
 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 

 

 

 

 

 

NISSILÄ, PAULA:  

Veisaten elämyksiin - diskurssianalyyttinen tutkimus herättäjäjuhliin liitetyistä 

merkityksistä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma, 106 s., 2 liites. 

Sosiologia  

Toukokuu 2005 



 

TAMPEREEN YLIOPISTO 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 

NISSILÄ, PAULA: Veisaten elämyksiin - diskurssianalyyttinen tutkimus herättäjäjuhliin 
liitetyistä merkityksistä 
Pro gradu -tutkielma, 106 s., 2 liites. 
Sosiologia 
Toukokuu 2005 
 

 
Tutkielmani aiheena on herättäjäjuhlat ja niiden uutisointi. Tarkastelen sitä, millaisia 
merkityksiä liitetään juhliin ja niiden edustamaan herännäisyyteen sekä uskonnollisuuteen 
yleensä. Pohdin samalla uskonnon asemaa yleisesti. 
 
Tutkimuskohteenani ovat Järvenpään herättäjäjuhlista vuonna 2001 kirjoitetut 
uutisartikkelit (82 kpl). Ne on poimittu neljästä, lähtökohdiltaan eriävästä julkaisusta. 
Helsingin Sanomat edustaa yleistä, valtakunnallista tasoa ja Ilkka herännäisyyden 
perinteistä kannatusaluetta, Etelä-Pohjanmaata. Keski-Uusimaa ilmestyy vuoden 2001 
juhlien pitopaikan, Järvenpään, seudulla ja Hengellinen Kuukauslehti on herännäisten 
kannatusyhdistyksen, Herättäjä-Yhdistyksen julkaisema aikakauslehti. 
 
Menetelmänä on diskurssianalyysi, jossa kielenkäyttö nähdään sosiaalisena toimintana. 
Diskurssit ovat tapoja jäsentää maailmaa. Uutisartikkelit näen kenttinä, joilla hylätään, 
uudistetaan, muokataan ja luodaan merkityksiä. Näkyviksi tehdyt diskurssit puolestaan 
kertovat herättäjäjuhliin ja uskonnollisuuteen liitetyistä merkityksistä ja niiden 
tuottamisesta.  
 
Aineistostani nousi esiin seitsemän diskurssia. Herännäisyys ja herättäjäjuhlat 
jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssi näkyi vahvimpana 
läpi aineiston. Siinä maailmaa jäsennetään perinteiden uudistamisen ja yhteisön jäsenyyden 
kautta. Jännitettä ilmenee sukupolvien välisellä akselilla ja toisaalta herännäisyyteen ja 
juhliin liitettyjen stereotypioiden sekä vanhahtavienkin mielikuvien keskustellessa juhlien 
nykyolomuodon kanssa. Toinen valtadiskurssi oli alueellisen ja arvomaailmallisen 
kahtiajaon diskurssi, jonka kautta merkityksiä tuotettiin jaottelulla Etelä-Suomi ja muu 
Suomi. Nämä kaksi aluetta nähtiin eroavan arvojensa puolesta: kiireinen, 
suorituskeskeinen, individualistinen Etelä-Suomi kaipaa herännäisyyden ja juhlien 
edustaman muun Suomen välittömyyteen ja yhteisöllisyyteen. Edellisten ohella vahvasti 
esiintynyt asiakaskeskeisyyden ja laadunhallinnan diskurssi kietoi itseensä vaativan 
asiakkaan ja häntä kaikin tavoin tyydyttämään pyrkivän ohjelmaorganisaation. Tässä 
juhlille tuotettiin merkityksiä nykyajan markkinavetoisena, elämyshakuisena 
kesätapahtumana. Sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssi tuo esiin juhlijoiden ja 
paikallisen väestön välisen tasapainon ylläpidon. Markkina- ja festivaalitalouden diskurssi 
merkityksellistää todellisuutta taloudellisen menestyksen ja markkinoiden lainalaisuuksien 
puitteissa. Yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssissa herättäjäjuhlat nähdään 
foorumina herännäisyyden poliittiselle ja yhteiskunnalliselle potentiaalille. Vähimmässä 
määrin esiintyi yllättäen hengellinen diskurssi, joka painottaa ihmisen ja Jumalan suhdetta 
arjessa.  
 
Herättäjäjuhlien suhteen merkitysten muodostamisen perustana on yksilö eli asiakas ja 
hänen tarpeidensa tyydyttäminen. Juhlilla kävijä hakee elämyksiä ja ajanvietettä; vaatii 



 

laatua, monipuolista ohjelmaa ja oheistoimintoja. Juhliin liitetyt yhteisöllisyys ja perinteen 
jatkuvuus tekevät tapahtumasta kuitenkin jotain erityistä, muista massatapahtumista 
poikkeavaa. 
 
Tutkielmani avaa näkymiä suomalaiseen uskonnollisuuteen. Ihmiset etsivät uskonnosta 
elämyksiä ja viihdykettä. Samalla kuitenkin pidetään kiinni yhteisen historian ja 
osallistuvuuden kautta syntyneestä yhteisöllisyydestä ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. 
Nämä kulttuuriset tekijät erottavat uskonnollisuuden mistä tahansa kulutushyödykkeestä tai 
ajanvietteen tarjonnasta. Uskonnollisuuden hengellisen sisällön suhteen keskiössä on 
yksilö ja hänen tarpeensa. Tällöin uskon ja sen oppien eduksi lasketaan tietty väljyys ja 
valinnanvapaus. Uskon asioista ei saa mielihyvähakuisuudessa muodostua "liian painava" 
taakka. Alueellisesti eteläisen väestökeskittymämme ulkopuolinen Suomi näyttäisi 
kantavan uskonnollisuuteen ja perinteeseen liittyviä arvoja: välittömyyttä, yhteisöllisyyttä, 
henkisyyttä. Nämä arvot liitetään ikään kuin "menneeseen" aikaan. Etelä-Suomi kiireen, 
suorittamisen ja ihmisen yksinäisyyden keskellä on joutunut kauas juuristaan eikä olisi 
myöskään uskonnollisuuden syvintä seutua. Kaipuu juurille on kuitenkin olemassa. 
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 1. Johdanto 
 

1.1 Paavista Paavoon 
 

Pro gradu -työtäni viimeistellessäni olen samaan aikaan seurannut median kautta katolisen 

kirkkokunnan suurta surua. Kirkon päämies viettää luonnollisesti vanhuuteen - kuten 

meillä kaikilla viimeistään - katkeavan elämänsä viime hetkiä Vatikaanissa heikon hengen 

hänessä yhä pihistessä. Vaikka Paavin tie taivaaseen on varmasti kutakuinkin suorin 

mahdollinen, miljoonat katolilaiset ympäri maailmaa rukoilevat hänen puolestaan. Samaan 

aikaan Vatikaanissa käy varmasti kiihkeä käytäväkeskustelu Paavin seuraajan suhteen. 

Hänen vallassaan on päättää, josko katolisen kirkon suhtautuminen ehkäisyyn, aborttiin, 

avioeroon tai naispappeuteen hieman vapautuisi uuden Jumalan sijaisen astuessa valtaan. 

Toisten mielessä elää myös toivo idän ja lännen, katolisten ja ortodoksien kokoamisesta 

jälleen saman kirkon katon alle vuoden 1054 jälkeisen erillään elämisen jälkeen. 

 

Naisten ja lasten asemaan liittyvällä uskonnollisella säännöstelyllä on kauaskantoisia 

seurauksia. Jotkut ovat syyttäneet elämäntyönsä pian päättävää Paavia aidsin 

leviämisestäkin. Toisaalta hänet on nähty rauhan ja demokratian edistäjänä. Myös EU:ssa 

katolilaisuudella on vankka ote, joten piskuisessa Suomenmaassakin olemme tiiviisti tuon 

kirkkokunnan vaikutuspiirissä. Keskeistä on nähdä uskonnon suuri voima ihmiselämässä ja 

sitä kautta yhteiskunnallisena ja globaalina tekijänä. Uskonnon tutkimus tekee näkyväksi 

usein pitkän uskonnollisen perinteen ja arkielämän sidonnaisuuden nojalla 

itsestäänselvyyksinä otettuja asioita.  

 

Tässä tutkielmassani on tarkoitus osaltaan päästä perille uskonnon luonteesta omassa 

lähielinympäristössämme. Tarkasteluni kohteena on herännäisten, syntyaikoinaan 1700- ja 

1800-lukujen vaihteessa omalla protestinomaisuudellaan kirkkoa ravistelleen 

herätysliikkeen suurimman vuosittaisen tapahtuman, herättäjäjuhlien uutisointi. Kyseisestä 

uskonnollisesta kesätapahtumasta kirjoitettujen uutisartikkeleiden kautta yritän päästä 

selvillä tällaisten juhlien olomuodosta, uskonnollisuuden ja festivaaliuden 

leikkauspinnasta. Toivon tutkimukseni myös kertovan uskontoon liitetyistä yleisistä 

merkityksistä ja siihen suhtautumisesta tämän päivän Suomessa. Teoriapohjana ja 

menetelmänä tutkielmassani on diskurssianalyysi. Diskurssien, merkityssidonnaisten 
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"näköalojen", kautta me kulttuurin toimijat keskustelemme merkityksistä, myös 

uskonnollisista. 

 

Vahvan körttijohtajan Paavo Ruotsalaisen aikoinaan liikkeeksi yhdistämän herännäisyyden 

piirissä vuoden uskonnollinen ja sosiaalinen huippu sijoittuu juuri herättäjäjuhliin. 

Kiintoisaa on, miten tällainen vuodesta toiseen säilynyt uskonnollinen traditio uskonnon 

sisällön mukana esiintyy nykypäivän mediassa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. 

Toisaalta tapahtuma on yksi muiden joukossa kesän mittaan ja täyttää varmasti myös muita 

kuin uskonnollisia funktioita. Herättäjäjuhlien olomuotoon ja sen eri ulottuvuuksiin toivon 

tämän työni tuovan valaistusta. 

 

1.2 Havaintoja uskonnosta 
 

Yleisesti uskonnon osaan modernin yhteiskunnan kehityksessä on liitetty vahvasti 

näkemyksiä täyttymykseensä etenevästä sekularisaatiosta, maallistumisesta. Toisaalta 

vastakkaisia ajatuksia herättää Suomessakin uusien uskonnollisten liikkeiden ja aatteiden 

esiinnousu ja viehätysvoima. Myös karismaattiset liikkeet, esim. Nokian herätys, ovat 

saaneet massat liikkeelle ja evankelis-luterilaisen kirkon varuilleen. Viime aikojen 

maailman tapahtumien valossa on myös selvää, että uskonnon ihmisiä liikuttava voima, 

sekä hyvässä että pahassa, on yhä hyvin vahva. Samalla selvä yhteys uskonnon ja 

kulttuurin välillä on konkreettisesti nähtävissä. 

 

Pohdittavaa aiheuttavat myös laajemmat havainnot siitä, että ihmiset nykyisin muodostavat 

melko henkilökohtaisen uskonkäsityksensä rajoittumatta tunnustettujen uskontokuntien 

oppirajoihin. Esimerkiksi tästä kelpaa vaikkapa mediassa esillä ollut luterilaisen kirkon 

jäsenien ja jopa henkilökunnan, pappienkin, keskeisten oppien kuten opin helvetistä 

hylkääminen. World Values -tutkimuksen mukaan suomalaisista vain 25 % uskoi helvetin 

olemassaoloon vuonna 2000 ja 50 % taivaaseen (Niemelä 2003b, 161), vaikka tuolloin 

85,1 % kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja tätä kristinuskon oppia tunnustetaan 

luonnollisesti muidenkin kristittyjen uskonkuntien parissa (Suomen tilastollinen vuosikirja 

2004, 75). Ihmisten uudelleensyntymään tähän maailmaan, mikä ei kuulu kristinuskon 

oppeihin, uskoi suomalaisista vuonna 1999 14 %, ja määrä on siitä saattanut viimeisten 
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viiden vuoden aikana noustakin. Kaiken elämän loppumiseen kuoleman jälkeen samaisen 

tutkimuksen mukaan uskoi 25 % suomalaisista. (Niemelä 2003b, 160-161)  

 

Eräs mediaa virkistänyt uutinen viime aikoina on ollut kulttuuriministerimme lähtö 

uushindulaisen Amma-kultin avustustehtäviin ja kyseisen jumalhahmon, Amman, 

jumalallinen halaus. Tämän yksittäisenkin tapauksen voisi tulkita uudenlaisen, tee-se-itse-

uskonkäsityksen ilmentymäksi. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva ministerimme 

halaa Ammaa ja kokee taas yhden elämyksen. Tällä kertaa se on omasta, evankelis-

luterilaisesta poikkeavaan uskonnolliseen kontekstiin kuuluva, mutta yhtä lailla hänelle 

merkityksellinen. Tällaisen yksilökeskeisen uskon harjoittamisen kehittyminen asettaa 

kysymyksiä uskonnon perinteisestä yhteisöllisyydestä ja sen uudelleen muovautumisesta. 

