alkaa ajatella asioita liian monimutkaisesti. (Bloggaaja.)
Vanhoillislestadiolaisen naisen työtä on aiemmissa tutkimuksissa
lähestytty ensisijaisesti yksilön ja yhteisön välistä suhdetta tarkastelemalla (ks. esim. Kutuniva 2003). Vanhoillislestadiolaisuus
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hahmotetaan yhteisöuskonnoksi, jossa ero maailmassa olemiseen
ja rauhanyhdistykseen kuulumiseen tehdään yhteisön sääntöjen
noudattamisella. Entisen vanhoillislestadiolaisen Topi Linjaman
mukaan liikkeessä ajattelu on ulkoistettu yhteisölle, joka puolestaan
rajaa mustavalkoisesti sen miten saa toimia. (Vainio 2017.) Havainnollistavana esimerkkinä voi mainita liikkeen virallista kantaa edustavan SRK:n julkiset näkemykset siitä, että Raamattua ei tule tulkita
nykyajan käsitysten mukaan, sillä Raamatun sana on muuttumaton
ja pyhä. Tällä korostetaan liikkeen virallisia kannanottoja oikeaan
ja väärään elämäntapaan sekä suhtautumista esimerkiksi alkoholinkäyttöön, eutanasiaan, aborttiin, sukupuoleen, avioliittoon ja
seksuaalisuuteen. (SRK 2005.) Yhteisöön kuulutaan noudattamalla
liikkeen virallisen opin mukaista, hyvänä pidettyä elämäntapaa.
Tätä havainnollistaa myös seuraava blogikommentti: ”Ite oon vl ja
ajattelen niin ettei meillä oo mitään sääntöjä tai kieltoja vaan tämä
on elämäntapa. :)” (Kommentoija.)
Liikkeestä irtautuneiden henkilöiden elämäntapablogien minäkertomukset avartavat käsitystä yhteisön suuresta vaikutuksesta
yksilöön, sillä liikkeen sisällä olevat tai kokonaan sen ulkopuolelle
kuuluvat eivät välttämättä hahmota suhteen voimakkuutta. Irtautuessaan liikkeestä yksilö saattaa joutua rakentamaan maailman
kuvansa lisäksi uudelleen myös sosiaaliset suhteensa, identiteettinsä
ja moraalinsa. (Karjalainen 2011.)
Välillä tuntuu siltä, etten kuulu enkä sovi oikein mihinkään.
En enää sovi vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön, mutta en oikeastaan siihen ympäröivään maailmaankaan, johon en ole
pienestä pitäen kasvanut. En osaa vielä tämän maailman normeja ja käytäntöjä. (Bloggaaja.)
Yhteisön mittavan vaikutuksen vuoksi moni myös jää liikkeeseen ja
hyväksyy sen asettamat raamit elämäänsä, vaikka ne eivät tuntuisikaan järkeviltä.
Minä ajattelen nuista asioista, mistä kirjotat, aika lailla samanlain kuin sinä. Silti oon vielä yhteisössä mukana. Ehkä siksi,
etten halua, että läheiseni pitävät minua epäuskoisena. Tai eh-
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kä siksi, että haluan uskoa, että tässäkin yhteisössä opittaisiin
vähitellen ymmärtämään, mikä on tärkeää ja mikä ei. Tai sitten ihan vaan siksi, että irrottautuminen tuntuu liian raskaalta
ja yhteisö liian rakkaalta. En oikein tiedä. (Kommentoija.)
Kirjallisuudentutkija Hanna-Leena Nissilä näkee, että vanhoillislestadiolaisten yhteisöllisyyteen ja meisyyteen kuuluva homogeenisuus pohjautuu aidolle ja yhteiselle uskolle mutta se on myös
rakennettua (Nissilä 2013, 61). Tämä yksimielisyys toimii edellytyksenä sille, että yhteisö on selvinnyt vuosikymmenten ajan, ja näkyy
esimerkiksi SRK:n näkemyksessä Raamatusta pyhänä ja muuttumattomana sanana. Vanhoillislestadiolaisten naisten blogeissa tätä mallia on kuitenkin lähdetty kritisoimaan.
Ja ehkä suurin syy mun lähtemiseen oli se, etten uskonut siihen seurakuntaoppiin. Tai siihen että seurakunnan täytyis
olla yhtenäinen ja että se on aina oikeassa. Välillä tuntui että
tukeudutaan liikaa siihen seurakuntaan ja siihen että näin on
aina hyväksi nähty. (Bloggaaja.)
Vanhoillislestadiolaiset ovat käyneet ehkäisyn lisäksi mittavaa arvokeskustelua liikkeen kieltämästä naispappeudesta ja sen kautta miesten ja naisten välisestä epätasa-arvosta rauhanyhdistyksien sisällä.
Liikkeen yleinen käytäntö on edelleen, että vain miehet voivat toimia rauhanyhdistyksissä puhujina. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että miehillä on mahdollisuus pyrkiä saarnaajiksi eli maallikkopapeiksi niin paikallisseurakuntaan kuin rauhanyhdistykseenkin.
Naisilta on puolestaan evätty niin naispappeus kuin saarnaajana
toimiminen. (Kutuniva 2003, 27.) SRK:n tiedotustilaisuudessa puhunut psyko- ja perheterapeutti Aino Kanniainen vastustaa mediassa
rakennettua kuvausta vanhoillislestadiolaisuudesta patriarkaalisena
yhteisönä, jossa naiset ovat alisteisessa asemassa. Kanniainen kertoo, että hän ei tunnista itseään median rakentamasta kuvauksesta
ja kertoo saaneensa toteuttaa elämänvalintojaan vapaasti. Kysymys naispappeudesta ja naisen toimimisesta puhujana on hänen
mukaansa uskonopillinen, ei tasa-arvokysymys. (Päivämies 2014.)
Myös blogikentällä Kanniaisen sanat ovat saaneet kannatusta:
Vanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaus työnä | 251

Totta on, että maailma muuttuu, mutta usko ei muutu mihinkään. Niinhän Raamattukin opettaa. Uskovaiset haluaa elää niin
kuin Raamatussa opetetaan, eikä esim. televisio, meikkaus, kevyt musiikki ym. kuulu meidän elämään. Nämä EI ole minulle
kieltoja, haluan vain elää niin. Anonyymi sanoi, että suurin osa
uskovaisista katsoo tv-ohjelmat kotikoneelta jne. Tätä en usko.
Varmasti osa katsoo, mutta ei tosiaankaan suurin osa. Minusta se
ei tee ihmisestä uskovaista, että sanoo olevansa uskovainen, vaan
se, että ELÄÄ niin kuin uskoo.. Jos katsoo elokuvia niin kuin
muutkin, meikkaa, juo alkoholia, kuuntelee rokkia ym. (vaikka
salassa) ja sanoo olevansa uskovainen niin en tiedä onko siitä
sanomisesta mitään ”virkaa”. Tietysti ne voi uskoa anteeksi, mutta se vaikuttaa siten että niistä asioista luopuu. (Kommentoija.)
Vanhoillislestadiolaisuutta määrittävä uskonoppi mahdollistaa kiinteän yhteisöllisyyden. Se voi aiheuttaa myös sen, että liikkeen sisällä
ei nähdä miten esimerkiksi sukupuoli, ikä, yhteiskuntaluokka ja koulutus määrittävät ja muovaavat ihmisiä. (Nissilä 2013, 62.) Tätä myös
kritisoitiin blogitekstissä Aino Kanniaisen kommentteihin liittyen:
Olisi kiva että joskus SRK:n tiedotustilaisuudessa olisi oikeasti
se keskiverto vl-nainen. 10 lapsen 35-40 vuotias kotiäiti jolla
on lähihoitajan tutkinto mutta sen jälkeen työkokemusta on
kertynyt vain kotoa. Luulen että sellaista ei uskallettaisi päästää edustamaan meitä naisia sillä varmasti paljastuisi miten
hataralla perustalla tietämys uskonasioista (en nyt tarkoita
perinnäissääntöjä) monilla on. Siksi valitaan tällainen koulutetumpi ja yritellään medialle uskotella että kaikki vl-naiset ovat
samanlaisia. Ilmeisen aikaansaavasta henkilöstä on tässä kyse,
ollut mm. ehdokkaana eduskuntaan. Minua ei edes kysyttäisi.
:) (Bloggaaja.)
Blogitekstin perusteella voidaan sanoa, että liikkeen yhteisöllisyyden
vahvistaminen ja ylläpito voivat monessa suhteessa peittää alleen
vanhoillislestadiolaisten naisten moninaisuuden. Toisaalta myös
ulkoapäin annetut stereotypiat tuottavat samanlaista yksiulotteista
naiskuvaa yleistyksien kautta, kuten edellä havainnollistin.
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Vanhoillislestadiolaiset naiset ovat löytäneet rauhanyhdistykseltä
sallittuja rooleja ja tehtäviä kiellettyjen tehtävien, kuten papin ja
saarnaajan, sijaan. Rauhanyhdistykset järjestävät perheille erilaisia
tapahtumia, kuten seuroja, myyjäisiä ja sisarpiirejä. Vanhoillislestadiolaiset naiset ovat ottaneet vastuulleen suuren osan tapahtumien
talkootöistä, kuten kahvituksista, siivouksesta, ohjelmien järjestelystä ja koristeluista. Näiden lisäksi liikkeen parissa pidetään raamattuluokkia, nuorten iltoja, lauluiltoja, viikoittaisia pyhäkouluja ja
päiväkerhoja sekä naisten omia virkistys- ja käsityöiltoja. (Kutuniva
2003, 27; Yle 2014.) Talkootöihin liittyvistä mielipiteistä ja kokemuksista keskustellaan blogeissa erityisesti naiseuden näkökulmasta.
Jotkut vanhoillislestadiolaiset naiset voivat saada esimerkiksi vertaistukea raskaan arjen lomassa muilta samassa elämäntilanteessa
olevilta naisilta. Kahvitukset ja muu liikkeen hyväksi talkoilu mahdollistaa ajanvieton muiden vanhoillislestadiolaisten naisten kanssa
ja vapauttaa hetkeksi lapsiperheen arjesta. Toisaalta taustalla vaikuttavat yhteisöt käsitykset oikeasta ja väärästä tavasta tehdä töitä,
jolloin kyse voi olla ennemminkin uskonmukaisesta elämäntavasta.
On kuitenkin myös vanhoillislestadiolaisia, jotka kokevat liikkeen sukupuolinormit syrjivinä valtamekanismeina. Blogeissa naiset ovat ottaneet haltuunsa julkisia foorumeita, minkä vuoksi heidät
yritetään pitää niissä tehtävissä, joita miehet ovat heille osoittaneet.
Näiden näkemysten mukaan naisille annetut työtehtävät rajoittuvat
lasten synnyttämiseen ja talkoiluun. (Ks. esim. Omat Polut 2014.)
Toisaalta liikkeen jäsenillä on myös lievempiä näkemyksiä, joiden
mukaan naiset voivat kokea talkoilun mukavana yhteistoimena
vaikka tehtävien jaottelu sukupuolen mukaan heitä harmittaisikin:
Aika suuri osahan talkootyöstä tehdään naisten voimin ja se
ottaa ainakin minua suunnattomasti päähän. Kun itsellä on ne
kotityöt jo niin tuntuu epäreilulta että lähden vielä leipomaan
pullaa seuroja varten tai menen sinne keittiö- tai siivousvuoroon ynnä muihin. Miehellä on pelkästään kassavuoro muutaman kerran vuodessa ja olenkin ehdottanut töitten vaihtoa
mutta ei ole tullut vielä kauppoja. :) Paljon mieluummin istun
puoli tuntia kassalla kun pesen jotain vessoja. Tasan ei käy onnen lahjat. Ehkä näitä rooleja voisi välillä kääntää toisinpäinVanhoillislestadiolaisten naisten elämäntapabloggaus työnä | 253

kin? Varmaan jossain näin on tehtykin. Mutta, talkootyössä
olen kokenut monia hyviä hetkiä ja usein on ollut tosi hauskaakin tehdä naisporukalla jotain työtä. (Bloggaaja.)