 

Uskonnon harjoittaminen ja uskominen ovat myös yksityistyneet luonteeltaan. Kirkossa 

käy säännöllisesti pieni osa kansasta, mutta rukoilemisessa suomalaiset ovat ahkerampia 

kuin eurooppalaiset keskimäärin (Aamulehti 4.7.2001 "Suomalainen rukoilee, mutta salaa 

usein uskonsa"). Vuoden 2000 tilastojen mukaan suomalaisista rukoilee päivittäin 23 % 

(Niemelä 2003d, 176).  

  

Edellä esiteltyjä kehityssuuntia taustana ajatellen on erittäin mielenkiintoista, miten 

yhteiset, julkiset herättäjäjuhlat säilyvät niinkin suosittuna uskonnon harjoittamisen 

muotona. Mieleen nousee kysymyksiä siitä, onko suosion perusta herännäisyydessä ja sen 

harjoittamisessa, perinteissä, vai voisiko suosio selittyä ainakin osaksi juhlien 

festivaalipiirteillä ja näin myös tapahtuman luonteella ajanviettotapana: viihtymisellä ja 

elämyksellisyydellä. Luonnollisesti paketti hengellisen sisällön ja tapahtuman ulkoisten 

piirteiden kokonaisuutena on tiivis. Tutkielmassani pyrin erittelemään mediassa esiintyvän 

tapahtuman merkityksistä käydyn keskustelun esiin nostamia asioita.  

 

Uskonnon elämyksellisyys ja sen piirteiden siirtyminen tuotteiksi vie meidät 

mielenkiintoisen tutkimussuuntauksen äärelle: uskonnon ja kuluttamisen yhdistämiseen 

selkeänä vaihtoehtona maallistumisnäkymille. Uskonnon kuluttamiseksi voisi laskea juuri 

eri uskontojen oppien yhdistelemisen, oman uskomisen piirteiden poimimisen laajasta 

valikoimasta. Tämä edustaa uudenlaista ajattelutapaa sekä uskonnon että uskojan 

näkökulmasta (tarjonta - kysyntä). Toisekseen pyhät asiat ovat ikään kuin laskeutuneet 

osaksi maallista harrastelua, esimerkiksi kun uskonnollisesta rekvisiitasta, vaikkapa 
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buddha-patsaista tai ikoneista, tulee osa trendisisustusta ja mantrojen hokemisesta tai 

luostarien hiljentymisretriiteistä trendiharrastus. Edellä esitellyn tilastollisen helvettiin 

uskomisen nykyisen vähyydenkin voisi ajatella liittyvän kuluttamisen 

mielihyvähakuisuuteen: ikäviä, raskaita asioita ei haluta pohtia syvemmälle. Kaikki nämä 

asiat edustavat uudenlaista suhtautumista uskontoon, vaan eivät uskonnon 

merkityksettömyyttä. Toivon herättäjäjuhlien uutisoinnin analyysin valaisevan osaltaan 

myös tätä kulutusnäkökulmaa. 
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2. Tutkimusongelma: risteilyjä uskonnon ja uskonnollisuuden 

kentillä 

 

2.1 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimusongelmani kehittely lähti liikkeelle edellä esitettyjen huomioiden pohjalta. 

Kysymys tarkentui nimenomaan herättäjäjuhlien tarkasteluun pohtiessani sitä, miten saisin 

esille yhteiset ajatukset uskonnosta ja sen merkityksestä tämän päivän suomalaiselle. 

Herättäjäjuhlat edustavat uskonnollisuutta, kirkon piiriin kuuluvien herännäisten vuoden 

päätapahtumaa. Juhlat ovat valtakunnallisestikin noteerattu tapahtuma, mikä takasi sen 

esiintymisen medioissa. Syy siihen, miksi tutkin juuri herättäjäjuhlien julkisuuskuvaa, on 

se, että katson julkisuudessa uskonnosta käytävän keskustelun edustavan yleisiä ajatuksia 

ja asenteita, jotka elävät yhteisen kulttuurimme toimijoiden kautta. Median tuottama 

keskustelu tuo esiin käsityksiä uskonnosta ja samalla se toimii kenttänä niiden uudelleen 

rakentamiselle vahvistaen, muokaten, hyläten. Julkiset kirjoitukset, tässä tapauksessa 

uutisartikkelit, tarjoavat oivan mahdollisuuden havainnoida yhteisiä käsityksiä ja niiden 

sisältämiä merkityksiä. Tämä ajatushan pohjautuu konstruktionismiin: kielenkäyttö luo 

sosiaalista todellisuutta. Joten tarkastelen kieltä, diskursseja, nähdäkseni tarkemmin 

millaisessa maailmassa uskonnollisten elämänalueiden suhteen tällä hetkellä elämme ja 

mitä merkityksiä uskontoon liitämme. Herättäjäjuhlat taas valitsin tutkimuskohteeksi 

siksikin, että se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö edustaen uskonnollista tapahtumaa ja 

samalla kesäistä massatapahtumaa.  

 

Eräs merkittävä seikka herättäjäjuhlien noustessa tutkimuskohteekseni liittyy nimenomaan 

teorioihin uskonnon kuluttamisesta. Herättäjäjuhlat tarjoaa myös tämän suhteen mainion 

tartuntapinnan olemalla kävijämäärältään massiivinen yleisötapahtuma. Nykyaikaisissa 

massatapahtumissa kulutuskulttuurilla on osansa: niiltä haetaan viihdykettä, mielihyvän 

tunteita, elämyksiä ja varsinaisen "asiasisällön" ohessa ne pyörittävät palveluja: 

oheistoimintaa, ruokailua, majoitusta, liikennejärjestelyjä jne. 

 

Tutkimuskysymykseni voisi tiivistää seuraavanlaisesti: 

Millaisia merkityksiä liitetään herättäjäjuhliin? Miten ne mahdollisesti selittävät juhlien 

suosiota? Koetaanko herättäjäjuhlat hengellisenä, sisällöltään vaikuttavana tapahtumana, 



 

 6

mielihyvähakuisena kesäkauden ajanviettona vai molempina? Mitä tämä kertoo 

uskonnollisuudesta? Ovatko herättäjäjuhlat osa nyky-yhteiskunnan kulutusvalikoimaa? 

 

Millaisia merkityksiä liitetään uskontoon ja uskonnollisuuteen yleisesti? Kulutetaanko 

uskontoa? 

 

2.2 Uskonnon määrittelyä 
 

Uskontoa, kuten mitä tahansa muutakin ilmiötä, tutkittaessa on olennaista määritellä 

käytettävät käsitteet. Arkielämässä uskonto lienee yksi ihmiselämän eniten tunteita 

herättävistä ilmiöistä. Tutkijan tehtävä on luoda järjestystä ilmiöihin, joista arjessa 

puhutaan subjektiivisesti ja epämääräisesti. Kun tarkoituksena on tutkia ihmisten luomia 

merkityksiä, on tärkeää jäsentää niiden ilmiöiden kenttä, joiden merkitysten verkostoa 

pyritään valaisemaan. Uskonto-käsite kantaa luonnollisesti muassaan tunnustuksellisuuden 

leimaa: tiettyä asenteellista latautumista. Jopa ateisti määrittelee itsensä suhteessa 

uskontoon ja uskonnollisuuteen, vaikka itse tiukasti rajaisi elämänpiirinsä täysin 

uskonnoksi nimittämämme elämänhallintajärjestelmän ulkopuolelle ja siitä osattomaksi. 

Toisaalta uskonnon ja uskonnollisuuden kokemisen subjektiivisuus ja intuitiivisuus saavat 

ne tuntumaan vaikeilta käsitellä. 

 

Uskonnosta puhutaan tarkoittaen välillä kirkollista instituutiota oppeineen, välillä 

abstraktimpaa merkitysjärjestelmää, toisinaan taas ikään kuin ihmisen ominaisuutena. 

Uskonto-käsitteen rinnalla ja tilalla käytetään myös esim. käsitteitä kirkko, usko, 

hengellisyys, spirituaalisuus, vakaumus jne. Uskonnollisuus ja hengellisyys ovat 

enemmänkin yksilöön liitettäviä ominaisuuksia ja niiden tutkiminen on hankalaa. 

Uskonnollisuuden kokeminen kun on hyvin subjektiivista, kuten sen määrittelykin: toiselle 

se on toista ja toiselle taas jotain aivan muuta. Tämän tutkielman puitteissa uskontoa 

tarkastellaan sosiologisesti yhteisesti tuotettuna symbolijärjestelmänä. Uskonto nähdään 

tavallaan kaikesta oppien tarkkaan rajatusta tunnustamisesta ja kirkollisista instituutioista 

irrallisena kehyksenä, niiden yläpuolella kelluvana, sosiaalisen toiminnan luomuksena, 

joka tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa saa tietyt erityiset muotonsa ja 

ilmenee tietynlaisena uskonjärjestelmänä symboleineen. Puitteet ovat siis ikään kuin 

olemassa, mutta kulttuurisen uusintamisen ja uuden luomisen kautta niille annetaan 



 

 7

todelliset merkitykset. Sosiologian klassikko Émile Durkheim puhuisi sosiaalisesta 

faktasta. 

 

Uskontoon liittyvien merkitysten tunnistaminen tuntuu olevan melkeinpä vaistonvarainen 

ominaisuus ihmisessä. Tässä tutkielmassa uskonto käsitetään kulttuurisena 

symbolijärjestelmänä. Uskonto on täten jotain yhteisesti tuotettua, osa kulttuuria. Uskonto 

antaa symbolisen tulkinnan maailmasta, luo järjestystä ja yhteisyyttä. Yhteiset rituaalit 

uusintavat tätä järjestystä. Uskonnon taustalla on myös ihmisen kyky erottaa pyhä 

profaanista. (Anttonen 2004, 32-37) 

 

Yleensä uskonnon tunnistettaviksi ominaisuuksiksi lasketaan jonkinlainen käsitys 

yliluonnollisesta ja suhde siihen sekä elämänpiiriin kuuluvien asioiden jakaminen pyhiin ja 

maallisiin. Kimmo Ketola (1997, 28-29) jakaa eri teoreetikkojen esittämät uskonnon 

määritelmät kolmeen lähestymistapaan: yliluonnollisen kautta määrittely, pyhä/profaani -

erottelun kautta määrittely sekä perimmäisen huolenaiheen kautta määrittely. 

”Perimmäinen huolenaihe” -näkökulma koskee hänen mukaansa uskonnon näkemistä 

elämässä orientoitumisen- tai arvojärjestelmänä eli funktionaalisesti. Luonnollisesti nämä 

määrittelykannat esiintyvät teoreetikoilla myös päällekkäin ja limittäin. Peter Berger näkee 

uskonnon ja kaiken uskonnollisen kulttuurisena toimintana, joka ylläpitää rajaa rationaalin 

ja irrationaalin välillä (ks. White 1997, 43). 

 

Eri uskontokunnista muodollisina kokonaisuuksina taas voisi käyttää myös nimitystä 

uskonjärjestelmä (opit ja rituaalit). Uskonjärjestelmät, kuten myös uskonnolliset 

merkitykset, ovat aina hyvin kulttuurisia muovautuen historiallisten seikkojen ja jopa 

aineellisten olosuhteiden kautta. Uskontokunnilla on kuitenkin myös laillinen 

ulottuvuutensa. Valtionkirkkojemme (joiksi näitä vielä tällä hetkellä kutsutaan, johtuen 

erityisasemastaan suhteessa valtioon ja lainsäädäntöön), Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon sekä Suomen ortodoksisen kirkkokunnan, asema on säädetty lakipykälin. 