Blogikeskustelut monipuolistavat käsitystä vanhoillislestadiolaisesta
naiseudesta. Bloggaajat kuvaavat monipuolisesti esimerkiksi talkootyön positiivisia ja negatiivisia puolia sen sijaan, että näkisivät
kaikkien vanhoillislestadiolaisten naisten ajattelevan samalla tavalla.
Keskustelu työnteosta ja työnteon kuvauksesta monipuolistuu entisestään, kun bloggaajat vaihtavat mielipiteitä lukijoidensa kanssa.
Filosofi Peter Bergerin teoria moniarvoisesta yhteiskunnasta
myötäilee jälkisekulaarille ajalle tyypilliseksi nähtyjä vaatimuksia
uskonnollisen ja maallisen yhteensovittamisesta. Hänen mukaansa
modernisaation tärkein aikaansaannos uskonnon asemalle on niin
yksilö kuin institutionaalisella tasolla se, että erilaisilta maailmankatsomuksilta ja arvomaailmoilta vaaditaan kykyä yhteiseloon
samassa yhteiskunnassa. Bergerin teoriaa voi soveltaa tämän tutkimuksen kontekstiin seuraavan henkilökohtaisen kysymyksen avulla:
kuinka voin olla sekä hurskas ja uskontoa harjoittava vanhoillis
lestadiolainen että samaan aikaan moderni yksilö? Tämän kysymyksen kanssa tulee esittää toinen, luonteeltaan poliittisempi kysymys:
Miltä moderni vanhoillislestadiolaisuus voisi ja miltä sen pitäisi
näyttää? (Berger 2014, xi.) Elämäntapablogeissa näihin kysymyksiin
etsitään vastauksia niin omien kokemuksien, keskustelun kuin esimerkiksi seuraavan kritiikin muodossa:
Olen jopa kuullut lestadiolaisperheessä opetettavan: ”mitä silmä ei näe, sitä sydän ei sure.” Eli suomeksi sanottuna, voit tehdä kaikenlaista, mutta tee se piilossa ja näytä päälle päin vain
se, mitä odotat muiden sinun olevan. Nähdäkseni viimeisen 10
vuoden aikana lestadilaisuus on alkanut näyttää yhä enemmän
siltä, että yhteisön jäsenet pitävät tärkeimpänä asiana mainettaan ja ulkoisten puitteidensa näyttävyyttä, sekä mahdollisimman kadehdittavan elämäntyylin tavoittelua. (Bloggaaja.)
Elämäntapablogit mahdollistavat vanhoillislestadiolaisille naisille yhden väylän osallistua julkiseen keskusteluun nykypäivän
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vaatimuksista. Se voi moniäänisten kannanottojen myötä tarjota
niin uudenlaisia näkemyksiä uskosta kuin vanhoillislestadiolaisuuden merkityksestä liikkeenä. Kysymykset sopeutumisesta – kuten
mitkä muutokset ovat hyväksyttäviä liikkeelle ja liikkeen jäsenille ja
mitä ei voida hyväksyä – voivat parhaimmillaan johtaa uskonnon
ydinarvon kirkastumiseen ja auttaa hahmottamaan, mitkä liikkeen
toimintamalleista ovat muualta omaksuttuja kulttuurikäytänteitä.

Johtopäätökset
Olen tässä artikkelissa tarkastellut, miten elämäntapabloggaus
rakentaa vanhoillislestadiolaisuutta. Lähdin purkamaan kysymystä
teoreettisella oletuksella, että vanhoillislestadiolaisnaisten elämäntapabloggaus työnä auttaa liikettä sopeutumaan nyky-yhteiskunnan
jälkisekulaareihin vaatimuksiin ja vahvistamaan asemaansa modernina aikakautena. Työ on tässä yhteydessä siis keino, jonka avulla
uskonnollinen liike sopeutuu maallistuneeseen yhteiskuntaan. Työn
merkityksen kautta nuoremmat ikäluokat muovaavat minäteknologista työorientaatiotaan. Elämäntapabloggaus rakentuu bloggaajan
oman minän ympärille, mutta toimii myös vuorovaikutussuhteessa
muiden valtainstanssien, kuten markkinavoimien, kanssa.
Tutkimusmateriaalini koostui erityisesti nuorten vanhoillislestadiolaisten naisten käymistä keskusteluista elämäntapablogeissa. Tarkastelin aihettani kolmen erityisen kategorian kautta, jotka tukevat
vanhoillislestadiolaisuuden sopeutumista jälkisekulaariin aikaan.
Ensimmäinen näistä on elämäntapabloggauksen maallinen työulottuvuus. Työn tarkoituksena on ensisijaisesti tuoda julkisuuteen
vanhoillislestadiolaisten naisten moniäänisyys ja -muotoisuus nykyyhteiskunnassa ja rikkoa olemassa olevaa stereotyyppistä kuvaa.
Blogeille ominainen esiintyminen ja toimintatapojen muokkaus tuo
kuitenkin haasteita minäkertomusten uskottavuudelle, mutta jälkisekulaariin aikaan sopeutumisen kannalta se ei välttämättä näyttäydy edes oleelliselta; tärkeintä on vain toteuttaa työn muotoa.
Toiseksi blogityö on minän työstämisen väline. Blogien päiväkirjamainen tyyli ja vuorovaikutuksellisuus lukijoiden kanssa asettavat niin bloggaajan kuin lukijatkin tietynlaiseen itsereflektiivisen
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kehittämisen piiriin. Työn performaatiokeskeinen rooli tuo siihen
kuitenkin omat riskinsä. Bloggaaja voi kokea hallitsevansa itsenäisesti tavoitteidensa asettamista ja itsensä työstämistä, mutta samalle
ne kuitenkin rakentuvat eri valtainstanssien sanelemina.
Kolmantena kategoriana hahmottuu blogityöhön sisältyvä vuoro
vaikutuskenttä, jossa keskustellaan vanhoillislestadiolaisuuden nykypäivän haasteista. Toisin sanoen työ mahdollistaa dialogin niistä
asioista, joita vanhoillislestadiolaisuuden tulisi muuttaa liikkeenä
sopeutuakseen nykyajan vaatimuksiin. Julkinen dialogi tuo esiin
erilaisia äänia ja kannustaa liikettä pohtimaan, mitkä sen arvoista
ovat ydinroolissa ja mitkä puolestaan esimerkiksi kuuluvat vain
tapakulttuuriin.
Kaiken kaikkiaan on selvää, että vanhoillislestadiolaiset osaavat
sovitella nykyajan maallista ja uskonnollista elämää toisiinsa. Työ
on tästä esimerkki. Vanhoillislestadiolaisilla on pitkät perinteet siitä,
miten yhteiskuntaan sopeudutaan työn avulla, ja tämä jatkuu nyt
modernin työn aikakaudella. Kaikesta tästä huolimatta nykyajan erityisenä haasteena vanhoillislestadiolaisuudelle ovat minäkeskeisen
työn mukana tulevat vaatimukset itsensä kehittämisestä ajan hengen
mukaisesti. Työn rooli on abstraktimpi, koska se rakentuu ihmisen
oman minän ympärillä eikä rajoitu mihinkään tiettyyn aikaan tai
paikkaan. Tällöin uskonnon ja maallisen yhteensovittelu vaatii liikkeen jäseniltä yhä enemmän kestävyyttä ja sopeutumiskykyä.
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Kristillisen perinteen työstäminen
Nils-Aslak Valkeapään tuotannossa
Tapio Nykänen & Kalle Lampela1

Johdanto
Tarkastelemme tässä artikkelissa saamelaistaiteilija Nils-Aslak
Valkeapään (1943–2001) tapaa käsitellä kristinuskoon liittyviä
merkityksiä. Valkeapää on kasvanut Enontekiön Käsivarressa kulttuuriympäristössä, jossa sekä yleiskirkollisen kristinuskon että
lestadiolaisuuden vaikutukset olivat näkyvissä. Jäsentelemme tekstissämme sitä, miten Valkeapää työstää kristinuskon, lestadiolaisuuden, saamelaiskulttuurin ja oman henkilöhistoriansa rajapintoja.
Viittaamme työstämisellä sekä perinteiden merkityksen tarkasteluun
että niiden tietoiseen sekoittamiseen ja uudelleen tulkitsemiseen.
Lestadiolaisuuden ja taiteellisen tuotannon suhteita on tarkasteltu
verrattain vähän. Tunnettu poikkeus on saamelainen kuvataiteilija Merja Aletta Ranttila, jonka tapaa käsitellä kristillistä perinnettä
on analysoitu eri yhteyksissä (Jauhola 1999; Hautala-Hirvioja 2013).
Ranttila on kotoisin esikoislestadiolaiselta seudulta Utsjoelta ja hänen
kristillisyyttä käsittelevää taidettaan voidaan pitää myös lestadiolaisuuden kommentointina. Myös kirjallisuuden ja elokuvien lestadiolaisuusrepresentaatioita on viime vuosina tutkittu (Wallenius-Korkalo
2013; 2017; Wallenius-Korkalo & Valkonen 2016). Lisäksi tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen, millaiset taidemuodot ovat lestadiolaisille itselleen ”sopivia” (esim. Nykänen 2012).

1.	
Kiitämme Seppo ”Paroni” Paakkunaista ystävällisyydestä ja avusta tietojen
keräämisessä. Kiitämme myös Piera Juhána Ásllat Ovlláá (Aslak Uula Länsman) käännöstyöstä sekä Joonas Volaa, Tapio Räihää, Sauli Antikaista, Jukka
Kurunlahtea, Juha Nykästä ja Mauri Kinnusta avusta tiedonkeruussa. Artikkelin työstämistä ovat tukeneet Eemil Aaltosen säätiö ja Koneen säätiö.
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Nils-Aslak Valkeapää (saam. Áilu, Áillohaš2) oli monipuolinen taiteilija, joka uudisti joikumusiikkia, kirjoitti, piirsi, maalasi,
valokuvasi, toimitti radio-ohjelmia ja teki elokuvaa (Valtonen &
Valkeapää L. 2017). Hän oli myös saamelaiskulttuurin näkyvimpiä
puolestapuhujia ja keskeinen vaikuttaja 1900-luvun puolivälin jälkeisessä saamelaiskulttuurin arvonnousussa (Nykänen 2017). Valkeapään pääteoksena pidetään tavallisesti runo–kuva-kirjaa Beaivi,
Áhčážan (1988), joka sai Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinnon
vuonna 1991 (Valtonen & Valkeapää L 2017, 36).
Valkeapää on ensi katsomalta epätyypillinen valinta lestadiolaisuuteen liittyvän analyysin kehyksessä. Hän ei ollut lestadiolainen eli ei kuulunut edes lapsuudessaan mihinkään lestadiolaiseen
yhteisöön tai osallistunut näiden toimintaan. Myöskään hänen
vanhempansa eivät aikalaistietojen mukaan missään vaiheessa kuuluneet lestadiolaisyhteisöihin3. Uskonnon muusta roolista Valkeapään lapsuudessa on vain vähän tarkempia tietoja. Se on tiedossa,
että perheen arjessa olivat luontevasti läsnä saamelaisten vanhoista
perinteistä ammentavat uskomukset, kuten maahistarinat (Valtonen
& Valkeapää L. 2017, 16).