Opetusministeriön alaisuuteen kuuluvat muiden uskonnollisten yhdyskuntien 

rekisteröitymisasiat. (Heino 2002, 17) Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan voi 

perustaa vähintään 20 täysikäistä henkilöä. Opetusministeriön www-sivuilta on luettavissa 

uuden uskonnonvapauslain (tullut voimaan 1.8.2003) mukaisesti tällaisen rekisteröidyn 

uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitukseksi: "… järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen 

ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu 
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uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä 

pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin. " (Opetusministeriö 2004, www-sivu) 

Näiden ohessa Suomessa toimii myös Oikeusministeriön alaiseen yhdistysrekisteriin 

kuuluvia uskonnollisia tai aatteellisia yhteisöjä, kuten helluntaiseurakunnat (Heino 2002, 

17). 

 

Kysymys uskonnon määrittelystä on mielenkiintoinen eritoten näinä jälkimoderneina 

aikoina, jolloin erilaiset maailmankatsomuksellisten ja eettisten periaatteiden pohjalta 

toimivat liikkeet ovat astuneet ”perinteisten” uskontokuntien rinnalle. Vertailun 

perinteisiin uskontokuntiin tekee vaikeaksi myös se, että uudet uskonnolliset liikkeet eivät 

esitä yleensä täysin uusia uskonnollisia myyttejä eivätkä vaadi kannattajiltaan täydellistä 

sidonnaisuutta täsmälliseen oppiin, yhteisöön tai elämäntapaan (Ketola 2001, 21). 

Uskonnollisuuden muuntuessa on myös hyvä tehdä sen piiriin kuuluvien käsitteiden 

uudelleenmäärityksiä. Tiukkojen uskontokuntien opillisten ja institutionaalisten rajojen 

muuttuessa häilyvämmiksi ja joustavammiksi, on syytä miettiä uskonnon käsitettä yleensä. 

Uskontoon on nimittäin kautta historian liitetty tietty yhteisö. Mutta syntyykö tällainen 

perinteisesti käsitetty yhteisö esim. ihmisen seuratessa televisiosta evankeliumin julistusta? 

Entä kun hän uskoo kristittyjen Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen, mutta myös 

jälleensyntymiseen, mihin yhteisöön hän omine, individualistisine uskonkäsityksineen 

kuuluu, kuuluuko mihinkään? 

 

2.3 Uskonnolliset rituaalit ja kuluttamisen spektaakkelit 
 

Tutkimukseni kohteena olevista herättäjäjuhlista voidaan puhua uskonnollisena, 

rituaalisena seremoniana, mistä syystä esittelen seuraavassa hieman pohdintaa 

uskonnollisista rituaaleista. Uskonnolliset seremoniat tapahtuvat uskovien kollektiivisena 

tapahtumana ja niihin liittyy luonnollisesti uskonnollinen symboliikka (Giddens 2001, 

532). Émile Durkheim katsoi tällaisten rituaalien uusintavan yhteisön käsityksiä 

todellisuudesta ja näin ollen vahvistavan yhteisöä (Durkheim 1980, 1912). 

 

Toisaalta herättäjäjuhlat ovat myös kesätapahtuma kymmenien, kävijämäärältäänkin, 

vastaavien joukossa maassamme. Mielenkiintoista onkin se, pystyvätkö ne ja miten 

säilyttämään erityisyytensä hengellisen ja uskonnollisen sanomansa johdosta vai 
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nousevatko muut kesäjuhlien aspektit sanoman edelle. Gabriel Bar-Haim (1997) on 

pohdiskellut uskonnollisten rituaalien asemaa perinteisten uskonnollisten yhteisöjen 

menettäessä yhteisöllistä merkitystään. Hänen (1997, 137) mukaansa näiden yhteisöjen 

mukana myös uskonnolliset rituaalit katoavat tai kokevat muodonmuutoksen ja tilalle 

tulevat muut ”maallisemmat”, ei-uskonnolliset juhlinnat rituaaleineen sekä 

spektaakkelinomaiset passiivisen kuluttamisen tapahtumat vailla kosketusta mihinkään 

metafyysiseen tai mytologiseen. Bar-Haimin (em. 140) mukaan mikään uskonnollinen viite 

menneisyydestä, rituaali, ei voi tulla elinvoimaiseksi nykyisyydessä ellei sillä ole yhteyttä 

nykyiseen sosiaaliseen järjestykseen. Kun rituaali ja sen taustana olevat pyhyyskäsitykset 

eivät enää innosta ihmisiä, niillä ei myöskään ole sosiaalisesti vahvistavaa roolia eikä 

massoja liikuttavaa voimaa. Tällöin niiden vetovoiman tekijät liittyvät vain 

spektaakkelinomaisuuteen ja viihdyttämiseen: taiteelliseen puoleen. (em.)  

 

Lester Kurtzin (1995, 9) mukaan ”uskonnolliset rituaalit, kuten uskonnolliset 

juhlat/festivaalit, siirtymäriitit jne. pitävät hengellisen ja materiaalisen maailman yhdessä.”. 

 

2.4 Suomalaiset uskovat 
 

2.4.1 Uskontokuntien jäsenyys 

 

Jos katsotaan suomalaisten uskonnollisuutta puhtaasti uskontokuntien jäsenyydellä, ovat 

luvut vuoden 2003 lopussa seuraavanlaisia: evankelis-luterilaisia 84,2 %, ortodokseja 1,1 

%, muita (joista Jehovan todistajat ja Suomen vapaakirkko suurimpina yksittäisinä 

uskontokuntina) 1,2 % sekä rekisteröityihin uskontokuntiin kuulumattomia 13,5 %. 

(Suomen tilastollinen vuosikirja 2004, 75) Luterilaisten osuus on hieman laskussa ja 

uskontokuntiin kuulumattomien määrä sitä vastoin hieman nousussa. Ortodoksisuus ja 

muut uskontokunnat ovat pysyneet kutakuinkin samoissa lukemissa 2000-luvun ajan. 

Muiden uskontokuntien, kuten myös uskontokuntiin kuulumattomien osuus, on kuitenkin 

jatkuvasti kasvanut viime vuosikymmeninä, joskaan ei radikaalisti. Vuonna 1980 muita 

uskontokuntia kuin evankelis-luterilaisia ja ortodokseja edusti ainoastaan 0,7 % 

väestöstämme ja rekisteröityihin uskontokuntiin kuulumattomia 7,8 %. (Niemelä 2003a, 

126) 
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Yllä olevat luvut eivät kuitenkaan sinänsä kerro uskonnollisten ajatusten tai 

uskonnollisen/uskonnottoman elämän sisällöstä. Luterilaisten keskuudessa elää hyvinkin 

erilaisia ajatuksia uskosta ja monenlaisia tapoja harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa. 

Samoin emme myöskään osaa kertoa sen tarkemmin rekisteröityihin uskontokuntiin 

kuulumattomien ajatusmaailmasta. On lisäksi otettava huomioon, että eri tyyppisissä 

uskonnoissa "kannattajuus" tai jäsenyys määrittyy eri tavoin: ihminen voi esim. edustaa 

useampaakin uskontokuntaa kerrallaan. Toisaalta taas olemme hyvin tietoisia kirkon sisällä 

elävistä herätysliikkeistä, joista Suomessa vahvaa kannatusta yhä nauttivat mm. tämän 

tutkimuksen keskiössä osaltaan olevat herännäiset eli körttiläiset. On myös otettava 

huomioon, että vaikka Suomessa ei kuuluisi luterilaiseen seurakuntaan, hyvin paljon 

elämästä kuitenkin muokkautuu tämän uskonnon historiallisen, kulttuurisen valtapiirin 

pohjalta. Toisaalta tässä tutkimuksessa ovat olennaisia nimenomaan uskonnolliset 

merkitykset, joita me suomalaiset ihmiset yhdessä, uskontokuntiin kuuluvina tai 

kuulumattomina, "kierrätämme" todellisuudessamme ja elämässämme.  

 

Osoittaakseni uskontokuntiin kuuluvienkin uskonnollisten näkemysten moninaisuuden ja 

usein myös uskon varsinaisista opeistakin poikkeavan suuntauksen, seuraavassa muutamia 

tilasto-otoksia asian tiimoilta. World Values -tutkimuksessa vuodelta 2000, Suomessa 

uskottiin kuolemanjälkeiseen elämään, taivaaseen, helvettiin ja syntiin seuraavasti 

(Niemelä 2003b, 161): 

 

Syntiin     57 % 

Taivaaseen     50 % 

Kuolemanjälkeiseen elämään  45 % 

Helvettiin     25 % 

 

Tässä kohtaa voi muistella edellä mainittua luterilaisten, eli periaatteessa luterilaisia oppeja 

(joihin edellä mainitut asiat kuuluvat) tunnustavien, määrää, joka vuonna 2000 oli 85,1 % 

(Niemelä 2003a, 126).  

 

Myös kirkon työntekijöiden piirissä näkemykset ovat liikkeessä: joka kymmenes 

evankelisluterilaisen kirkon hengellinen työntekijä epäilee mm. Jumalaa maailman luojana 

ja Jeesuksen ylösnousemusta. Papeista puolestaan joka kolmas epäilee helvetin 
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olemassaoloa ja yleensäkin 7 % kyseenalaistaa keskeiset uskonkappaleet. (Aamulehti 

24.1.2004 "Osa papeista epäilee Jeesuksen ylösnousemusta") 

 

Individuaalisuus uskonajatuksissa näkyy myös nuorten näkemyksissä eri uskontojen 

opetuksia kohtaan. Alle 25-vuotiaista vain 16 %, 25-34-vuotiaista 26 %, näkee 

tärkeämpänä pysyä yhdessä uskonnossa kuin tutkia eri uskontojen opetuksia. (Niemelä 

2003c, 197) Nuoret ovat siis avoimia eri uskonnollisille vaikutteille ja myös innokkaita 

tutustumaan tarjontaan. 

 

2.4.2 Suomalaisten uskonelämä ja rituaalit 

 

Suomalaisten subjektiiviset kokemukset omasta uskonnollisuudestaan kertovat seuraavaa: 

61 % suomalaisista pitää itseään uskonnollisina, 49 % uskoo yhteen jumalaan, 45 % pitää 

itseään uskovina ja vain 3 % ateisteina (Niemelä 2003c, 188). Eritoten viimeksi mainittu 

luku yllättää, sillä rekisteröityihin uskontokuntiin kuulumattomia tuolloin vuonna 2000 oli 

12,7 % (Niemelä 2003a, 126). Tämä kertoisi siitä, että oma jumaluskonsa tai -kuvansa on 

myös suurimmalla osalla näistä uskontokuntiin kuulumattomista.  

 

Suomalaiset ovat tätä nykyä Euroopan passiivisimpien maiden joukossa mitä tulee 

kirkossakäyntiin. Vähintään kerran kuussa johonkin uskonnolliseen tilaisuuteen 

(jumalanpalveluksiin, musiikkitilaisuuksiin, hartaushetkiin jne.) osallistuvia on vain 14 % 

suomalaisista. Vähintään kerran vuodessa, mutta harvemmin kuin kerran kuussa 

jumalanpalvelukseen osallistuu 41 % suomalaisista. Neljännes suomalaisista ei ole 

osallistunut jumalanpalveluksiin viime vuosina ollenkaan. Ehtoollisella käy vuositasolla 30 

% suomalaisista. Toisaalta jouluaattona vuonna 1999 kirkossa kävi noin 500 000 

suomalaista, kun vastaava luku vuonna 1991 oli 390 000. Muutkin kirkkopyhät ovat 

hanakasti pitäneet pintansa massojen kirkkoon kerääjinä. Tällaisiin juhlapyhiin liittyy 

nimenomaan yhteisöllinen ja perinteellinen aspekti. (Niemelä 2003d, 165-169) 

 

Kirkon tilaisuuksiin osallistuminen ei tietenkään ole verrannollinen uskon intensiteettiin tai 

uskonelämän vilkkauteen. Vuonna 2000 suomalaisista 47 % ilmoittaa rukoilevansa 

vähintään kerran kuukaudessa ja lisäksi 32 % rukoilee, vaikkakin harvemmin. Neljännes 

suomalaisista rukoilee päivittäin. Jumalaan ilmoittaa uskovansa 74 % kansastamme. 
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Suomalaiset harjoittavat siis uskoaan enemmänkin yksityisesti, kansanomaisesti. (Niemelä 

2003c, 201-202) 

 

Jotain uskonnollisten, ja tässä tapauksessa nimenomaan kristillisten, kirkollisten rituaalien 

tärkeydestä yhteiskunnassamme kuitenkin tuo esille vuoden 2001 luvut kastettujen 

osuudesta kaikista syntyneistä (88,2 %), rippikoulun käyneistä 15-vuotiaiden ikäluokasta 

(90,6 %) sekä kirkollisten vihkimisten osuus kaikista avioliitoista (69 %). Joten aivan oma, 

vahva aspektinsa asiaan ovat myös käytännön, arjen ja juhlan uskonnolliset tavat sekä 

ihmisen elämän "merkkipaalujen" uskonnollinen merkityksellistäminen. Nimenomaan 

kirkollinen hautaansiunaaminen, lapsen kristillinen kaste sekä kirkollisen vihkimisen 

mahdollisuus ovat tärkeimmät kirkkoon kuulumisen syyt vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen 

mukaan. (Niemelä 2003a, 129, 2003d,  181) 

 

2.4.3 Aiempia tutkimuksia 

 

Suomessa uskontoa ja uskonnollisuutta, sen nykymerkitystä, on tutkinut erityisesti Kirkon 

tutkimuskeskus. Tutkimuskeskus tuottaa tutkimustietoa kirkon tarpeisiin, mutta myös 

yleisesti yhteiskunnan tietoisuuden lisäämiseksi. Tutkimuksissa on keskitytty evankelis-

luterilaiseen kirkkoon instituutiona ja toimijana, mutta myös yleisesti arvoihin ja 

uskonnollisuuteen. Tutkimukset ovat perustaltaan useinkin suurien otantamäärien 

tilastollisia tutkimuksia. Mielenkiintoisia yhtymäkohtia nyky-yhteiskuntaan saisi jo 

pelkästään joidenkin näiden tutkimuksien diskursseja tarkastelemalla, esimerkiksi 

seuraavilla otsikoilla varustettujen: "Asiakaslähtöisyys kirkossa: mitä se on ja onko sitä?" 

(Vuokko 1996), "Kirkolliset toimitukset palveluna: seurakuntalaisten palvelun 

laatuodotusten toteutuminen" (Vilenius 1997).  

 

Uskonnon tutkiminen on ollut muuten Suomessa varsin poikkitieteellistä. Esim. 

uskontotiede ja uskontososiologia jakavat mielestäni suhteellisen samanlaisen 

lähestymistavan tutkimuksissaan. Uskontoa on näiden piirissä tutkittu sosiaalisena 

järjestelmänä, pyhän käsite on ollut keskiössä eritoten uskontotieteessä. Veikko Anttonen 

(1996) on tutkinut pyhä-käsitettä kulttuurisena kategoriana. Uususkonnot ja erilaiset 

uushenkisyyttä edustavat liikkeet ovat myös olleet suosittu tutkimuskohde.  
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Tutkimuskohteeni erityisluonteeseen liittyvää herätyshistoriaa on tutkittu varsin runsaasti 

historiallisesta näkökulmasta ja osin psykohistoriallisestikin Juha Siltalan toimesta. Siltala 

(1992) on pohtinut herätysliikkeiden syntyyn liittyvää ilmiasun alla kulkevaa ihmisten 

psyykkistä taakkaa. Körttien julkisuuskuvaa vuosina 1880-1918 on pohtinut Ilkka Huhta 

(2001) tutkimuksessaan.  

 

Varsinaista uskonnon ja kulutuksen suhdetta tarkastelevaa tutkimusta ei löydösteni mukaan 

ole paljonkaan Suomessa tehty. Pirjo Vuokko (1996) on tutkinut asiakaslähtöisyyttä 

kirkossa: mitä se voi olla ja miten sitä voisi kehittää. Hän on tarkastellut kirkon tarjoamia 

palveluja markkinoinnin käsitemaailman pohjalta, tarkoituksenaan kirkon sisäinen 

kehittäminen. Käytännöllisen teologian puolella Eila Vilenius (1997) on pohdiskellut 

tutkimuksessaan kirkon palvelujen suhteen sellaisia käsitteitä kuin imago ja laatu. Lähin 

varsinaisesti uskonnosta kuluttamisen näkökulmasta tehty empiirinen väitöskirja löytyi 

Ruotsista. Jenny-Ann Brodin (2001) on tutkinut sosiologian väitöskirjassaan "Religion till 

salu" New Age -liikkeen toimintaa uskonnollisten markkinoiden ilmentymänä. Hän pitää 

taloudellisia uskontoteorioita tietyin mielessä pidettävin rajoituksin hedelmällisinä 

lähtökohtina nykyuskonnon tutkimiselle. 

 

Kattavan tutkimuksen uskonnon ja postmodernin median suhteesta on tehnyt Johanna 

Sumiala-Seppänen (2001). Hän tarkastelee siinä uskontoa nimenomaan viestinnällisenä 

ilmiönä ja nojaa tutkimuksensa vahvasti sosiologian klassikoiden uskontonäkemyksiin. 

Myös uskonnonpedagogisia tutkimuksia on tehty jonkin verran, esim. uskonnon opetus 

peruskouluissa -teemasta.  

 

Muualta maailmalta löytyviä tutkimuksia tarkastelen seuraavissa luvuissa teorian ohella. 
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3. Uskonto ja sosiologian painavat klassikot 
 

3.1 Max Weberin länsimainen uskonto 
 

Yksi sosiologian ehdottomista klassikoista on Max Weber, joka tarkasteluillaan uskonnon 

ja talouden suhteesta on viitoittanut sekä talouden että uskonnon ja myös sekularisaation 

tutkimusta. Hän kehittelee teoksessaan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (1980, 

1904-05) teoriaa tietynlaisen uskonpuhdistuksessa syntyneen uskonnollisen suuntauksen, 

protestanttisuuden, vaikutuksesta länsimaisen kapitalismin mahdollistaneen taloudellisen 

"eetoksen" syntyyn. Uskonpuhdistuksen myötä maallisen velvollisuuden täyttämisestä tuli 

uskonnollinen tavoite, kutsumus. Pohjalla oli kristillinen askeettisuus, toimiminen Jumalan 

työkaluna, mikä nyt levisi luostareista arkielämään ja yhdistyi rationaalisuuden nousuun. 

Arjen toiminnasta tuli toimintaa Jumalan hyväksi; ajanhaaskauksesta syntiä. (Weber 1980, 

1904-05)  

 

Weberin teoriakehittelyissä on selvästi nähtävissä, miten tietyt historialliset ja kulttuuriset 

olosuhteet luovat tietynlaisen uskontoelämän. Teoksessaan Maailmanuskonnot ja moderni 

länsimainen rationaalisuus Weber (1989, 1920) kehittelee uskonnonsosiologiaansa 

pidemmälle ja tarkastelee uskontojen talousetiikkaa nähden keskiössä uskontojen 

vaikutukset käytännön toimintaan. Hän käyttää eri maailmanuskonnoista (konfutselaisuus, 

hindulaisuus, buddhalaisuus, kristinusko, islamilaisuus ja juutalaisuus) puhuessaan 

nimitystä uskonnollinen tai uskonnollisesti määräytynyt elämänsääntöjen järjestelmä. Hän 

tarkastelee uskontoa suhteessa sosiaalisten kerrostumien liikkuvuuteen länsimaissa ja tätä 

kautta kapitalismin syntyyn. Se kansojen sosiaalinen luokka, joka on ollut vaikutuksellisin 

yleisesti yhteiskunnan elämässä ja käytännöissä, on myös määräävässä asemassa 

uskonnollisen elämän muotoutumisen suhteen. Länsimaissa sitä ovat perinteisesti olleet 

sotasankarit ja poliittiset virkamiehet eli käytännölliset sosiaaliset kerrostumat, 

aasialaisissa/intialaisissa uskonnoissa taas lukeneisto ja muu ylhäisö. Näin historia ja 

kulttuuri ovat muovanneet taloudellista ja tätä kautta myös uskonnollista elämää. Weberillä 

tämä oli pohjana kapitalismin kehittymiselle nimenomaan länsimaissa ja rationaalisuuden 

irtaantumiselle irrationaalista ja mystisestä. (em. 61-65) 
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Alkukantaisissa yhteisöissä yhteinen intressi oli kaiken muun edellä. Heimonjumala tms. 

huolehti kokonaisvaltaisista, yhteisön yhteisistä huolista. Yksilökärsimyksen käsittelyyn 

kehittyi erikseen uskonnollinen yhteisölaitos, jonka sielunhoidon tavoitteena oli yksilön 

pelastaminen hädästä. Keskeiseksi nousi näin jo suhteellisen rationaalinen pelastajamyytti. 

Pelastuksen päämäärät olivat hyvin määrääviä suhteessa talouden muodostumiseen. Siellä, 

missä pelastuminen oli tila, kuten buddhalaisuudessa nirvana, yhteys arkeen jäi heikoksi ja 

näin ollen myöskään talous ei noussut merkittävään asemaan. Toisaalta taas länsimaiden 

persoonallinen jumalkäsitys ja käsitys Jumalan työkaluna olemisesta sai aikaan uskon 

koettelun arjessa. Näin ollen arjen toiminnalla ja ansioilla sekä sitä kautta taloudellisilla 

edesottamuksilla oli suuri merkitys pelastumiselle. Weber nimittää tätä maailmansisäiseksi 

asketismiksi. (em. 66-81) 

 

Samalla länsimainen ihminen sekä hylkäsi maallistuneen maailman rappiollisena ja 

synnillisenä että kuitenkin osallistui siihen sitä arvioiden, yrittäen osaltaan toimia 

paremmin ja eettisemmin. Kristinusko, jota hallittiin byrokraattisesti ja hierarkkisesti, 

monopolisoi pelastuksen välineet ja kontrolloi niitä karsien mystisen ulottuvuuden pois. 

Uskonnollisista velvollisuuksista tuli näin hyvin tämänpuoleisia. (em. 85-87) 

 

Weberin käsitys länsimaisesta uskonnosta oli siis hyvin yksilökeskeinen: ihminen toimii 

oman pelastuksensa suhteen rationaalisesti, ja hän näkikin rationaalisen kehityksen 

johtavan uskonnon mahdin ja merkityksen vähenemiseen. Uskonto työnnetään yhä 

enemmän irrationaalisen alueelle, jolloin sen voima järjen pyörittämässä maailmassa 

vähenee (em. 159-160). Luonnollisesti edellä esitettyjen uskontojen kulttuuriperustojen 

valossa nämä uskonnon kehityssuunnat koskisivat vain länsimaita.  

 

3.2 Émile Durkheimin pyhä yhteisö 
 

Émile Durkheim (1980, 1912) näki taas uskonnon hyvin sosiaalisena: sosiaalinen 

todellisuus on yhteinen, kuten myös uskonnolliset representaatiot (uskomukset, opit jne.) 

siitä. Pyhyys lisätään asioihin sosiaalisten representaatioiden kautta. Pyhä edustaa myös 

saavuttamatonta ideaalimaailmaa. Riittien kautta uskonnollisia kokemuksia eletään 

uudestaan. Durkheimin mukaan yhteisö palvoo uskonnossaan loppujen lopuksi itseään: 

kaikki pyhä on yhteisöstä itsestään lähtöisin. Uskonto on jotain yksilöä ylempää. Durkheim 



 

 16

lähtee kaiken kaikkiaan liikkeelle ajatuksesta, että yhteisö tavallaan tekee ihmisen elämän 

arvokkaammaksi kuin jos hän vain eläisi omien yksilöllisten taipumustensa mukaan. 