Lestadiolaisuuden vaikutus oli verrattain rajoittunutta myös yleisemmin Valkeapään kasvuympäristössä. Nykyinen Enontekiö oli
alkuherätyksen ydinaluetta4, ja vielä 1900-luvun taitteessa liikkeellä
oli seudulla erittäin vahva asema. Seppo Lohen arvion mukaan
2.	
Alkujaan Valkeapää käytti taiteilijanimeä Áilu. Ruotsissa hänet tunnettiin
nimelä Válgon Ailu eli Valkeapään Áilu ja Koutokeinossa nimellä Suoma Áilu
eli Suomen Áilu. 1970-luvun alussa vakiintui käyttöön taiteilijanimi Áillohaš,
joka on Áilu-nimestä johdettu diminutiivi, siis hellittelymuoto. (Valtonen &
Valkeapää L. 2017, 27.)
3. Kolme henkilökohtaista tiedonantoa talvella 2018.
4.	
Enontekiöllä vaikutti useita liikkeen keskeisimpiä saarnaajia. Lars Levi Laestadius toimi itse Ruotsin Karesuvannon kirkkoherrana vuodet 1826–1849.
Alueelta olivat kotoisin myös liikkeen toinen merkkimies, Kuttaisessa syntynyt Juhani Raattamaa (1811–1899) sekä Karesuvannossa syntynyt huomattava saamelainen saarnamies Per Antti Vasara, Ieš-Pieti (1815–1896) (esim.
Kylli 2012, 197). Myöhempiä tunnettuja lestadiolaissaarnaajia olivat Hetassa
kappalaisena toiminut Aatu Laitinen (1853–1923), palojoensuulainen Juhani
Sirkanmaa (1838–1913) sekä kanttori ja valtiopäiväedustaja Yrjö Halonen
(1862–1941).
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1800-luvun lopussa kaikista seurakuntalaisista lestadiolaisia oli noin
75 prosenttia eli suunnilleen 700 kaikkiaan 941 asukkaasta (Lohi
1997, 54; Kylli 2012, 238). Enontekiön kappalainen arvioi puolestaan vuosikertomuksessaan vuonna 1900 melkein kaikkien seurakuntalaisten olevan ”lestadiolaishenkisiä”. Lestadiolaisuus oli hänen
mukaansa ”ainoa jumalisuuden harjoitusmuoto, minkä kansa tuntee ja hyväksyy totiseksi kristillisyydeksi” (Kylli 2012, 238–239).
Valkeapään lapsuudessa herätysliikkeen läpitunkeva vaikutus seudulla kuitenkin oli jo lientynyt, ja aikalaistietojen perusteella myös
porosaamelaiset olivat aiempaan nähden jossain määrin maallistuneita5. Lestadiolaisuuden roolin pienentymistä kuvannee, että Enontekiön kunnan alueelta tulleiden uutisartikkelien, muistokirjoitusten
ja muun materiaalin määrä väheni jyrkästi Suomen lestadiolaisessa
lehdistössä 1920-luvulta alkaen6.
Lestadiolaisuuden vaikutus pohjoisilla saamelaisalueilla ei kuitenkaan rajoittunut vain niihin ihmisiin, jotka osallistuivat aktiivisesti
uskonyhteisöjen toimintaan. Sen sijaan lestadiolainen kristillisyys
muodosti laajemman kulttuurisen rakenteen, joka vaikutti sosiaalisiin suhteisiin ja tapakulttuuriin. 1900-luvun puolivälissä lestadiolaisuus oli erityisen vahvaa Tenojokivarressa ja Norjan rannikolla, joissa
iso osa saamelaisista kuului herätysliikkeeseen (esim. Lehtola 2015,
60–67; Valkonen 2013; Kinnunen tässä kirjassa). Aktiivinen lestadiolaisyhteisö oli esimerkiksi Skibotnissa, jonne sekä Áilun äiti että isän
puolen isoisä olivat jutineet kesäisin (Kinnunen tässä kirjassa; Valtonen & Valkeapää L. 2017). Enontekiön seudulla oli puolestaan kaksi
elinvoimaista lestadiolaisyhteisöä, toinen Suomen Ylimuoniossa ja
toinen Ruotsin Kuttaisessa. Molemmat kuuluivat pikkuesikoisuuteen eli rauhansanalaisuuteen, joka oli erkaantunut liikkeen päähaarasta vanhoillislestadiolaisuudesta 1930-luvulla. Rauhansanalaisuus
poikkesi aikansa vanhoillislestadiolaisuudesta esimerkiksi siinä, että
liikkeessä suhtauduttiin suopeammin muiden lestadiolaissuuntien
opetukseen eli seurakuntakäsitys ei ollut yhtä eksklusiivinen7. Les5.	
Kaksi henkilökohtaista tiedonantoa talvella 2018.
6.	
Tiedonanto lestadiolaislehdistön historiaa tutkineelta Mauri Kinnuselta
25.2.2018.
7.	
Rauhansanalaisuuden vahvimmat kannatusalueet ovat olleet pohjoisessa Tornionjokilaaksossa ja Suomen ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Suomen puolen
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tadiolaisyhteisöt järjestivät seuroja kirkoissa ja yksittäisissä taloissa
kylissä ja kylien ulkopuolella. Herätysliike oli Valkeapään kotiseudulla läsnä siis vähintään naapuritalossa tai väärtikylässä, jolloin
kaikki alueen asukkaat joutuivat muodostamaan siihen jonkinlaisen
suhteen. Tapakulttuurissa liikkeen vaikutus näkyi laajemmin esimerkiksi siinä, että monet pitivät joikaamista edelleen syntinä8. Voidaan
ajatella, että Valkeapää kasvoi lestadiolaisuuden sävyttämässä maailmassa kahdessa mielessä. Ensinnäkin lestadiolaisia asui konkreettisesti naapurissa ja toiseksi lestadiolaisuus liittyi laajemmin kiinteäksi
osaksi saamelaisten historiaa. Haastatteluissaan ja tuotannossaan
Valkeapää kommentoi molempia lestadiolaisuuden merkityksiä.
Lestadiolaisuuden vaikutukseen sekoittui myös yleiskirkollinen kristillisyys, jolla oli pohjoisessa sodanjälkeisenä aikana vahva
asema. Eräs toinen Valkeapään aikalainen on kuvannut Áilun
lapsuuden ajan tunnelmaa Käsivarressa niin, että silloin ”kaikki
olivat uskovaisia ja pappi oli joku”9. Käytännössä kristillisyys oli
läsnä monissa yhteyksissä. Esimerkiksi kouluopetuksessa uskonnolla oli yhä vakiintunut rooli, vaikka se olikin alkanut sotien jälkeen
jo asteittain pienentyä (Poulter 2013, 164–172). Myös ensimmäinen saamenkielinen jatkokoulutusta tarjonnut oppilaitos, vuonna
1953 perustettu Saamelaisten kristillinen kansanopisto (Sámiid
kristtalaš nuoraidskuvla) Inarissa oli eetokseltaan hengellinen10.
rauhansanalaisuus ei ole missään vaiheessa ollut keskusjohtoinen liike vaan
seurakunnat toimivat varsin itsenäisesti. Sen sijaan Ruotsin rauhansanalaiset paikallisyhdistykset ovat järjestäytyneet nimellä Laestadianernas frisföreningars förbund (LFF). Jouko Talonen on pitänyt erityisesti Ruotsin rauhansanalaisuutta Suomen vanhoillislestadiolaisuutta muistuttavana liikkeenä ja
sikäli 1900-luvun alun ruotsalaisen vanhoillislestadiolaisuuden jatkumona.
Rauhansanalaisuutta on Ruotsissa kutsuttu myös itälestadiolaisuudeksi erotuksena konservatiivisemmasta esikoislestadiolaisuudesta, jonka pääkannatusalueet ovat lännessä. (Esim. Nykänen 2012, 88, Kinnunen tässä kirjassa;
Talonen 2015.)
8.	
Henkilökohtainen tiedonanto talvella 2018.
9.	
Henkilökohtainen tiedonanto talvella 2018.
10.	Opiston opetuksessa ei ollut lestadiolaista vaan pikemminkin herännäinen
painotus. Lestadiolaisuus oli läsnä kuitenkin sitä kautta, että opiskelijoina oli
saamelaisnuoria eri puolilta saamelaisaluetta, siis myös lestadiolaisten yhteisöjen vaikutuspiireistä. 1960-luvun taitteessa opistovuoden suorittanut Jouni
Kitti muistelee opistoaikaa blogikirjoituksessaan lämmöllä. Hän mainitsee
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Kristilliset juhlat, kuten pääsiäinen sekä konfirmaatio ja häät, olivat
koko saamelaisalueella tärkeitä kulttuurisia instituutioita. Tärkeänä
yksityiskohtana hengellinen musiikki oli tunturisaamelaisten elämässä huomionarvoisessa roolissa. Se oli joiun ohella ainoa tavanomaisempi musiikin muoto radiovastaanottimien yleistymiseen eli
useimpien aikalaisarvioiden mukaan noin 1950- tai 1960-luvuille
saakka11. Hengellistä musiikkia kuultiin ja laulettiin kirkonmenojen
lisäksi etenkin koulussa sekä jatko-opinnoissa. Valkeapääkin lauloi
virsiä muun muassa kuorolaisena Saamelaisten kristillisessä kansanopistossa ja myöhemmin opettajankoulutuksessa Kemijärvellä (Valtonen & Valkeapää L. 2017, 22–23).
Valkeapää puhuu tarkastelemassamme tuotannossa tai haastatteluissaan suhteellisen harvoin lestadiolaisuudesta. Sen sijaan hän
puhuu esimerkiksi yksinkertaisesti ”uskonnosta” ja sen vaikutuksista
saamelaiskulttuuriin. Tämän asemoitumisen voi nähdä ilmentävän
kolmea seikkaa. Ensinnäkin ”uskonto” käsitteenä on saamelaisille
perinteisesti merkinnyt kristinuskoa sen kaikissa muodoissa erotuksena arkielämään ja luontoon liittyvistä uskomuksista (Kylli 2012,
25–26). Toiseksi Valkeapää välillä tarkastelee tietoisesti kristinuskoa
laajempana saamelaiskulttuuriin tai yleensä alkuperäiskansoihin
vaikuttaneena kokonaisuutena. Kolmanneksi paikallinen lestadiolaisuus ja kristinusko näyttävät jossain määrin samaistuvan hänen
tuotannossaan. Molemmat siis ovat ”uskontoa”. Selvempiä eroja näiden välille Valkeapää tekee vain puhuessaan lestadiolaisten saarna
miesten toiminnasta. Myös tässä artikkelissa lähtökohtamme on
ensisijaisesti sen tarkastelussa, miten Áilu käsittelee yleensä ottaen
kristinuskoa. Samalla teksti on kuitenkin ikkuna lestadiolaisuuden
sävyttämään uskontokäsitykseen, joka muodosti sen omaleimaisen
kulttuurisen kontekstin, josta Valkeapään käsitys kristinuskosta alun
pitäen kumpuaa.
muun muassa kuuluneensa neljän hengen poikakuoroon, joka lauloi itsenäisyyspäivänä sankarihaudoilla. Kuoroon kuului myös Nils-Aslak Valkeapää.
(Jouni Kitti: Muistikuvia Inarin saamelaisten kristillisestä kansanopistosta.)
11.	Porosaamelaisilla oli ensimmäinen radio Namakkavuomassa paimennuspaikalla tiettävästi jo 1940-luvulla. Toisaalta on arvioitu, että vastaanottimia oli
tunturiolosuhteissa laajemmin käytössä vasta 1980-luvulla. (Kaksi henkilökohtaista tiedonantoa talvella 2018.)
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Käytämme artikkelissa kolmenlaisia aineistoja. Ensinnäkin tarkastelemme Valkeapään valittuja taideteoksia, joissa hän työstää
omaa ja myös laajemmin saamelaisten suhdetta kristinuskoon.
Tarkkaan ottaen tutkimme Áilun suomennetuissa tai englanniksi
käännetyissä keskeisissä runoteoksissa esiintyviä viittauksia kristillisyyteen. Näitä teoksia ovat Aurinko, isäni (1992) ja Trekways of
Wind12 (1994). Olemme katsoneet rinnalla myös Valkeapään saamenkielistä tuotantoa. Emme kuitenkaan osaa saamea niin, että
olisimme voineet näitä teoksia varsinaisesti analysoida. Käymmekin
läpi saamenkielisistä teoksista pääasiassa niiden kuvitusta. Poik
keuksen muodostavat hengellisistä sävelmistä koostuva levy Alit
idja lahkona (2010) sekä vähemmässä määrin sen sisarteos, runo- ja
kuvakirja Jus gazzebiehtár bohkosivččii (1996). Näiden tarkastelu saa
tekstimme lopulla varsin paljon tilaa. Teokset muodostavat Valkeapään tuotannossa teemamme kannalta merkittävän vaiheen. Levyn
sanoitukset on kääntänyt suomeksi artikkeliamme varten Piera
Juhána Ásllat Ovllá (Aslak Uula Länsman).
Toiseksi jäsentelemme näkemyksiä, joita Valkeapää on itse
kristinuskoon ja lestadiolaisuuteen avoimesti liittänyt. Hyödynnämme kahta vuonna 1972 taltioitua tv- ja radiohaastattelua, joissa
Áilu kommentoi kotiseutunsa hengellisyyden vaikutusta itseensä
ja taiteeseensa, sekä vuonna 1971 julkaistua pamflettia Terveisiä
Lapista. Pamfletti on tyyliltään muuta Valkeapään esiintymistä merkittävästi poleemisempi, mutta hän tuo siinä esiin mielipiteitä, jotka
toistuvat usein myöhemmällä uralla (Nykänen 2017). Katsomme,
että pamfletti todella edustaa Áilun varhaisia näkemyksiä eikä esimerkiksi fiktiivisen kertojaminän mielipiteitä.
Kolmanneksi käytämme tutkimuksessamme aihepiiriin liittyviä muita haastatteluja, jotka on tehty vuosien 2017 ja 2018 aikana.
Näissä nimellään esiintyy jazzmuusikko Seppo ”Paroni” Paakkunainen, jota olemme haastatelleet kaksi kertaa (20.2.2018 ja 28.2.2018).
12.	Trekways of Wind on saamenkielisestä alkuteoksesta Ruoktu váimmus (1985,
suom. Koti sydämessä) käännetty kolmiosainen, Valkeapään itsensä kuvittama runokokoelma. Runot on julkaistu alun perin itsenäisinä teoksina
nimillä Giđa ijat čuov’gadat (1974), Lávlo vizar biello-cizaš (1976) ja Ádjaga
silbasuonat (1981). Näistä vain ensimmäinen on suomennettu nimellä Kevään
yöt niin valoisat (1980).
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Paakkunainen oli Áilun pitkäaikainen ystävä ja työtoveri, joka oli
keskeisessä roolissa Alit idja lahkona -levyyn johtaneessa prosessissa.
Saimme haastattelujen yhteydessä Paakkunaisen arkistosta tutkimusta varten käyttöömme myös levyyn liittyviä dokumentteja sekä
muun muassa Áilun ja Paronin välistä kirjeenvaihtoa, joita hyödynnämme artikkelissa. Lisäksi käytössämme on ollut henkilökohtaisia
tiedonantoja yhteensä seitsemältä henkilöltä. Heistä yksi on lestadiolaisuuden historiaa tutkinut Mauri Kinnunen. Loput kuusi ovat
Valkeapään aikalaisia. Aikalaishaastateltavat esiintyvät artikkelissamme anonyymeina. Olemme jättäneet haastateltavien nimet mainitsematta erityisesti siitä syystä, että uskonnon yhteiskunnalliseen ja
poliittiseen merkitykseen liittyvät teemat koetaan kysymyksinä osin
arkaluonteisiksi. Anonymisoinnin tarkoituksena on varmistaa, että
tiedonantajina toimineille yksityishenkilöille ei koidu tutkimuksestamme vahinkoa. Henkilökohtaiset tiedonannot valaisevat erityisesti
Áilun lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvää paikallista kontekstia.

Hengellisen negaation työstämistä utopiaksi
Lestadiolaisuuden ja saamelaiskulttuurien suhteet ovat olleet varsin
monikerroksisia. Lars Levi Laestadius oli itse saamelainen ja suhtautui varsinkin uransa alkuvaiheessa myönteisesti saamelaiseen uskomusjärjestelmään, jota hän sekä dokumentoi että käytti saarnoissaan
hyväksi (Laestadius 2011; Valkonen 2014). Laestadius viittasi toistuvasti esimerkiksi yliluonnollisiin luonnonmerkkeihin ja maahisiin. Vaikka saamelaisiin vanhoihin uskomuksiin liittyvät ainekset
vähenivät Laestadiuksen puheissa hänen uransa loppua kohden
(Outakoski 1991), on arvioitu, että ne jäivät jossain määrin eläväksi
osaksi saamelaisalueiden lestadiolaisuutta (esim. Kylli 2012, 253–255;
Valkonen 2014). Lestadiolaisuus tuli toisin sanoen suorastaan vahvistaneeksi saamelaisten vanhaa uskomusperinnettä ainakin sen
arkielämään liittyvien uskomusten tasolla (ks. Kylli 2012, 269).
Lestadiolaisuuden kytkös saamelaisten vanhaan uskomusmaailmaan saattaa selittää yhtenä tekijänä sitä, miten nopeasti herätysliike 1800-luvun puolivälissä saamelaisten keskuudessa levisi. Herätys
lankesi tavallaan valmiiksi kynnettyyn maaperään (Valkonen 2014).
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Myös muita syitä suosion nopealle kasvulle toki oli. Yksi merkittävimmistä oli se, että herätysliikkeelle oli yhteiskunnallista tilausta.
Alkoholin liikakäyttö muodosti saamelaisalueilla monin paikoin
ongelman, johon lestadiolaisuus tarjosi ratkaisun (Kylli 2012, 189–
192). Samalla se muodosti suojan uudisasukkaiden harjoittamaa
alkoholin myyntiä vastaan ja tätä kautta voimaannutti saamelaisia
yhteisöjä myös sosiaalisesti13. On arvioitu, että lestadiolaisuus muodosti laajemminkin kulttuurisen resurssin, jonka alla saamelaiset
saattoivat harjoittaa uskontoa omilla ehdoillaan ja joka tätä kautta
suojeli saamelaisia yhteisöjä valtakulttuurin assimilaatiopaineilta
(Björklund 1978; 1985; Kinnunen tässä kirjassa, ks. keskustelusta myös
Heith 2018). Lestadiolaisseuroja esimerkiksi tulkattiin eri alueilla pitkään saameksi (esim. Kinnunen tässä kirjassa). Jos kielen menettäminen muutoin oli uhkana, eli se siis ainakin uskonyhteisössä. Joillakin
alueilla varsinkin Norjan rannikolla lestadiolaisuudesta tuli niin kiinteä osa saamelaiskulttuuria, että kyse oli liki etnisestä uskonnosta,
jonka harjoittajista pääosa oli saamelaisia (Kinnunen tässä kirjassa).
Toisaalta lestadiolaisuuden on nähty olleen vahingollista saamelaiselle kulttuurille. Varsinkin liikkeen maailmankielteisemmät
haarat, kuten esikoislestadiolaisuus, ovat suhtautuneet esimerkiksi
saamelaisten koristeellisimpiin asuihin ja aivan erityisesti joikaamiseen hyvin kielteisesti (Valkonen 2013; 2014). Tämän puolestaan on
nähty olleen haitallista näille kulttuurin ilmentymille ja ahdistavaa
yksittäisille saamelaisille.
Tässä artikkelissa emme arvioi, onko lestadiolaisuus ollut saamelaiskulttuurille ongelmallista vai ei. Emme myöskään katso ensisijaisesti sitä, pitääkö Valkeapää lestadiolaisuutta kielteisenä vai
myönteisenä tekijänä. Sen sijaan tutkimme, miten Valkeapää työstää
kristillisyyteen ja lestadiolaisuuteen liittyviä merkityksiä. Työstämisellä viittaamme siihen, miten hän tarkastelee kristinuskon ja lestadiolaisuuden erilaisia ulottuvuuksia suhteessa saamelaisuuteen ja
13.	Tämä oli osatekijänä myös niin sanotussa Koutokeinon kapinassa, jossa
joukko saamelaisia poronhoitajia nousi norjalaista virkavaltaa ja alkoholia
myynyttä kauppiasta vastaan. ”Kapinallisten” versio lestadiolaisuudesta oli
etääntynyt Laestadiuksen opetuksista jo melko kauas, mutta tapahtumien
merkittävä alkujuuri oli Laestadiuksen opetuksessa (Zorgdrager 2004; Nykänen 2010; Hætta & Bær 1993).
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miten hän viittaa hengelliseksi hahmottuviin merkityksiin valituissa
taideteoksissaan. Uskonnollisuus on tässä katsannossa eräänlaista
materiaalia, jota taiteilija työssään muovaa ja tulkitsee.
Näkökulmamme muistuttaa etäisesti uusmaterialistista taiteen
tutkimusta, jossa huomio kiinnittyy työtä tekevään taiteilijaan ja
esimerkiksi työhuonekäytäntöihin (Coole & Frost 2010; Kontturi
2012). Emme kuitenkaan keskity uusmaterialismin tavoin tekijään
itseensä, sillä emme ole voineet konkreettisesti tarkastella Valkeapään taiteellista työskentelyä. Tämä olisi myös haastava analyysin
tapa siitä syystä, että Valkeapää oli poikkeuksellisen monipuolinen
ja monin eri tavoin ja tekniikoin työskentelevä taiteilija. Tekijän
sijaan tarkastelemmekin Valkeapään teoksia. Toisin sanoen NilsAslak Valkeapään valitut taideteokset muodostavat artikkelissamme
taiteen tutkimukselle ominaisella tavalla tutkimuskohteen.
Teoksia lähestymme teoreettisesta perspektiivistä, joka ammentaa niin sanotuista negaatio- eli kieltämis- ja kääntämisperiaatteista.