Kaikki ajattelun kategoriat ovat syntyneet sosiaalisesti ajan ja paikan suhteen. Niiden 

sisällä vasta syntyvät yksittäiset ajatukset. Näillä ajattelun kategorioilla, kaikella 

sosiaalisella toiminnalla, on nimenomaan uskonnollinen alkuperä. (em. 370) 

 

Durkheim kumoaa ajatuksen yliluonnollisesta uskonnon tunnusmerkkinä: hän pitää sitä 

moderniin kulttuuriin liittyvänä maailman käsittämisen tapana. Uskonto koostuu hänen 

mukaansa kahdesta kategoriasta: uskomuksista ja riiteistä. Uskomusten pohjalla taas on 

ihmisen luontainen ajatustapa ja kyky jakaa maailma pyhiin ja profaaneihin asioihin. Riitit 

taas määrittelevät toimintatavan suhteessa pyhiin asioihin, niiden avulla yhteisö vahvistaa 

itseään. Durkheimin (em. 59) mukaan uskonto on näiden pyhien asioiden, niiden välisten 

suhteiden ja niitä vastaavien riittien muodostama itsenäinen järjestelmä. Yhteisöä, joka 

jakaa tällaisen yhteisen järjestelmän, Durkheim kutsuu kirkoksi. Toteemikultin kautta hän 

määrittelee klaanin jumalaksi ja palvonnan kohteeksi yhteisön itsensä, ja näin myös yhteisö 

itsessään on pyhää. Uskonnollinen kokemus on tämän ryhmän voiman ulkoistettu 

ilmentymä. Uskonnon kautta ihmiset tajuavat sosiaalisen olemuksensa ja yhteiskunnan 

ympärillään. (em. 59-62, 205-213) 

 

Hänen (em. 188) mukaansa "uskonnollisten voimien luonteeseen kuuluu täydellisen 

yksilöitymisen mahdottomuus”, sillä uskonto on jotain ihmistä ylempää, edustaa yhteisön 

voimaa ja lisää yksilön voimaa. Durkheim näki senaikaisten uskonvoimien heikkenevän, 

mutta uskoi samalla uusien uskontojen taas syntyvän. Hän uskoi myös tieteellisen ajattelun 

syrjäyttävän uskonnollisen ajattelun, mutta toisaalta näki myös tieteen olevan uskonnollista 

alkuperää. Durkheimin ajattelussa uskonto edusti ikään kuin yhteisön sosiaalista voimaa, 

jonka vahvistamiseen tulisi aina löytymään keinot, olkoon se perinteinen uskonto tai tiede. 

Uskonto ei katoaisi, se vain muuntuisi olemukseltaan. (em. 380-383) 
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4. Sekularisaatiosta 
 

4.1 Sekularisaatio-termi 
 

Modernin yhteiskunnan kehityksen myötä kiivaimmat uskontoa koskevat keskustelut ja 

teoretisoinnit ovat syntyneet sekularisaation eli maallistumisen tiimoilta. Sekularisaatio-

termin juuret ovat 1600-luvulla, jolloin se tarkoitti lähinnä juridista toimenpidettä, kirkon 

omaisuuden siirtämistä siviilihallinnon piiriin. 1800-luvun puolivälissä sekularismi sai 

ideologisen muotonsa liikkeinä, joiden toiminta pohjautui vaateisiin poistaa kaikki 

kirkollinen valta yhteiskunnasta ja yleensäkin kieltää kaikki yliluonnollinen kääntymällä 

muiden periaatteiden puoleen ihmisen moraalisen ja sosiaalisen olemisen perustana. 

Weberin tavoin Berger (1967) liittää sekularisaation synnyn taloudelliseen tilanteeseen ja 

uskonpuhdistukseen: protestantismiin, teolliseen vallankumoukseen ja monoteismin 

syntyyn. Rationaalisuus laajenee vähitellen taloudesta muille elämänalueille. Weberin 

mukaan protestanttisuus sulki yliluonnollisen ja mystiikan uskonnon ulkopuolelle. (ks. 

Ketola ym. 1997, 97-100) 

 

Näiden juridisten ja ideologisten vaiheiden jälkeen sekularisaatio on otettu osaksi 

sosiologian terminologiaa ja liitetty tieteen parissa vahvasti modernisaation kehitykseen. 

Modernin uusi sosiaalinen todellisuus tuntui olevan täyttynyt henkisten arvojen sijaan 

järjen mahdollisuuksista. Tekijät tämän kehityksen taustalla olivat nimenomaan modernin 

maailmanjärjestyksen mukanaan tuoma heterogeenisyys, teollistuneen maailman 

nopeatempoisuus (urbanisoituminen) sekä tieteen huimat edistysaskeleet (Calhoun ym. 

1994, 357-8). 

 

Sekularisaatio on sisällöltään hyvin kiistelty käsite sosiologiassa. Se kuitenkin liitetään 

modernisaatioprosessin myötä tapahtuneeseen uskonnon merkityksen ja aseman 

muutokseen yhteiskunnassa. Yleisesti myös sosiologian piirissä, Auguste Comtesta, lähtien 

on katsottu uskonnon menettävän vaikutusvaltansa sekä merkityksien muokkaajana että 

käytännön toimijana, joten se on pitkään koettu sosiologian tieteen kentässä 

mielenkiinnottomana tutkimuskohteena. (Ketola ym. 1997, 97-8) 
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4.2 Mitä sekularisaatio on? 
 

Uskontoon liittyvät sekularisaatioteoriat ovat painottaneet kukin hieman eri puolia 

uskonnon sosiaalisesta roolista. Mm. maallistumisteoreetikko Steve Bruce (1996, 3) tuo 

esiin sekularisaation kolme eri ulottuvuutta:  

 

1.  uskonnon vaikutusvallan väheneminen suhteessa muihin, ei-uskonnollisiin, 

yhteiskunnan toimijoihin/instituutioihin, kuten valtio tai talous 

2.  uskonnollisten roolien ja instituutioiden sosiaalisen arvostuksen heikkeneminen 

3.  ihmisten osallisuuden uskonnollisiin käytäntöihin ja uskonnollisten uskomusten 

arjessa tapahtuvan esilletuonnin väheneminen 

 

Samat seikat on myös esitetty kolmena teesinä: eriytymisteesi (uskonnollisten ja muiden 

yhteiskunnallisten järjestelmien eriytyminen toisistaan), heikkenemisteesi (uskonnon 

arvostuksen heikkeneminen ihmisten elämässä) ja privatisoitumisteesi (uskonnon ja sen 

harjoittaminen enemmänkin yksityisesti) (Kääriäinen ym. 2004, 44-6). 

  

Tiivistetysti voitaisiin sanoa, että sekularisaatioteorioiden mukaan uskonto vääjäämättä 

menettää vaikuttavan roolinsa sekä ulkoisesti, suhteessa muihin yhteiskunnan osa-alueisiin 

ja toimijoihin että sisäisesti kärsien instituutioitaan, käytäntöjään ja rituaalejaan kohtaan 

osoitetusta kiinnostuksen puutteesta. Kehityksen todisteeksi voisi esittää vaikkapa kirkon 

ja valtion suhteiden eriytymisen tai esimerkiksi suomalaisten nykyisen laskeneen 

innokkuuden osallistua evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksiin. 

 

Sekularisaation empiirinen todistelu liittyy uskonnollisuuden mitattavissa oleviksi 

ajateltujen ilmiöiden esittämiseen sen puolestapuhujina. Tähän voi laskea kirkkojen 

jäsenmäärien ja kirkollisiin toimituksiin osallistujien määrän vähenemisen. Vastaavia 

tutkimuksia on yritetty tehdä myös uskomusten suhteen, mutta näiden kyselyjen 

kyselylomakkeiden sisältämien käsitteiden ja kysymysten määrittely sekä ymmärtäminen 

on hyvin subjektiivista, joten tulokset ovat kovin epävarmoja ja kiistanalaisia. (Ketola ym. 

1997, 98-99) 
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Sekularisoitumista käsiteltäessä on myös nähtävä ero yhteiskunnan rakenteiden 

sekularisoitumisessa ja toisaalta taas väestön, ihmisten ajatusten ja uskomusten 

maallistumisessa. Modernismin nousuun asti yhteiskunta ja uskonto olivat yhtä: niistä 

ajoista ne ovat eronneet, yhteiskunnan säännöt maallistuneet eli eriytyneet uskonnollisesta 

elämänpiiristä. Uskonnollisuus elää silti yhä omalla alueellaan ja ihmisten 

maailmankuvassa määräten heidän toimintaansa. Sekularisoitumisessa on osuutensa 

nähtävissä myös uskonnollisilla ryhmillä, jotka halusivat määritellä uskonnon tiukan 

rajallisesti ja näin edistivät maallisen ja uskonnollisen rajojen vahvistumista ja maallisen 

rajaamista uskonnon piirin ulkopuolelle. (Sommerville 1998, 252) 

 

Sekularisaatioteoriat ovat 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien kohdanneet vahvaa kritiikkiä. 

Sekularisaatioteorioita on kritisoitu liiallisesta sidonnaisuudesta modernistiseen 

ajattelutapaan ja sen aikakauden aatemaailmaan. Lisäksi on esitetty arvioita menneiden 

aikojen, eritoten keskiaikaisen, uskonnollisuuden mahdin ja uskonnollisen elämän 

intensiteetin liioittelusta. Eli uskonnon vaikutuksen heikkeneminen ei olisikaan 

lähtökohdat huomioon ottaen ollut niin valtaisaa. Vastatodisteeksi on esitetty myös uusien 

uskontojen ja fundamentalismin vahvistumista ja näiden työntymistä uskonnon kentälle 

täyttämään vakiintuneiden kirkkojen kokemia jäsenmenetyksiä. Kyse olisi siis vain 

uskonnon kentän uudelleen muotoutumisesta, ei katoamisesta. (Ketola ym. 1997, 103-104) 

 

Uskonnon tutkimus modernina aikana voidaan pitkälti luonnehtia akselin maallistuminen-

uskonnollisuus kautta. Nämä kaksi ilmiötä eivät kuitenkaan ole janan toisensa poissulkevia 

ääripäitä, vaan todellisuutta hahmottavia ominaisuuksia, jotka eivät elä ilman toistaan. 

Historia on jo tähän mennessä osoittanut, että nämä ilmiöt eivät myöskään ole 

evolutionaalisen kehityksen alku- ja loppupiste, jolla janalla sekularisoituminen tekisi 

lopun uskonnollisuudesta. Sekularisaatioteoriat ovat luoneet ehkä turhankin yksioikoista 

kuvaa uskonnon todellisuudessa hyvinkin monimuotoisesta ja muuttuvaisesta luonteesta. 

Uskonnon elinkaari on nähty suorana viivana ylhäältä yhteiskunnallisen järjestyksen 

ylimahdista alas täyteen katoamiseen. Vaikkakin teorioita on kritisoitu paljon 1900-luvun 

puolella, on sekularisaation käsite jäänyt oman ehdottomuutensa ja yksiselitteisyytensä 

tasolle. Käytännön elämä ja todellisuus ovat osoittaneet, että tällaista kehitystä uskonnon 

katoamiseen ei ole tapahtunut. Fundamentalistiset liikkeet vahvistuvat sekä Lähi-idässä 

että Yhdysvalloissa, karismaattiset liikkeet niin ikään myös koti-Suomessammekin. Nokian 

herätys erkani luterilaisesta kantakirkostaan omaksi karismaattista suuntausta edustavaksi 
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liikkeekseen: ihmeet, parantamiset ja voimakkaat johtajahahmot kuuluvat tähän 

liikkeeseen. Ihmiset etsivät elämyksiä ja tunteikkuutta uskonnon piiristä. Evankelistat 

saarnaavat USA:ssa suoraan television kuvaruudulta kotikatsomoihin seurakuntien 

ylläpitämillä kanavilla, puhutaan televankelismista. Amerikan uskonnollinen televisiointi 

on pääosin konservatiivisten kristittyjen tahojen hallussa. (Bruce 1990, 40) 

 

Hedelmällisintä on avata näkökulmaa sekularisoitumisen ja uskonnollisuuden tiukalta 

suoralta. Kysymyksen ei tarvitse olla siitä, maallistuuko uskonto vai ei, vaan esitetään 

kysymys: Mitä on tämän päivän uskonnollisuus? Minkälaisia merkityksiä liitämme 

uskontoon? Miten uskomme ja toteutamme uskonnollisuutta?  
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5. Vaihtoehtoisia kehityskulkuja: kulutusviitekehys 
 

Jos sekularisaatioteoriat on nähty kestämättömiksi nykyuskonnon ja moninaisen 

”uskomisen” merkitysten ja aseman selvittämiseksi, on sille etsittävä vaihtoehtoisia 

teoriamalleja. Yksi lupaavista ”tähystyssuunnista” ja viitekehyksistä voisi olla 

kuluttaminen. Seuraavassa tarkastelen jonkin verran kuluttamisen syntyä ja kehitystä sekä 

kuluttamisen ja uskonnon yhteisen tarkastelun piiriin laskettavia tutkimussuuntauksia.  