Nämä periaatteet ovat olleet keskeisiä erityisesti avantgardistisen
taiteen ja yhteiskuntakriittisen taideteorian perinteissä. Taiteilijat
ovat käyttäneet taidettaan ja yhteiskunnallista puheoikeuttaan välineinä kumota vallitsevia esityskäytäntöjä tai yhteiskunnallisia normeja. Keinoina on käytetty esimerkiksi häiritsemistä, tuhoamista,
melua ja roskaa sekä toisaalta tyhjyyttä, vaikenemista, viivyttämistä
tai hiljaisuutta (Day 2011; Herbert 2016). Negaatio edustaa toisin
sanoen taiteen poliittisia voimakeinoja, mutta sillä on oma erityinen paikkansa myös taiteen hengellisyyden käsittelyssä. Esimerkiksi
Theodor W. Adornon esteettisessä teoriassa negaatioperiaate kulminoitui radikaalina pidättäytymisenä poliittisista, uskonnollisista tai
ylipäätään helposti identifioitavista sisällöistä (Adorno 2003, 649;
2006). Joinakin tällaisen radikaalin negativiteetin ilmentyminä voidaan pitää abstraktin ekspressionismin tunnetuimpien edustajien
Ad Reinhardtin mustia maalauksia ja Mark Rothkon vastaavia, valtavan kokoisia tummia väripintoja Houstonin Rothko-kappelissa.
(Lampela 2015a; 2015b.) Näissä esimerkeissä eksplisiittisistä sisällöistä pidättäytymisen avulla hengellisen sfäärin annetaan toteutua
avoimesti, vailla ennalta asetettuja periaatteita.
Negaatioperiaatteen avulla taide puhuu omanlaisellaan kielellä,
kuvataiteessa kuvin, musiikissa sävelin, tanssissa liikkeen ja kehon
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kielellä ja niin edelleen. Esimerkiksi kuvataiteilijat, jotka prosessoivat taiteessaan suhdettaan hengellisyyteen, voivat kokea kuvien
kielen helpommaksi kuin kokemusten ja ajatusten sanallisen avaamisen. Kuvat toimivat eräänlaisina väylinä tai kanavina.
Kriittisen teorian jälkeen kehitetyssä työn kulttuuriteoriassa
negaatioperiaate rakentuu vastarinnan tuottamisena yhtäältä kapitalistiselle talousjärjestelmälle ja toisaalta taideinstituution vakiintuneille toimintaperiaatteille. Taideteoksen omaäänisyys – tai
yhteiskunnallisesti tiedostettu autonomisuus – toimii lähtökohtaisesti emansipatorisen työn mallina. Taiteellisen työskentelyn
poliittisuus nousee taidejärjestelmän ja ympäröivän yhteiskunnan
toimintaperiaatteiden tuntemisesta ja niihin kriittisesti pureutumisesta (Roberts 2007). Taiteellinen työ ymmärretään tässäkin omaa
erityistä logiikkaansa noudattavana toimintana, joka pakenee
vakiintuneita tai normatiivisia haltuunottoyrityksiä.
Negaatioperiaatteeseen liittyy myös lähes erottamattomasti niin
sanottu utooppinen perspektiivi, jota on kehitelty edelleen etenkin
saksalaisen filosofin Ernst Blochin käynnistämissä keskusteluissa (ks.
esim. Thompson & Žižek 2013). Utooppisen jäljittäminen Blochin tarkoittamassa merkityksessä ei merkitse minkään tietyn yhteiskunnallisen tilan tavoittelua tai muuta selvää utooppista käytäntöä. Siinä ollaan
pikemminkin tekemisissä erilaisten kokemuksellisten fragmenttien
kanssa vertauskuvallisemmalla tasolla. Jäljittäjä on kiinnostunut
utooppisista toivomuksista ja odottamattomien, naamioitujen, peitettyjen ja häirittyjen keinojen moninaisuudesta (Jameson 2007, 1–9;
2010, 415–416). Hieman toisin ilmaistuna utopia merkitsee Blochin
ajattelussa unelmaa täyttymyksestä, onnellisuudesta ja kotiinpaluusta
(Hudson 2013, 31). Utooppisten toiveiden jäljittäjä löytää parhaimmillaan yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiaa eli keinoja
ajatella yhteiskunta ja maailma radikaalisti uudella tavalla (Lakkala
2017). Negaation ja utooppisen perspektiivin kytkös ilmenee siten,
että epämiellyttävä tai kurja asiantila vaatii positiivisen käännöksen –
jopa niin, että vallitsevat vääryydet täytyy kärjistää, jotta myönteinen
vaihtoehto saa tilaa (Bloch 1986, 145–157, 197; Boer & Li 2015, 310–313).
Nils-Aslak Valkeapään taiteellisesta työstä yleensä ottaen voidaan
löytää selkeitä piirteitä Blochin tarkoittamasta utooppisesta mentaliteetista ja siihen kiinteästi liittyvästä, negaation kautta toteutuvasta
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positiivisesta käänteestä. Áilu toisin sanoen tunnistaa ympärillään
epäkelpoja yhteiskunnallisia seikkoja, joiden tilalle hän työstää
kirjoittamalla, piirtämällä ja laulamalla uutta ja parempaa maailmaa. Tuossa maailmassa alkuperäiskansoja tai ylipäätään ketään ei
riistettäisi. Saamelaisten maailmankuvalla olisi sijansa, ja ihmisen
luontosuhde yleensä olisi ekologisesti kestävämpi (Nykänen 2017).
Kysymme tässä artikkelissa, ulottuuko tämä ”utooppinen” taiteellinen ote myös kristinuskoon ja lestadiolaisuuteen liittyvään tematiikkaan. Katsomme toisin sanoen, miten Nils-Aslak Valkeapää työstää
negaatio- ja utopiaperiaatteita kristinuskon ja saamelaisuuden rajapintoihin liittyvässä tuotannossaan.

1970-luvun haastattelut ja Terveisiä Lapista -pamfletti
Valkeapään varhaiset kristinuskoon liittyvät kuvaukset painottavat
sen saamelaiskulttuurille vahingollisia puolia. Kristinuskon yleisestä
vaikutuksesta saamelaisuuteen hän kirjoittaa varsinkin pamfletissaan Terveisiä Lapista (1971). Teokselle tyypillisen jyrkin sanankääntein Áilu kuvaa, kuinka ”herran papit” ja ”saarnamiehet” saarnasivat,
tuomitsivat joikaamisen, hävittivät noitarummut sekä seidat ja saivat tunnontuskiin tulleilta saamelaisilta niin paljon poronlihaa, että
tarvitsivat sille erityisiä välivarastoja (Valkeapää 1971, 17, 77–79).
Hän pitää hengenmiesten toimintaa riistona ja terrorina.
Vaikka kirkolle kuuluu kunnia lukemistaidosta, on sen myös
vastattava asiasta, jonka viimeiseksi olettaisi kuuluvan uskonnon pariin. Tarkoitan lantalaisten riistopolitiikan viimeistä pisaraa, sitä, ettei esineellinen riisto riittänyt, vaan jotta kaikki
olisi ollut täydellistä, mukaan piti liittää myös henkinen riisto.
(Valkeapää 1971, 78.)
Erikseen Valkeapää kirjoittaa joiun kulttuurisesta taantumisesta ja
siitä, miten hänen omaa joikaamistaan nuorena pidettiin synnillisenä (Valkeapää 1971, 61–63). Myös vuonna 1972 tallennetuissa haastatteluissaan Áilu kuvailee, miten vanhemmat ihmiset erityisesti
hänen uransa alussa tuomitsivat joikaamisen syntinä, ”pirun äänenä
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ihmisessä”. Vaikka tuomitsevat äänet vaikenivat vuosien saatossa,
sattui suhtautuminen nuoreen taiteilijaan kipeästi.
Kyllä näin on tapahtunut. Ja se tapahtui paha kyllä siihen aikaan, kun olin murrosiässä, ja siinä iässähän ihminen yleensä
on herkimmillään. Kyllä se minulle oli kuin tuomion pasuuna.
(Yleisradion radiohaastattelu Pättikässä, esitetty 16.9.1972.)
Niin miehän aloitin joikaamisen aika nuorena. Ja siihen aikhaan vielä niin oli aika outoa että joku esiinty joikaamalla. Ja
vanhastaan joiku on käsitetty pirun ääneksi ihmisessä ja, eli
siis, synniksi. Ja, siellä pohjoisessa niin, oli eräitä alueita joissa
uskonto oli aika voimakas. Niin ensiksi minut tuomittiin helvettiin sen takia että mie joikaan. No nyt siittä on kulunut jo
sentään yli kymmenen vuotta ja mie olen vaan joikannu ja, ei
minua tällä hetkellä kukhaan, ei ole ainakaan tullut sanomaan,
että sie olet menossa helvettiin sen takia että joikaat. (Yleis
radion TV-haastattelu Turussa, esitetty 7.4.1972.)
Joikaamisen kohdalla Valkeapää puhuu yleisesti ”uskonnosta”,
mutta on oletettavaa, että tässä kohdin nousee esiin lestadiolaisuuden vaikutus. Vaikka saamelaiset vanhat tavat ovat muutoin eläneet
herätysliikkeen piirissä, on nimenomaan joikuun suhtauduttu lestadiolaisilla saamelaisalueilla varsin kielteisesti (esim. Valkonen 2013;
Kraft 2015). Joikaamisen kiellossa ei ole ollut kyse ”vain” musiikin
asemasta. Perinteisesti joiku on ollut porosaamelaisessa kulttuurissa monipuolinen ilmaisun ja työn tekemisen muoto. Joikaamalla
on pelotettu petoja, kommunikoitu poroelon kanssa ja esimerkiksi ilmaistu luonnon herättämiä tuntemuksia (Valkeapää L. 2011,
242–244). Joikaamalla on myös muistettu ihmisiä, niin eläviä kuin
tuonpuoleiseen siirtyneitä (Hirvonen 1999, 143–144). Kun joiku
taantui, myös suhteet luontoon, poroihin ja muihin ihmisiin joutuivat etsimään uudenlaisen ilmaisun kanavia. On luontevaa, että saamelaiskulttuuria elvyttänyt ja uudistanut taiteilija koki nimenomaan
joikaamisen keskeiseksi osaksi työtään (ks. myös Jouste 2017).
Lestadiolaisuuteen Áilu viittaa uran alkuvaiheen puheenvuoroissaan avoimesti harvoin. Selvä viittaus löytyy Terveisiä Lapista
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-pamfletista, jossa hän siteeraa T. I. Itkosen kuvausta suomalaisten
lestadiolaissaarnaajien lapinkäynneistä ja kuvaa saarnamiesten toimintaa myös omin sanoin. Áilu pitää käsittämättömänä saarnaajien
tapaa ”julistaa ihmisille pelkoa sydämiin ja tehdä heille jo valmiiksi
helvetin, täällä maan päällä” (Valkeapää 1971, 77, 79). Hänen mielestään tämä on erityisen tuomittavaa alueella, jossa luonto jo ankaruudellaan ”valmiiksi synnyttää pelkoa”, ja varsinkin silloin, kun helvettiä
saarnataan ihmisille, joilla on jo ”toinen jalka haudassa” (Valkeapää
1971, 79). Valkeapää pitää saarnaajien toimia sellaisina, ettei niiden
takana useinkaan voi ainakaan Jumala olla (Valkeapää 1971, 79).
Valkeapään kuvaus saarnamiesten toiminnasta tuo mieleen Timo K.
Mukan teoksen Maa on syntinen laulu, jossa kuvataan korpelalaisten
seurojen ilmapiiriä. Yhteys ei ole kaukaa haettu, sillä Valkeapää tunsi
Mukan tuotannon varsin hyvin. Hän muun muassa kirjoitti Mukan
teoksista kirja-arvioita Kaltioon 1960-luvulla (Sihvonen 2007). Kirjoittaessaan lestadiolaisuudesta Valkeapää toisin sanoen näyttää heijastavan myös aikansa kulttuurikeskustelua. Tässä näkyy Áilulle tyypillinen
työskentelyn tapa: hän lomittaa ja yhdistää oman elämänpiirinsä kokemuksia sekä historiantutkimukseen että populaarikulttuuriin ja luo
näistä itsensä näköisiä synteesejä, joiden tarkoituksena on haastaa vallitsevia yhteiskunnallisia käsityksiä (Nykänen 2017). Usein synteesiin
sekoittuu myös tietoinen taiteellisten ilmaisutapojen uudistaminen,
kuten ”uuden joiun” tapauksessa (Jouste 2017).

Kristinuskoa Nils-Aslak Valkeapään runoteoksissa
Valkeapään varsinaisessa taiteellisessa tuotannossa hahmottuva
suhde kristinuskoon on uran alkuvaiheen melko jyrkkiä puheenvuoroja moninaisempi. Ennen siihen katsahtamista on syytä korostaa,
että ennen kaikkea Áilu tietysti on saamelaisen uskomusperinteen
kartoittaja, elvyttäjä ja uudistaja (Sallamaa 2014; 2017). Toisinaan viittaukset saamelaiseen esikristilliseen uskontoon ovat konkreettisia,
kuten noitarumpua tai äitijumala Máttaráhkkáa esittävissä kuvissa
(esim. Valkeapää 1994b, viimeinen sivu) sekä esimerkiksi DAT-kustantamon logossa, jossa esiintyy kolme akkajumalatarta (Máttar-,
Uks- ja Juksáhkká) ja taivaalta katsova aurinko, elämän isä (esim.
Kristillisen perinteen työstäminen… | 273

Valkeapää 2001, 7; ks. myös Hautala-Hirvioja 2017, 295). Lisäksi
Áilun runoteosten maailma kurottaa pyhään yleisemmällä tasolla.
Ympäröivä luonto näyttäytyy runoissa ja kuvissa maaäitinä, joka asettuu yhteyteen auringon ja ihmissukupolvien ketjun kanssa. Ihmisten
piittaamattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta johtuva ympäristön tuhoutuminen vaikuttaa puolestaan liki pyhänhäväistykseltä.
Ihmisen yhteys olemisensa syvään perustaan näyttää teosten kertojan
silmissä katkenneen14 (tarkemmin Valkeapää L. 2011; Nykänen 2017).
Avoimet kristinuskoon liittyvät viittaukset ovat tarkastelemissamme teoksissa sen sijaan harvinaisempia. Yksi selkeimmistä löytyy Trekways of Wind -teoksesta (1994). Sen keskimmäisen osuuden
loppupuolella on kahden aukeaman kokoinen kuva, jossa pappi
johtaa mustaa ihmisjoukkoa. Joukko kasvaa toiselle aukeamalle
niin, että se lopulta peittää koko paperin ja liki kaiken valon. Viimeinen kuva onkin lähes musta. Vain vasemmasta ylänurkasta pilkistää valoa. Tässä Valkeapää lähestyy muodon tasolla väreiltään
askeettista ja tyhjyyttä palvovaa modernistista negaation periaatetta
(Lampela 2015a; Lampela 2015b). Mutta toisin kuin modernismin
kaanonin tyhjät maalauspinnat, hänen visuaalinen ratkaisunsa huokuu selväkielisempää ja jyrkempää kritiikkiä. Papin kädessä on risti,
mutta jäljessä tulevat kantavat jousipyssyjä. Joukon alla on tyhjiä
pulloja, kirja ja kirves. Kuvan alareunassa kolme lintua pyrkii väistämään tulijoita. Lintujen voi nähdä kuvaavan saamelaisia, joita
Valkeapää vertaa lintuihin monessa muussakin yhteydessä (Nykänen 2017; Valkeapää L. 2011). Kuva on kuin toisinto niistä synkistä
tunnelmista, joita Áilu maalaa jo Terveisiä Lapista -pamfletissa.
14.	Valkeapään tapa kuvata saamelaista luonnonuskoa näyttää vaikuttaneen
kiintoisasti kansainväliseen alkuperäiskansapolitiikkaan (Kraft 2009, 184).
Siv Ellen Kraftin mukaan alkuperäiskansapolitiikassa on muodostunut oma
diskurssinsa kuvaamaan alkuperäiskansojen hengellisiä perinteitä. Kraft
on kuvannut tätä diskurssia käsitteellä indigenous sprituality, ”alkuperäiskansainen spritualiteetti” (Kraft 2009, 184; 2015, 35). Diskurssille ominaisia
elementtejä ovat spirituaalinen yhteys luontoon, holistinen maailmankuva,
ympäristöystävällisten perinteiden ja käytäntöjen korostaminen sekä käsitys
alkuperäiskansoista Äiti Maan lapsina. Tämä käsitys jaetusta spiritualiteetista
on ollut yksi ”alkuperäiskansaisuutta” keskeisesti tuottavista tekijöistä (Kraft
2009; myös Nykänen 2017).
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Kristinusko ei siinä tuo tullessaan niinkään uskoa, toivoa ja lämpöä
kuin sotivan ja kaiken alleen peittävän ihmisten joukon.
Myös saamenkielisessä Eanni, eannažán (Maa, äitiseni tai Äiti,
äitiseni15, 2001) -teoksessa Valkeapää kuvaa kristinuskoa nimenomaan ihmisten tekoina. Kahdessa runossa (s. 107 ja 109) hän kuvailee, miten ihmiset tekevät jumalia, asettavat sanoja näiden suuhun
ja lopulta sotivat ja tappavat jumaliensa nimissä (myös Sallamaa
2017, 183–184; Valkeapää L. 2011, 253). Kritiikin kärki kohdistuu
Jumalan nimissä järjestäytyneisiin ihmisjoukkoihin, siis sanalla
sanoen uskontoihin. Eanni, eannažán -teoksessa uskonnon nimissä
tehdyt teot näyttäytyvät ongelmana ei vain saamelaisille vaan alkuperäiskansoille yleensä. Alkuperäiskansoja toisin sanoen yhdistää
taiteilijan ajattelussa muiden asioiden ohella se, että ”uskonto” on
aiheuttanut niille vahinkoa (ks. Nykänen 2017).
Hieman erilainen viittaus teemaan löytyy Trekways of Wind
-teoksen runosta, vähän ennen edellä kuvailtua kahden aukeaman
kuvaa. Tässä runossa kertoja pohtii, että yksi usko ei välttämättä ole
toista parempi, ja ratkaisevaa onkin lopulta ehkä se, mitä ihmiset
uskolla ja sen nimissä saavat aikaan. Kristinuskon viaksi hahmottuu
nytkin erityisesti, mitä kaikkea sen varjolla on historian saatossa toisille ihmisille tehty.
Aurinko, isäni -teoksessa Valkeapää viittaa uskontoon avoimemmin runoissa 426–432. Niissä kylän talojen ”oppineet herrat”, joiden sydämet ovat ”luutuneita”, tahtovat tehdä saamelaisista
palvelijoitaan. Herroilla on uskonto, joka hahmottuu ankarana ja
tuomitsevana:
429. kauneus
on syntiä
opettivat
ja jumala
ainoa ankara

15.	Valkeapään käsite eanni muistuttaa sekä pohjoissaamen sanaa eadni (äiti) että
sanaa eana (maa).
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430. olin elänyt
koko elämän elänyt
päivä kääntyi vuorokaudeksi
noussut laskenut kadonnut löytynyt
olin jutanut, iloinnut
porojen kanssa
kesäpaikkaan talvipaikkaan
pyhittänyt
palvellut
ja nyt sitten
minun pitäisi uskoa
että on työtä
otsa hiessä
kirottu tilanne
syntiä
syntiä jo eläminen
uskoa
että kaikki elämässäni on turhaa
väärää
hulluutta
431. me sitä muka työksi
seurasimme vain tokkaa
paimensimme
yritimme pidättää
vastata
kukapa sitä työksi
ja vielä että rangaistus
ilo
elämän ilo
elää
ei silti
me tienneet synnistä sen enempää
ei helvetissä
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Runossa ei puhuta avoimesti lestadiolaisuudesta, mutta teemoissa
on herätysliikkeen jyrkimpien suuntien korostuksista tuttuja piirteitä. ”Herrojen” uskonto näyttäytyy varsin maailmankielteisenä.
Sekä kauneus että ilo ovat syntiä. Jumala ei hahmotu armollisena tai
rakastavana vaan ankarana ja kieltävänä. Runossa esitetty uskonnon
käsitys työstä (perisyntiin liittyvänä) rangaistuksena ei sen sijaan
ole erityisesti lestadiolainen vaan liittyy pikemminkin kristinuskon
teologiaan yleisemmällä tasolla. Nykyisessä vanhoillislestadiolaisuudessa työ päinvastoin esitetään usein varsin myönteisessä valossa
(ks. Linjakumpu tässä kirjassa).
Aurinko, isäni -teoksessa – kuten muussakin Valkeapään tuotannossa – on yleensä ottaen runsaasti viittauksia erilaisiin olemisen
syviä perusteita tavoitteleviin ja myös selvemmin ei-rationaalisiin
aineksiin, kuten elämän ja kuoleman kiertoon ja Tuonelaan. Osa
näistä teemoista resonoi kristinuskon kanssa, ja kirjaa voisi olla
mahdollista lukea myös erilaisista aineksista ammentavana filosofis-
katsomuksellisena vuoropuheluna. Yhtä kaikki ääneen lausuttu
kristinuskoon liittyvä tematiikka kytkeytyy selvästi siihen, miten
vieraana ”uskonnon” edustajien näkemykset näyttäytyvät kirjan
puhujan näkökulmasta (ks. myös Sallamaa 2017, 183). ”Herrojen”
maailmaa luonnehtii ankaruus ja armottomuus, joka tuntuu olevan
runojen porosaamelaiselle elämälle vierasta (Sallamaa 2017, 183–184).
Selviä viittauksia kristinuskoon ja lestadiolaisuuteen Valkeapään
runoteoksissa ovat saamelaista kristillisyyttä kuvaavat valokuvat,
joita on erityisesti Aurinko, isäni -kirjan alkuteoksessa eli Beaivi,
Áhčážan -eepoksessa (1988). Kuvissa saamelaiset ovat esimerkiksi
kokoontuneet Kirkkoniemen kirkon pihalle, Kiirunassa konfirmaatioon ja Karesuandon kirkossa lestadiolaisiin seuroihin. Näihin
kuviin Valkeapää ei ole liittänyt selityksiä, eikä niissä ole näkyvissä myöskään selkeitä yhteiskunnallisia valta-asetelmia tai niiden
kritiikkiä, ellei sellaisena pidetä sitä, että saamelaiset ylipäätään
näytetään kirkkoon kokoontuneina. Selkeimmin kuvilla on dokumentaarinen, saamelaista historiaa tallettava rooli.
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Sininen yö, lapintiainen ja muuntuva lähestymistapa
Nils-Aslak Valkeapään Alit idja lahkona – Blue Night Moving Closer
(suom. Sininen yö lähestyy, 2010) on saamenkielinen hengellisistä
sävelmistä koostuva levy. Kappaleet ovat vanhoja ja vuosikymmenten tai -satojen aikana useampaan kertaan sanoitettuja hengellisiä
sävelmiä, tai Seppo ”Paroni” Paakkunaisen sanoin kansanvirsiä.