 

5.1 Moderni kuluttaminen: Colin Campbell 
 

Kuluttaminen siinä mielessä, kun sen nykyään ymmärrämme, ilmaantui myös modernin 

yhteiskunnan kehityksen myötä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Colin 

Campbellin (1987) mukaan kyse oli nimenomaan muutoksesta asenteissa ja arvoissa. Kun 

Weberillä protestanttinen etiikka legitimoi kapitalistisen tuotannon, niin Campbell tuo esiin 

romantiikan aikakauden vaikutuksen kulutusetiikkaan: vapaa-ajan vallankumouksellisen 

lisääntymisen ja sen käyttämisen virkistäytymiseen, romanttisen rakkauden esiinmarssin 

sekä muodin, jotka olivat tuon ajan kulttuurisia ilmiöitä.  

 

Moderni kulutus oli ylellisyystuotteiden kuluttamista, ei enää vain perustarpeiden ja niihin 

liittyvien halujen tyydyttämistä vaan tarpeetonta, liiallista ja mielihyvätavoitteista. Sen 

alullepanijana oli yllättäen perinteisesti puritaaninen keskiluokka, sama joka 

protestanttisen etiikkansa kautta oli Weberin mukaan vastuussa kapitalismin esiinnoususta. 

(em. 204) 

 

Moderniin yleisesti liittynyt ihmisen irtaantuminen ylemmistä auktoriteeteista, kuten 

uskonnon vaikutuspiiristä, irrotti myös tunteet luonnosta. Ihmisen itsetietoisuus heräsi ja 

uskon, tunteiden ja toiminnan huomattiin olevan ihmisen oman tahdon vallassa. Moderni 

aikakausi synnytti siis tunneilmaisun yksilöllisen kontrollin. Uskonnon piirissä tämä 

tarkoitti myös uskonnollisten symbolien ja niiden herättämien tunteiden irtaantumista 

ympäristöstä. (em. 1-57) 

 

Campbell (em. 203) näkee modernin ihmisen manipuloivan tunteitaan, tuottavan illuusioita 

ja sitä kautta luovan itselleen mielihyvää tuottavan ympäristön. Kuvitellut mielihyvät ja 
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kaipuu niitä kohtaan haluttiin modernissa hedonismissa siirtää reaalitodellisuuteen: tämä 

on modernin kulutuksen pohjalla (em. 205).  

 

Campbellin mukaan siis sama puritaaninen keskiluokka protestanttisine etiikkoineen, joka 

edesauttoi kapitalismin kehitystä länsimaissa, oli myös modernin kulutuksen taustalla. 

Kytköksenä on nimenomaan modernin mielihyvän tavoittelun legitimointi. Campbell 

näkee taustalla puritanismiin liittyneen kalvinismin tunteiden käsittelyn. Kalvinismi esti 

toimimisen tunteiden pohjalta, mutta se ei tarkoittanut etteivätkö ne olisi olleet vahvana 

ihmisessä itsessään, esim. kadotuksen pohjalta nousevat yksinäisyyden tunteet. Tätä 

sisäistä elämää ja sen ilmenemistä myös tarkkailtiin läpi elämän. Tältä pohjalta jo 

kalvinismin laimennuttua ponnistivat romantismi ja tunteellisuus, jotka viitoittivat tietä 

modernin kulutuksen syntymiselle. Kulutusvallankumous toteutettiin porvarillisen 

kulutusetiikan kautta. (em. 100-107, 123-125, 138-148) 

   

Kuluttamisen hillittömän laajenemisen on katsottu alkaneen II maailmansodan jälkeisessä 

massakulutuksen, mainonnan ja lisääntyvän vapaa-ajan ilmapiirissä, puhutaan 

konsumerismista. Aikamme postmoderniin kulutukseen liitetään vahvasti juuri symbolien 

ja merkkien kuluttaminen (Giddens 2001, 296). Konsumerismin käsitteen kautta on tehty 

yrityksiä luonnehtia myös postmodernia uskontoa. Kulutussysteemin ikuisen 

tyydyttämättömyyden ja postmoderniin liittyvän asioiden häilyväisen merkityksellisyyden 

on katsottu johtavan uskonnon sisällyttämiseen tuotteeksi muiden joukkoon. Esimerkiksi 

USA:ssa, jossa eri uskontokuntia edustavat kirkot ovat jo varhaisessa vaiheessa maan 

historiaa erkaantuneet valtiosta, ovat kilpailevat kirkot ja uskonnot innokkaalla 

markkinoinnillaan saaneet aikaan hyvinkin konsumeristiset asenteet uskontoa kohtaan: on 

puhuttu jopa brandeista. Uskontojen tarjoamat identiteetit ovat kokeiltavissa ja myös 

hylättävissä. (Murdock 1997, 90-95)  

  

5.2 ”Religious marketplace” 
 

Mm. Lester Kurtz (1995, 12) käyttää metaforaa ”religious marketplace”. Uskonnolliset 

instituutiot kilpailevat seuraajista ja yksilöt ”ostelevat” uskontoja kuin mitä tahansa 

tavaroita tai palveluja. Ihmiset tekevät rationaalisia valintoja uskonnollisten ”yritysten” 

kesken. Mitä moniarvoisempi yhteiskunta, sen suurempi valinnanvalta yksilöillä on. Kurtz 
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nimeää näiden valintojen taustatekijöiksi kuluttajien yksilöllisten mieltymysten lisäksi 

myös yhteisölliset tekijät: yleiset kulttuurisen tuottamisen prosessit, ympäröivän yhteisön 

(sekä uskonnollinen että muu maailma normeineen) sekä traditiot. Käsitteen puutteiksi hän 

laskee sen, että moraaliset ja eettiset uskomukset eivät ole ostettavissa tai hylättävissä yhtä 

helposti kuin tavarat ja vanhat uskonnolliset käytännöt istuvat myös yllättävän sitkeästi 

yhteisöissä. (Kurtz 1995, 12-13)  

 

Uskonnon ja kulutuksen suhde tuntuu olevan alue, josta löytyy vielä runsaasti tutkittavaa. 

Uskonnosta on kuitenkin puhuttu pohdiskeluissa markkinataloudellisin termein ja ihmisistä 

suhteessa uskontoihin kuluttajina. Uskontoa on käsitelty hyvinkin irrallaan nykymaailman 

taloudellisista ja kapitalistisen massakulttuurin elämäntavan suuntauksista. Aikoinaan 

kuitenkin esim. Weber perusti uraauurtavat näkemyksensä nimenomaan talouden ja 

uskonnon suhteen pohdiskelun varaan. Tätä nykyä uskonto ehkä nähdään yhä näin 

sekularisaatiopohdiskelujen jälkeisenä aikakautena jotenkin merkitystään menettäväksi 

voimaksi eikä sen uudenlaista roolia nähdä mielenkiintoisena tutkimuskohteena. Kulutus 

leikkaa läpi kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden, myös uskonnon ja sen muodostamien 

sosiaalisten merkitysten kentän. Tieteen ja muiden asiaa pohtivien instituutioiden parissa ei 

aina nähdä sitä, että uskonnon ja uskonnollisten merkitysten menettäessä perinteisen 

sisältönsä, sen merkitys ei vähene vaan muuttuu. Jos ollaan kiinnostuneita taloudesta ja 

kuluttamisesta, miksi ei tutkittaisi sen mukanaan tuovan elämäntavan koko 

vaikutuskenttää, myös uskontoa.  

 

Uskonnon ja kulutuksen suhdetta on myös lähestytty päinvastaisesti mallintamalla 

kuluttamista uskonnon termein. Tällainen mallintaminen on tietenkin eri asia kuin 

uskonnon kuluttamisen tutkimus. Muutenkin esim. ostoskeskusten nimeäminen 

temppeleiksi tai shoppailu uskonnolliseksi kokemukseksi kertoo uskonnon kokemisesta 

yhä niinkin merkittävänä asiana, että se otetaan lähtökohdaksi tarkasteltaessa 

nykyelämänmenoa. Näiden teorioiden pohjallahan on yleensä ajatus, että kuluttamisen 

esittäminen uskontona tuo esiin sen, miten varsinainen uskonnon oppien ja rituaalien 

harjoittaminen on korvattu hyvin maallisella käyttäytymistavalla, jota vie eteenpäin lähinnä 

rahan mahti. Tällainen käytös todistaisi sitten puolestaan maallistumisen eli sekularisaation 

puolesta. Tuntuu kuitenkin, että asia on päinvastoin. Miksi ottaa uskonto mallintamaan 

kulutuskäyttäytymistä, jos uskonnolla ei ole merkitystä? Miksi ei voisi saman tien luoda 
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jotain muuta tapaa mallintaa kulutusta? Miksi meille on tärkeää operoida uskonnollisin 

termein ja etsiä asioista uskonnollista kokemusta? 

 

Mielenkiintoista olisikin sitä vastoin kysyä: Onko ihmisen kulutuskäyttäytyminen ottanut 

syleilyynsä myös uskonnon? Onko kuluttaminen laajentanut hillitsemättömät lonkeronsa 

henkisyyden alueelle? Millaisia ovat tämän ajan uskonnolliset merkitykset? 

 

5.3 Taloustieteet ja uskonnon tutkiminen 
 

Taloustieteiden piirissä on tehty tutkimusta uskonnosta nimenomaan pohjautuen 

perinteisiin sen alan teorioihin ja käsitteisiin: kuluttajan hyödyn maksimoinnista 

uskonnollisten instituutioiden ja markkinoiden tutkimukseen. Uskonnon tutkimiseen on 

sovellettu odotetun hyödyn malleja ja kaavoja sekä uskonnollisesta käyttäytymisestä 

johdettu taloudellisia muuttujia. Ihmisen uskonnollista käyttäytymistä on tarkasteltu 

taloudellisena käyttäytymisenä ja rationaalisena valintana, ihmistä uskonnon parissa homo 

economicuksena. Uskonnollisten uskomusten ja toiminnan tarkastelu talouden 

näkökulmasta on saanut alkunsa Adam Smithin teorioista jo 1700-luvulla. Smith katsoi 

oman edun tavoittelun olevan myös uskonnollisen toiminnan taustalla ja maallisten 

periaatteiden pohjalta toimivien yritysten kilpailun, markkinavoimien ja monopoliasemien 

pätevän myös uskontojen maailmassa. Hänen mukaansa valtion uskontojen 

monopoliasemat rajoittavat uskontojen innovatiivisuutta ja tarjonnan laatua. Uskonnollinen 

pluralismi lisäisi uskonnollisten palvelujen houkuttelevuutta ja täten myös ihmisten 

uskonnollista osallistuvuutta. Taloustieteen parissa on myös pohdittu koulutuksen ja tieteen 

vaikutusta uskontojen suosioon. On esitetty näkemyksiä, että kyky abstraktiin ajatteluun 

tieteen parissa kasvattaisi myös kykyä abstraktiin uskonnolliseen ajatteluun ja täten lisäisi 

kiinnostusta niihin. Toisaalta taas koulutus lisäisi sosiaalista pääomaa ja kiinnostusta 

sosiaaliseen kanssakäymiseen myös uskonnon puitteissa. (Mangeloja 2003, 2-4) 

 

Hyödyn maksimoinnin pohjalta: kun uskonnollisen toimintaan panostetut kustannukset 

nousevat, myös sen parissa toimiminen vähenee. Taloudellinen kehitys nostaa käytetyn 

ajan arvoa ja täten myös uskonnollisiin toimituksiin käytetyn ajan arvoa eli kustannukset 

nousevat. (em. 4-5) 
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Kiinnostavaksi on jo aiemmin tässä luvussa todettu eritoten uskontojen markkinat -käsite. 