Sanat Valkeapää on tehnyt kappaleisiin itse. Postuumisti julkaistu
levy on äänitetty vuonna 1992 Måselvin kirkossa ja Koutokeinon
pääsiäisjuhlilla pidetyissä konserteissa, joissa keskeisinä hahmoina
soittivat Valkeapään lisäksi jazzmuusikot Paroni Paakkunainen ja
Esa Kotilainen. Áilun tarkoituksena oli äänittää julkaistavaa levyä
varten osa lauluista toistamiseen hieman uudistetuin sanoituksin.
Äänityksiä ei ehditty ennen taiteilijan vuonna 2001 tapahtunutta
menehtymistä enää tehdä. Uudistetut sanat ovat kuitenkin luettavissa Jus gazzebiehtár bohkosivččii (suom. Jos lapintiainen naurahtaisi, 1996) -runokokoelmassa sekä cd-levyn mukana olevassa
vihkossa, jossa myös kuvataan levyn tekoprosessia.
Levyn sävelmistä osa löytyy virsikirjoista ja osa esimerkiksi Suomen vanhoillislestadiolaisten Siionin laulut -kirjasta16. Valkeapää
ei kuitenkaan käyttänyt ainakaan pääasiallisina lähteinään aikansa
versioita näistä teoksista tai tiettävästi muistakaan hengellisistä
laulukirjoista, vaan kuten hän runossaan kertoo, valikoi sävelmät
Tromssan museon arkistonauhoituksista. Käytännössä Áilu etsi
ja äänitti kappaleet nauhoilta Tromssassa ja toimitti ne c-kasetilla
ystävilleen ja kollegoilleen Paroni Paakkunaiselle ja Esa Kotilaiselle,
jotka sovittivat kappaleet (Paakkunaisen haastattelu 20.2.2018).
Levyn sanoitukset voidaan teemoiltaan jakaa karkeasti viiteen
aihepiiriin, jotka osin lomittuvat kappaleissa toisiinsa. Kahdessa
kappaleessa laulaja laulaa nimetylle Jumalalle (Ipmil). Levyn avauskappale O Ipmil nanne sivdnádusa17 voisi olla jopa eräänlainen
16.	Levyn toinen raita Manin dát jietnjagalbma ganjalhelmmot löytyy vanhoillislestadiolaisten vuonna 2016 hyväksytystä Siionin laulut -kirjasta numerolla
304 ja kolmas raita O Ipmilan mot álggálivččen numerolla 313.
17.	O Ipmil nanne sivnádusan sävelmä on Dimitri Bortnjanskin vuonna 1822
säveltämä. Valkeapään, Paakkunaisen ja Kotilaisen käyttämissä suomenkielisissä lähteissä sen nimi oli Oi herra siunaa päämies maamme. Kappale löytyy
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Saamenmaan oma virsi. Siinä rukoillaan rauhaa, iloa, hyvinvointia
ja onnea Saamenmaalle sekä ihmisten välistä ymmärrystä, erilaisuuden kunnioittamista ja taitoa rakastaa elämää. Toiseksi sanoissa
kuvataan tunturisaamelaista kulttuuria, sen ympäristöä ja siihen
kohdistuvia uhkia. Porot nulkkaavat tuulisessa tunturissa, hopeiset
purot solisevat ja aurinko kiertää kiertoaan. Ympäristö esiintyy kauniina ja lohdullisena, mutta samalla uhanalaisena: ”rauhalliset laitumet” ja ”aitaamattomat maat” ovat käymässä vähiin. Kolmanneksi
laulaja kuvaa yleisemmin ihmisten suhteita luontoon. Näissä kohdin
tekstit huokuvat syvää huolta ympäristöongelmista, ylikulutuksesta
ja luonnon tuhoutumisesta. Neljänneksi Áilu kirjoittaa ihmisten
välisistä suhteista. Sanoitukset ilmentävät rakkautta ja iloa mutta
myös syvää surua väkivallasta ja sodista sekä liikakansoituksesta ja
tilan loppumisesta. Viidenneksi hän kiittää monista asioista, kuten
ilosta, surusta, valosta, pimeydestä, elämästä, kuolemasta, Saamenmaan kauniista seuduista, siskoista, veljistä, ystävistä ja oudoistakin
ihmisistä. Levyn yhdeksäs raita, sittemmin hyvin suosituksi kohonnut Giitu buot attáldagain18 on nimenomaan kiitoslaulu tai -virsi.
Sävyltään sanoitukset ovat pohdiskelevia, kysyviä ja hivenen
melankolisia. Sininen yö, siis kuolema, lähestyy, ja elämän arvoitus
piirtyy sitä vasten esiin kauniina mutta surumielisenä. Tämä elämän
ja kuoleman vuoropuhelu kulkee koko levyn läpi laajempana kehyksenä, jonka sisään muut teemat mahtuvat. Itselleen laulaja pyytää
vain lohdutusta ja sisäistä voimaa sekä viisautta, joka auttaisi näkemään elämän lahjat ja taivaan linnut siitä huolimatta, että ”päivät
pakenevat” ja ”yöt kuluttavat”.
suomalaisesta vuonna 1986 hyväksytystä virsikirjasta kahdesta kohtaa ja kaksilla eri sanoilla (virret 369 ja 579).
18.	Giitu buot attáldagain -laulun sävelmä on Pohjois-Savosta peräisin oleva ”kansankoraali”, joka on lisätty virsikirjaan Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna
1886. Valkeapään, Paakkunaisen ja Kotilaisen käyttämissä suomenkielisissä
lähteissä sen nimi oli Nyt se suuri päivä koitti. Valkeapään saamenkielinen
versio virrestä lisättiin suomalaiseen virsikirjaan vuonna 2015 yhdessä toisen
saamenkielisen virren kanssa. Giitu buot attáldagain oli myös ensimmäinen
saamelaisen runoilijan sanoittama virsi, joka otettiin Norjan saamelaiseen
virsikirjaan. Sen symboliarvo on siis suuri. Giitu buot attáldagain -virren ovat
levyttäneet uudelleen ainakin Sofia Jannok, Ellen Mienna ja Sámi Jienat.
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Kokonaisuudessaan sanoitukset muodostavat synteesin, jonka
keskiössä selvästi on saamelainen luontokeskeinen maailmankuva,
mutta jossa myös persoonallinen Jumala on läsnä. Myös kristin
uskolle ominainen lohdun ja rakkauden sanoma, joskin melankolian viittaan puettuna, on sanoituksissa tärkeässä roolissa. Vähintään
tunnelmaltaan levyn voi kokea hengellisenä.
Myös Áilun ilmaisutavassa yhdistyvät erilaiset perinteet eli virrenveisuulle tai lestadiolaisten laululle ominainen ”viipyilevä” tyyli
sekä ”jazzahtava”, uutta luova ilmaisu (Valkeapää L. 2017, 317). Laulutavat ovat toisin sanoen ikään kuin materiaalisia työkaluja, joilla
taiteilija työstää kohteestaan jotain uutta. Tässä työstämisessä keskeisessä roolissa ovat myös Paroni Paakkunaisen ja Esa Kotilaisen
sovitukset ja soitto. Keskeisiä soittimia ovat erilaiset puhallinsoittimet, kuten huilut ja saksofoni, sekä syntetisaattori ja yhdessä
kappaleessa haitari. Äänimaailmoissa ovat soitinten ohella läsnä
luonnonäänet, kuten linnunlaulu. Muoto yhdistyy sisältöön ja leikittelee sen kanssa. Ilmaisua on kuvailtu myös niin, että siinä tuntuvat
olevan yhtä aikaa läsnä läheisyydentunne ja etäisyyden ottaminen
(Valkeapää L. 2017, 317).
Miten pitäisi selittää se, että kristinuskon edustajien tekoja vahvasti kritisoinut taiteilija päätyi pitämään myöhemmin urallaan
kaksi hengellisen musiikin konserttia, joista sittemmin tehtiin levy?
Mahdollisia lähestymistapoja asiaan on ainakin kolme. Ensinnäkin
Valkeapää on antanut tuotannossaan ymmärtää, että usko tai pyhä
ovat eri asioita kuin niiden nimissä esiintyneiden ihmisten tekemiset (Valkeapää L. 2011, 253). Hän toisin sanoen erottaa toisistaan
henkilökohtaisen hengellisen elämän ja järjestäytyneen uskonnon
nimissä tehdyt teot. Pyhyys tai pyhä eivät ole taiteilijalle sinänsä vieraita näkökulmia.
Toinen selitys ammentaa Valkeapään laajemmasta kulttuurisesta
kontekstista saamelaisalueilla. Kuten edellä on kuvattu, saamelaisalueiden lestadiolainen kristillisyys on usein nähty uskontona,
jonka sisällä saamelaisten vanhat tavat ja ajattelumallit ovat jossain
määrin voineet elää (Valkonen 2014; Kinnunen tässä kirjassa). Alit
idja lahkona voidaan nähdä myös tämän perinteen valossa. Levyllä
keskustelevat pohjoisen kristillinen tunnelma ja Áilun hahmottama
saamelainen maailmankuva. On oletettavaa, että taiteilijan ratkaisu
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on vähintään jossain määrin tietoinen: niin selvästi sanoitukset,
sävellykset ja uutta ilmaisua työstävä laulutapa sekä sovitukset
yhdistävät erilaisia kulttuurisia aineksia.
Kolmanneksi asiaa voidaan lähestyä henkilöhistorian kautta.
Kuten todettua, hengellinen musiikki oli Valkeapään nuoruuden
kontekstissa suhteellisen merkittävässä roolissa. Hengellisten kappaleiden tunnelma ja todennäköisesti osa sävelmistäkin ovat siis olleet
taiteilijalle tuttuja jo vanhastaan. Kappaleissa on siten eräänlainen
henkilökohtainen aiempaan palaamisen elementti. Tähän viittaa selkeästi myös kirje, jonka Áilu lähetti Paroni Paakkunaiselle maaliskuussa 2001, kun muusikot suunnittelivat Koutokeinossa pidettävää
kiitoskonserttia. Konsertti aloitettiin Giitu buot attáldagain -kappaleella, ja Áilu perusteli kappalevalintaa Paronille näin:
Giihtu -> (kiitoksia) kiitos
olen laulanut sen
- siskoni hautajaisissa 11.4.1987
- ystäväni Iiskon Matin Juhanin
hautajaisissa 20.10.1990
- ja saatuani tiedon äitini kuolemasta,
silloin, Koutokeinossa
- ja teimme sen sittemmin
Måselvin kirkossa äitini
muistolle
ja,
siis tarkoitus olisi aloittaa
sillä Koutokeinossa; onhan perjantai ja 13. päivä,
eikä mikä tahansa perjantai.
vaan pitkäperjantai!
siis:
ELÄMÄ
GIIHTU,
ELÄMÄ
(Áilun kirje Seppo ”Paroni” Paakkunaiselle 10.3.2001)
Kuten kirjeestä ilmenee, Giitu buot attáldagain on ollut useassa
yhteydessä osa surutyötä, jota Valkeapää on läheistensä poismenon
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johdosta tehnyt. Kappaleella on siis henkilökohtaista merkitystä.
Myös Jus gazzebiehtár bohkosivččii -runo- ja kuvateoksessa (1996)
Valkeapää on liittänyt hengellisten sävelmien sanoittamisen ja laulamisen nimenomaan henkilökohtaisiin syihin. Motiiviksi hahmottuu
nyt erityisesti Áilun rakastava suhde äitiinsä Susanna Valkeapäähän19:
Ja kun minä tiesin, että hän piti hengellisistä lauluista,
aloin järjestää hengellisen musiikin konserttia.
Sain Tromssan museosta nauhoja.
Ja kun niissä ei ollut sanoja kovin paljon, minä kirjoitin itse.