On puhuttu myös termillä ”religion a la Carte” (Bibby 1987. Sit. Clark ja Hoover 1997, 

28). Kyse on taloustieteen parissa markkinoista, joissa toimivat uskonnolliset ”firmat”: 

kirkot tai uskontokunnat. Tähän liittyen on todettu mm. Iannacconen voimin, että 

uskontojen tarjonnan moninaisuus lisää osallistumista uskonnollisiin aktiviteetteihin. 

Samalla myös, kuten Adam Smith totesi, kilpailu lisää tarjonnan eli uskonnollisten 

palvelujen laatua. (Mangeloja 2003, 13-15) 

 

Empiirisistä tutkimuksista on taloustieteiden piirissä nostettavissa esiin seikka, että 

kaupungistuminen vähentää uskonnollista osallistumista, kun taas maaseudulla kirkko 

tarjoaa harvoja sosiaalisen toiminnan mahdollisuuksia. (em.) 

 

5.4 Käytännön teologia ja asiakaslähtöisyys 
 

Uskonnon maailman ja sen toimijoiden markkina- ja asiakassuuntautunut ote näkyy 

Suomessa käytännön teologian piirissä. Käytännön tai käytännöllinen teologia tarkastelee 

kirkon toimintoja: sakramenttien asemaa käytännön työssä, papin työtä, seurakunnan 

toimintaa, uskonnon opettamista jne. Tämän alueen suuntautuminen nimenomaan 

asiakaslähtöisyyteen näkyy mielenkiintoisesti mm. Kirkon tutkimuskeskuksen 

tutkimuksissa. 

 

Kirkon tutkimuskeskuksessa on tehty tutkimuksia sekä asiakaslähtöisyydestä kirkon 

piirissä että myös kirkon palvelujen laadusta. Kauppatieteellisen taustan omaava Pirjo 

Vuokko (1996, 46) on tutkimuksessaan asiakaslähtöisyydestä kirkossa todennut, että 

asiakaslähtöisyys ei syrjäytä kirkon perimmäistä missiota, vaan tehostaa sitä. Kirkon tulisi 

perinteisten vaikutusmuotojensa heiketessä löytää uusia tapoja tyydyttää kunkin asiakkaan 

eli yli neljän miljoonan jäsenensä omakohtaisia tarpeita. Vuokko tarkastelee kirkon 

palveluja nimenomaan markkinoinnin käsitteiden kautta ja esittää myös kirkolle 

kehittämisvaihtoehtoja: hän puhuu kirkosta "non-profit-organisaationa". Kirkon tulisi 

tarjota ihmisille sitä, mitä he haluavat ja vieläpä niin että se olisi sellaista, mitä muut eivät 

pystyisi tarjoamaan sekä tavalla, joka erottuisi joukkoviihteen suoltamista 

ajanvietemahdollisuuksista. Tuotteen hyvyys pitäisi pystyä todistamaan ja tätä kautta 

myymään ihmisille. Hänen näkökannoissaan kirkolla on oma erityinen roolinsa 
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uskonnollisena organisaationa, mutta silti sitä voi tarkastella yritystoiminnan 

näkökulmasta. Vuokko tiivistää kehittämisnäkökulmansa seuraavasti. "Siksi jokaisen 

kirkon työntekijän ja kirkon maallisen johdon tulee ottaa vastuu kirkon toiminnasta ja 

tuloksellisuudesta eikä pelkästään siirtää vastuuta itseltään jollekin, joka eli ja puhui maan 

päällä 2000 vuotta sitten." (em. 39-46) 

 

Hänen tutkimuksessaan tuli myös esille se, mitä asiakaslähtöisyydellä kirkon piirissä 

ymmärretään. Hän tiedusteli asiakaslähtöisyyden tulkintaa kirkon henkilökunnalta ja tähän 

vastattiin seuraavin näkemyksin: 1. pienenä lisämausteena organisaation suunnittelussa, 2. 

oikeiden ihmisten löytämisenä, 3. kuuntelevuutena, 4. organisaation tarpeiden rinnalla 

huomioon otettavana asiana, 5. toiminnan lähtökohtana (em. 89-90). 

 

Kauppatieteen käsittein on operoinut väitöskirjassaan myös Eila Vilenius (1997). Hän on 

selvitellyt seurakunnan jäsenten evankelis-luterilaisen kirkon toimituksiin kohdistuneiden 

odotusten täyttymistä palvelun laatuteorian pohjalta. Hän keskittyy palveluista kasteeseen, 

avioliittoon vihkimiseen ja hautaan siunaukseen. Kyselytutkimuksessaan hän selvittää 

myös odotettua laatua koskien näitä pyhiä toimituksia sekä lisäksi näiden toimitusten 

kautta syntyvää kirkon imagoa. Kirkon ja seurakunnan imagon katsotaan vaikuttavan 

toimituksiin kohdistuneiden odotusten muodostumiseen. Vileniuksen tulosten mukaan 

kirkon pyhät toimitukset pitävät tärkeän asemansa seurakuntalaisten keskuudessa paitsi 

juhlanviettomahdollisuutena niin kaikkea kristillisen sisältönsä vuoksi. (em. 88-89, 256-

264) 
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6. Diskurssianalyysi: mitä paljas silmä ei näe 
 

Tutkimukseni metodina ja myös teoreettisena viitekehyksenä toimii diskurssianalyysi. 

Näen kiinnostavana sen tarjoaman näkökulman siihen, miten uskonnollisuutta käsiteltäessä 

muodostetaan diskursseja ja mitä merkityksiä ne itseensä sitovat. Pohdinnan kohteena voi 

osaltaan olla myös uskonnon, yhteiskunnan ja median kolmiyhteys. 

 

6.1 Diskurssi käsitteenä ja diskurssianalyysi teoriapohjana 
 

Diskurssi-käsitteen määrittelyssä yhdyn käsitykseen diskurssista ajattelutapojen ja 

käsitysten kokonaisuutena, sosiaalisena käytäntönä, joka ilmenee tekstissä erityisenä 

kielenkäyttötapana (esim. Pesonen 1997, 135). Näiden diskurssien kautta tulevat esiin 

erilaiset merkitykset ja identiteetit. Diskurssit ovat käsitysten kokoelmia, joiden kautta 

ilmiöihin ja asioihin liitetään merkityksiä, ne representoivat todellisuutta. Se, mitä ja miten 

diskursseja käytetään, kertoo kielenkäytön kohteena olevasta ilmiöstä ja siihen liitetyistä 

merkityksistä. Diskurssit voisi nähdä merkityssidonnaisina "näköaloina" asioihin, tässä 

tutkimuksessa herättäjäjuhliin. 

 

Jotta meillä on kyky nähdä diskurssit edellisen kaltaisina sosiaalisen merkityksenannon 

osasina, on meidän oletettava kielen olevan todellisuutta rakentavaa toimintaa. Tällöin kieli 

on konstruktiivista ja myös diskurssit rakentavat todellisuutta, eivät vain heijastele tai 

toista sitä sellaisenaan. (Wetherell 2002, 16) 

 

Diskurssianalyysi on näin ollen metodin lisäksi myös teoreettinen viitekehys pohjanaan 

konstruktionismi. Se pureutuu tekstien tarkastelussa niissä ilmeneviin sosiaalisiin 

käytäntöihin ja suhteisiin. Diskurssianalyysi perustuu todellisuuden sosiaalisen 

rakentumisen tarkasteluun: miten ihmiset kielenkäytössään tuovat esille ilmiöitä ja 

tarjoavat niille syitä ja selityksiä. Kielenkäyttöä tutkitaan kenttänä merkitysten 

muodostumiselle ja sosiaalisen todellisuuden rakentumiselle. Omassa aineistossani 

käsittelen uutisartikkeleita tällaisena kenttänä, jolla muodostetaan kollektiivisesti 

herättäjäjuhliin, ja sitä kautta uskonnollisuuteen, liitettyjä merkityksiä. Kielenkäyttöä 

tarkastellaan nimenomaan tekoina ja toimintana. (Suoninen 1999, 17-20) Teksteissä 
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käydään neuvotteluja merkityksistä: luodaan uusia, uudistetaan tai vahvistetaan vanhoja 

(esim. Jokinen ja Juhila 1999, 54). 

 

Tutkija voi lähestyä todellisuutta vain kulttuurisesti, yhteisesti sovittujen merkitysten ja 

symbolien kautta, ei puhtaana ja paljaana todellisuutena (esim. Jokinen ja Juhila 1999, 54). 

Eli tekstejä kirjoittaessa ja myös tarkastellessa käytämme samaa yhteisten merkitysten 

järjestelmää. Tämä tekee mahdolliseksi tarkastella uutisartikkeleita yhteisten merkitysten 

luomisen kenttänä. Kirjoittaja jakaa saman symbolijärjestelmän kuin lukijat ja tutkijat. 

Näin ollen en näe kirjoittajan osaa, persoonaa tai henkilökohtaisia intentioita olennaisina. 

Kaikki hänen tarkoituksellisetkin näkemyksensä ovat palautettavissa yhteisesti luotuihin ja 

neuvoteltaviin käsityksiin ja merkityksiin.  

 

6.2 Fairclough ja kriittinen diskurssianalyysi  
 

Norman Fairclough (1997) on omissa diskurssianalyyttisissa tarkasteluissaan pureutunut 

nimenomaan median osuuteen todellisuuden sosiaalisessa rakentamisessa. Hänen 

mukaansa tiedotusvälineiden todellinen sosiaalinen vaikutus ei liity vain niiden tapaan 

käyttää valtaa manipuloiden ja ideologisesti, vaan nimenomaan siihen, millaisia sosiaalisia 

identiteettejä ja suhteita sekä kulttuurisia arvoja ne heijastelevat (Fairclough 1997, 30). 

Tekstien tutkimisen kautta päästään käsiksi yhteiskunnan luonteeseen ja sitä muokkaaviin 

arvomuutoksiin. Huomioitavaa on myös, että suhde tekstien ja yhteiskunnan välillä on 

kahdensuuntainen: yhteiskunta ja sen kulttuuri muovaavat tekstejä, ja yhtä lailla myös 

tekstit vastaavasti luovat uutta tai vahvistavat vanhaa. 

 

Norman Faircloughin edustama kriittinen diskurssianalyysi tavoittelee diskurssien 

ideologisen ulottuvuuden esiintuomista. Valtasuhteita edustavat ideologiat edustavat 

intertekstuaalisuutta. Ne ovat jossain toisaalla jo aiemmin konstruoituja tekstejä. Diskurssit 

toimivat suhteessa näihin ideologioihin, niiden kautta luodut merkitykset palvelevat 

toisinaan valtasuhteita. Itsestäänselvyyksinä esitetyt asiat voivat tuottaa ja uusintaa 

valtajärjestystä. (Fairclough 1997, 25-26) 

 

Fairclough (1997) puhuu myös diskurssijärjestyksestä: miten eri diskurssit ilmenevät 

toisiinsa nähden. Hän näkee tärkeänä läsnäolon ja poissaolon problematiikan: tulisi miettiä 
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poissaolevia diskursseja ja syytä niiden puuttumiseen. Tämä on keskeistä diskurssien 

analyysin suorittamista ajatellen. 

 

Diskurssianalyysi auttaa näkemään ”itsestäänselvyyksiä”, jotka jäävät tekstin 

vastaanottajilta kyseenalaistamatta. Tässä onkin metodin suurin etu ja annettavuus. 

Arkielämän tasolla emme huomaa, kuinka automaattisesti ilmiöihin ja asioihin perinteisesti 

liitettyjä merkityksiä uudistetaan, vaikkakin yleisesti ääneen lausutut faktuaaliset 

mielipiteet ja asenteet voisivat olla täysin vastakkaisia. Tällaiset ilmiöistä puhumisen tavat, 

jotka kätkevät sisäänsä merkityksiä, on hyvä saada esille tiedostaaksemme paremmin myös 

niiden käyttötavat ja osuuden todellisen elämän asenteissa ja kenties myös 

päätöksenteossa. Näin myös näemme paremmin todelliset ilmiöt ja niiden seuraukset. 