Ne sanat ovat mukana tässä kirjassa
(Valkeapää 1996, 14620)
Jus gazzebiehtár bohkosivččii -teosta voidaan pitää Alit idja lahkonan
sisarjulkaisuna. Teos koostuu kolmesta osasta, joista keskimmäiseen
on muiden runojen lomaan sijoitettu levyn kappaleiden hieman
uudistetut saamenkieliset sanat. Alku- ja loppuosat koostuvat suorasanaisemmista proosarunoista. Alkuosiossa taiteilija kuvaa teoksen rakennetta ja syntyprosessia sekä esimerkiksi syvää ekologista
huoltaan. Loppuosio on puolestaan Valkeapään edesmenneiden
perheenjäsenten, isän, äidin ja sisaren runomuotoinen muistokirjoitus. Läpi teoksen rytmittyvät Valkeapään runot ja hänen äitinsä
Susannan vanhaa saamelaista elämää kuvaavat piirrokset (tarkemmin teoksesta Valkeapää L. 2017).
Runoteoksen johdannossa Áilu ottaa kristinuskoon kielteisen
kannan. Hän sanoo, että kirjan alaotsikoksi ei tullut Requiem, koska
sana assosioituu liiaksi messuun ja ”tiettyyn uskontoon”, joka kärkkäästi tuomitsee saamelaisen uskon ja siihen liittyvät teot. Runokirjan voi ajatella toisin sanoen ottavan etäisyyttä Alit idja lahkonan
hengellisempään miljööseen. Toisaalta muokatuissa sanoituksissa
edelleen esimerkiksi mainitaan nimeltä Jumala, Ipmil. Ei ole selvää,
19.	Myös yksi aikalaishaastateltavamme oli sitä mieltä, että Valkeapää yksinkertaisesti halusi tehdä hengelliset kappaleet äidilleen Susannalle, jonka tiesi
pitävän hengellisistä lauluista. Henkilökohtainen tiedonanto talvella 2018.
20.	Suom. Taarna Valtonen.
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missä määrin kyseessä on kristinuskon Jumala, mutta voidaan ajatella, että keskustelu saamelaisalueiden hengellisen perinteen kanssa
muodostaa runoteoksessakin yhden juonteen siinä surutyössä, jolla
taiteilija perheenjäseniään muistaa. Juonne on nyt enemmän taustalla kuin Alit idja lahkona -levyllä, mutta kuitenkin vähintään
vuoropuhelun muodossa läsnä.

Perinteiden rajojen työstämistä
Nils-Aslak Valkeapään taiteellisen työskentelyn tulkitseminen on
ajoin haastavaa. Hänen teoksissaan yhdistyvät saamelaisten asemaan liittyvä yhteiskunnallinen kritiikki, osallistuminen oman ajan
yhteiskunnallisiin ja kulttuuria koskeviin keskusteluihin, filosofinen
pohdinta, henkilöhistorian kokemukset sekä erilaisten taiteellisten
ilmaisutapojen yhdistely ja niillä leikittely. Teosten ja työprosessien
tulkinnat riippuvatkin siitä, mitä näkökulmaa painotetaan, mistä
syystä tämän artikkelin tulkinnoista poikkeavat näkemykset voivat
olla perusteltuja. Jo se ohjaa eri suuntiin, painotetaanko yhteiskunnallista kontekstia vai taiteilijan tietoista toimintaa tai kenties näiden vuoropuhelua.
Varauksista huolimatta voidaan esittää, että Valkeapään kristillisyyteen viittaavassa tarkastelemassamme tuotannossa on ainakin
kaksi lähestymistapaa. Ensinnäkin hän kirjoittaa auki kristinuskon edustajien saamelaiskulttuurille aiheuttamia vahinkoja, kuten
vanhojen uskomusten menetystä, noitarumpujen ja seitojen hävittämistä, henkistä ja hengellistä väkivaltaa ja joiun nujertamista.
Kirkonmiesten teot näyttäytyvät osana laajempaa kolonialistista
riistoa, joka on Valkeapään mielestä kohdannut alkuperäiskansoja
muuallakin maailmassa. Myös kristinuskon organisoitu ankaruus
hahmottuu vieraana niille saamelaisille tavoille ja ajatuksille, joita
taiteilija kuvaa. Toiseksi hän työstää henkilökohtaista suhdettaan
saamelaisalueiden hengelliseen ilmapiiriin. Tämä suhde näyttäytyy
moniulotteisempana. Yhtäältä taiteilija muistaa sen, miten hänet
nuorena tuomittiin joikaamisen vuoksi helvettiin, ja tuntee surua
niiden ihmisten puolesta, joita papit ja lestadiolaiset saarnamiehet
ovat kiusanneet. Toisaalta hengelliseen perinteeseen kytkeytyy myös
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myönteisiä merkityksiä. Tämä näkyy selkeimmin Alit idja lahkona
-levyllä, jossa hengelliset sävelmät esiintyvät lohdullisessa roolissa.
Kristillisyyteen aiemmin liittynyt vahva negaatio muuttuu levyllä
siis toiveikkaammaksi synteesiksi.
Kuten olemme aiemmin todenneet, Valkeapään tuotantoa yleensä
ottaen leimaa utooppinen ote blochilaisessa mielessä. Áilu kuvaa
kärjistäenkin yhteiskunnallisia ongelmia, joiden tilalle hän työstää
parempaa maailmaa. Alit idja lahkonan ja jossain määrin myös Jus
gazzebiehtár bohkosivččii -teoksen lähestymistavat osoittavat, että
tämä mentaliteetti ulottuu myös hengellisen perinteen käsittelyyn.
Kuten blochilainen utoopikko, Valkeapää löytää hengellisyydestä
toiveikkaamman ulottuvuuden sitten, kun on ensin kirjoittanut
auki niitä vahinkoja, joita kristinusko on saamelaisille tuottanut.
Tämä löytäminen ei kumoa käsitystä kirkon edustajien tai saarnamiesten tekojen vahingollisuudesta. Sen sijaan Valkeapää kääntää
valta-asetelman päälaelleen omilla ehdoillaan, siis tekee positiivisen
käännöksen (Bloch 1986, 145–157). Hän muodostaa saamelaisalueiden kristillisestä perinteestä, aiemmin syntisenä pidetystä joiusta
ja luontokeskeisestä maailmankuvasta uudenlaisen kokonaisuuden. Tutut ja sinällään viattomat hengelliset sävelmät liittyvät nyt
taiteilijan uutta ja vanhaa yhdistävään laulutapaan ja saamenkielisiin, luontokeskeistä ajattelua ilmentäviin teksteihin. Perinteiden
yhdistelmissä soivat paitsi rakkaus äitiin ja kotiympäristöön myös
saamelainen omanarvontunto ja saamelaisten omista lähtökohdista
muovautuva kulttuuri.
Uskontoon liittyvää etsivää näkökulmaa on havaittavissa myös
joidenkin toisten saamelaistaiteilijoiden tuotannossa. Esikois
lestadiolaisessa perheessä Tenojokilaaksossa kasvanut laulaja Mari
Boine on kuvannut sitä, kuinka saamelaisten muinaiset uskomukset ovat eläneet ”lähes näkymättömänä lankana” lestadiolaisyhteisön tavoissa, esimerkiksi kansanparantajien toiminnassa. Vaikka
lestadiolaiset ovat suhtautuneet kielteisesti Boinen musiikilliseen
uraan, on taiteilija halunnut nähdä tämän ensisijaisesti heijastumana saamelaisten kokemasta ulkopuolisesta paineesta (Kraft 2015,
31–32). Samoin Tenonlaaksosta lähtöisin oleva kuvataiteilija Merja
Aletta Ranttila on työstänyt uskontoon liittyvää perintöään taiteessaan. Hänen 1990-luvun tuotannossaan esikoislestadiolaisen
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kasvuympäristön tuottamat negatiiviset kokemukset nousevat keskeisiksi. Ranttila välitti tuolloisissa linoteoksissaan vahvaa kehollisuutta, tuskan ja murheen kokemuksia. Toisaalta hänen teoksissaan
lestadiolaisuudesta ja kristillisestä perinteestä nousee esiin myönteisiä piirteitä, kuten armon kokeminen ja jumalkaipuu. Toisin sanoen
Ranttilan työstämänä lestadiolaisuus ilmenee moniulotteisena: se ei
tuonut pelkästään vahinkoa ja vääryyttä, vaan soi myös hengellistä
ravintoa. Myönteinen helpotus ilmenee Ranttilalla kuitenkin vasta
melko väkevän negaation kautta. Työstämällä pääasiassa vaikeita ja
traumatisoineita kokemuksiaan Ranttila näyttää tekevän tilaa myönteisemmäksi ja henkilökohtaisemmaksi mieltämälleen hengellisyydelle (Jauhola 1999; Suorsa 2017).
Valkeapää, Boine ja Ranttila eivät täysin rinnastu toisiinsa. Boine
ja Ranttila ovat lähtöisin lestadiolaisen maailmankielteisimmän
suunnan eli esikoisuuden kiinteästä vaikutuspiiristä, kun Valkeapään nuoruuden lähiympäristön lestadiolaisuus oli jossain määrin
sallivampaa rauhansanalaisuutta. Áilun henkilöhistoriassa lestadiolaisuus on muutoinkin Boineen ja Ranttilaan nähden huomattavasti
kauempana. Jotain samaa taiteilijoiden lähestymistavoissa kuitenkin
on. Boine muistuttaa Valkeapäätä siinä, miten hän nostaa saamelaisen uskomusperinteen kristillisyyden katveesta parrasvaloihin.
Molemmat ovat selvästi yhteiskunnallisia tai poliittisia taiteilijoita,
jotka tietoisesti tekevät työtä saamelaisten aseman parantamiseksi,
mihin vanhan uskon elvyttäminen kytkeytyy. Ranttila puolestaan
kuvaa kokemuksiaan Valkeapäätä kehollisemmin ja ikään kuin haavoittuneempana. Silti teemoissa on samantapaisia ulottuvuuksia.
Molemmat etsivät ankaruuden keskeltä pyhään liittyvää lohdullisempaa tunnelmaa.
Kaikkien kolmen taiteilijan työssä näkyy myös se, miten merkittävässä asemassa kristinusko ja lestadiolaisuus ovat saamelaisalueiden historiassa olleet. Jokainen taiteilijoista joutuu ottamaan kantaa
ympäristönsä hengelliseen traditioon ennen kuin pääsee työstämään
siitä riippumatta ja osin siihen liittyen uusia henkisiä, uskonnollisia
ja yhteiskunnallisia horisontteja.
Olemme tarkastelleet tässä tekstissä lähinnä Valkeapään tunnetuimpia, valtakielille käännettyjä teoksia sekä hieman tarkemmin
kahta saamenkielistä teosta. Tarkemmat jatkotutkimukset varsinkin
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saamenkielisestä tuotannosta voivat avata uusia ja syvempiä horisontteja Valkeapään hengellisyyteen ja lestadiolaisuuteen liittyviin
luonnehdintoihin. Saamen kieli voi kantaa merkityksiä, jotka eivät
tässä artikkelissa ole avautuneet lainkaan. Toisaalta varsinainen kulttuurihistoriallinen tutkimus selventäisi yksityiskohtaisemmin sitä,
millaisessa roolissa kristinusko on esimerkiksi Käsivarren kylissä ja
taloissa eri vaiheissa ollut. Alit idja lahkona -levyäkin olisi mahdollista tutkia uusista näkökulmista esimerkiksi musiikin tutkimuksen
tai sanoitusten lähiluvun keinoin.
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