 

6.3 Retoriikka ja yleisökonstruktiot 
 

Tutkimuksessani tarkastellaan uutisartikkeleita merkitysten muodostamisen kenttänä. 

Kyseessä on juuri diskurssianalyysin taustalla oleva sosiaalinen konstruktivismi: kieli 

tuottaa merkityksiä. Näen uutisen osana todellisuuden muodostamista, en kuvana jostain 

ulkopuolisesta todellisuudesta. 

 

Mm. Bruunin mukaan uutisten tehtävät yhteiskunnassamme ovat tiedonvälitys ja 

integraatio. Integraatiotehtävä tarkoittaa nimenomaan sosiaalisen siteiden luomista ja 

ylläpitoa. Eli siinä tullaan kielen sosiaalista todellisuutta muokkaavaan tehtävään. (ks. 

Teräsvirta 2002, 50) Tässä mukaan astuu myös retoriikka, se pyrkii rakentamaan 

tietynlaista kuvaa todellisuudesta. Retoriikan on yleensä katsottu liittyvän 

puolueellisuuteen, mutta asenteiden ja kannanottojen välittymisen tiedon ohella katsotaan 

nykyään liittyvän uutisteksteihinkin melko väistämättömästi. Tekstien tuottajat eivät elä 

kielellisessä tyhjiössä, vaan tuottavat omia versioitaan maailmasta. Yleensäkin 

joukkoviestintä vahvistaa ja muuttaa hitaasti arvoja ja takaa yhteiskunnan arvopohjan 

jatkuvuuden. (Teräsvirta 2002, 48-50)  

 

Chaim Perelmann (1996) on keskittynyt kirjoituksissaan pohdiskelemaan uutta retoriikkaa 

ja argumentointia. Argumentoinnissa pyritään vaikuttamaan yleisön suhtautumiseen 

koskien esitettyjä väitteitä, eli tässä tulee esille nimenomaan puhujan (olkoonkin että kyse 
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on tässä tutkielmassa teksteistä) ja yleisön välinen suhde. Argumentoinnissa on myös 

pohjalla tietty ajatus yleisöstä: yleisönä ei voida pitää kaikkia tekstin joskus kuulevia tai 

lukevia. Yleisö kattaa kaikki ne, joihin puhuja haluaa argumentaationsa kohdistaa. 

(Perelmann 1996, 20) 

 

Perelmann (1996, 24) erottelee kaikille ja toisaalta taas harvoille suunnatut esitykset. 

Asiantuntijayleisön katsotaan tunnistavan ja tunnustavan tiettyjä perusväitteitä jo 

etukäteen, jolloin niitä ei tarvitse tekstissä erikseen käsitellä tai varmistella. 

Universaaliyleisölle puhuttaessa yleisöltä edellytetään vain yleistä ymmärrystä ja kykyä 

seurata argumentointia: tällöin argumentoinnin pohjana voidaan pitää yleispätevyyksiä, 

yhteisiä arvoja ja totuuksia. Puhuja vetoaa itsestäänselvyyksiin, yleiseen mielipiteeseen, 

terveeseen järkeen ja intuitioon. Näiden itsestäänselvyyksien purkamisessa ja niihin vasta-

argumentoidessa on siis voitava osoittaa vallitsevaa mielipidettä vastustava asia 

perustellusti, ei vain "mielettömyytenä". (em. 16-27) 

 

Argumentointi edellyttää siis valintaa. Puhuja valitsee tosiseikat ja arvot kielenkäyttönsä 

taustalle painottaen tiettyjä merkityksiä. (em. 42) 

 

Fairclough (1997, 72) tuo esille nyky-yhteiskunnan kulutushenkisyyden, ”pr-kulttuurin” 

vahvan vaikutuksen ja näkyvyyden mediateksteissä. Hänen mukaansa yleisöt nähdään yhä 

enemmän kuluttajina kuin tiedon ansaitsevina kansalaisina, ja viihteen merkitys työntyy 

yhä enemmän esille. Nykymediassa on nähtävissä kahdenlaista jännitettä: informaation ja 

viihteen välinen jännite sekä julkisen ja yksityisen välinen jännite. Oireina tästä on 

nimenomaan mediatekstien muuttuminen jutustelunomaisiksi, tavallista ihmistä 

lähestyviksi ja niiden lipuminen kohti viihdettä ja sen kaupallistumisen ulottuvuutta. 

Suuntaus liittyy kulutuskulttuurin luonnollistamiseen, jossa yleisöä kuluttajana suositaan 

tuottajien sijaan. (em. 19-24, 72) 

 

Edellä esiin tuotujen kontekstien pohtiminen kuuluu siis diskurssianalyysin toteuttamisen 

piiriin. Yksityiskohtaisimmalla tasollaan se tarkoittaa sanan sijoittumista lauseessa ja tästä 

edelleen lauseiden suhdetta toisiinsa. Kulttuurisen kontekstin huomioiminen vaatii 

pohdintaa oman yhteiskuntamme ilmapiiristä ja arvoista, mitä aikaisempien tutkimusten ja 

teoriapohjan tarkastelu tässä tutkimuksessa sisältää. Tekstien kohdalla voi ottaa huomioon 

myös oletetun yleisön ja itse tekstin suhteen mahdollisiin vasta-argumentteihin. 
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Tutkimuskohteeni osalta on oleellista lisäksi historiallisesta aspektista nouseva 

yhteiskunnallinen ja uskonnollinen erityisyys, jota esittelen seuraavassa herännäisyyden 

syntyhistoriaa ja kehitystä käsittelevässä luvussa. Omassa aineistossani huomioitavaa on 

myös tekstien julkaisija ja julkaisupaikka: lehdet edustavat eri levikkikuntia ja erilaista 

suhdetta herännäisyyteen. (Jokinen ym. 1993, 29-36)  
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7. Herännäisyys tutkimuskohteen kontekstina 
 

Tässä tutkimuksessa on uskonnollisuuden tarkastelun keskiössä herännäisyys eli 

körttiläisyys, yksi kirkon perinteisistä herätysliikkeistä. Syitä siihen, miksi nimenomaan 

herännäisyys päätyi tähän tutkimukseen, on monia. Herännäisyys edustaa ensinnäkin 

Suomessa vahvaa kirkollista herätysliikeperinnettä ja on sinänsä ilmiönäkin 

suomalaisuuteen ja suomalaisten uskonnollisuuteen liittyvä. Herännäisyyden voidaan 

katsoa olevan merkittävä tekijä suomalaisen uskonnon, kirkon ja kulttuurin historiassa. Sitä 

on myös pidetty tyypillisimpänä herätysliikkeenämme (Heino, 2002, 48). Liike on myös 

yhä edelleen väkevästi mukana sekä kirkollisessa elämässä että kannattajiensa 

elämäntavoissa. Vuonna 2003 herännäisyys ylläpiti toimintaa 63 % seurakunnista, joista 

vilkkainta kuukausittainen toiminta oli Kuopion (60 % seurakunnista), Oulun (54 %) ja 

Lapuan (42 %) hiippakunnissa (Kirkon tutkimuskeskus 2004, 335). Toimintaan liittyen 

herännäisyyden jokavuotiset suuret kesäjuhlat, herättäjäjuhlat, keräävät kymmeniä tuhansia 

kävijöitä ja haastavat näin volyymillaan musiikkifestivaalit ja muut kulttuuritapahtumat. 

Herännäisyyden kannattajayhdistykseen Herättäjä-Yhdistykseen kuului vuonna 2004 noin 

6500 henkilöä (Reinilä, sähköpostitse 16.12.2004). Suhteessa tähän lukemaan on 

kiinnostavaa, että herättäjäjuhlat keräävät paljon enemmän kävijöitä. Liike on ainakin 

herättäjäjuhlien suhteen löytänyt keinon pysytellä houkuttelevana ajanvietollisten  

mahdollisuuksien moninaisessa kirjossa. Kiinnostavaa onkin tutkia myös sitä, nouseeko 

tutkimusaineistostani esille viitteitä, mikä tällaisissa perinteiselle uskonnollisuudelle 

pohjaavissa juhlissa yhä edelleen houkuttelee suuren määrän ihmisiä kokoontumaan 

yhteen. Herättäjäjuhlat ovat kiinnostavalla tavalla perinteisen ja modernin leikkauspiste: 

perinteinen uskonnollisuus ja nykyajan vapaa-ajanviettovaatimukset kohtaavat. 

 

Juuri tämä herännäisyyden elinkaaren kiintoisa rytmittyminen modernin, ja nyttemmin 

ehkäpä postmodernin, ihmiskuvan ja maailmankatsomuksen kanssa on myös huomioitava 

seikka. Herännäisyyden syntyaikoihin 1700- ja 1800-lukujen taitteessa liittyy kapitalismin 

esiintuoma ihmisen yksilöllisyyden korostaminen ja kritiikki perinteisiä kirkon 

valtarakenteita ja ulkoapäin ohjautuvaa tapauskovaisuutta kohtaan. Herännäisyys syntyi 

vastustustakin kohdaten edistämään yksilön arjessa tapahtuvaa uskonelämää ja korosti 

nimenomaan henkilökohtaista jumalasuhdetta. Nyt kun olemme tulleet noista 

herännäisyyden alkuajoista läpi kahden vuosisadan, tuntuu ikään kuin ympyrä sulkeutuisi. 
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Ihmiset kokevat uskonasiansa nykyään hyvin henkilökohtaisina ja muodostavat omia 

yksityisiä uskonkäsityksiään poimien piirteitä eri uskontojen opeista. Suomessa kirkko 

instituutiona joutuu tarkistelemaan käsityksiään ennen niin perustavanlaatuisista opeistaan: 

pelastus, taivas, helvetti. Ihmiset eivät enää niinkään kiinnitä katsomuksiaan tiukasti yhden 

uskonnon oppeihin, vaan ajattelevat asioita yleisen inhimillisen kanssaelämisen 

näkökulmasta.  

 

Herännäisyyden on osaltaan katsottu vaikuttaneen suomalaisen sääty-yhteiskunnan 

hajoamiseen. Ilkka Huhta (2001, 43) on pohtinut körttiläisyyden julkisuuskuvaa ja hänen 

mukaansa liike ei rahvaan keskuudessa pyrkinyt kapinoimaan vallitsevaa 

yhteiskuntajärjestystä vastaan, vaan toimi vallitsevien valta-asetelmien pohjalta. 

 

Joka tapauksessa liike edusti vahvasti syntyaikansa ja 1800-luvun talonpoikaista 

uskonnollisuutta. Liike eli tuon ajan kukoistuksessaan Suomen autonomian aikaa, 

luterilaisen kirkon päämiehenä oli ortodoksinen hallitsija, jonka alaisuudessa toimivat 

hallinnollisina, holhoavina ja valistavina edustajina piispat ja papit (Murtorinne 2000, 98-

99). 

 

7.1 Herätysliikkeiden muotoutuminen 
 

Harri Heinon (1997, 49) mukaan herännäisyydellä on ollut suuri vaikutus kirkkoon ja 

kirkolliselämään. Hän arvioi papeista neljänneksen olevan yhteydessä herännäisyyteen. 

Kari Salonen (2002, 21, www-dokumentti) on analysoinut pappisliitolle 2002 tehdyn 

kyselyn tuloksia. Niiden valossa papistosta kaksi kolmasosaa on yhteydessä 

herännäisyyteen vähintään siten, että se on antanut vaikutteita heidän ajatteluunsa. 

Kiinteästi herännäisyyden piiriin kuuluvia oli 9 % ja jossain määrin 17 % vastaajista. 

 

Herännäisyyden, kuten myös muiden herätysliikkeiden, syntymisen taustalla on nähtävissä 

yhteiskunnan perustavanlaatuiset muutokset. Moderni ihminen ei enää tarvinnut kirkkoa 

auktoriteettina, usko koettiin yhä enemmän yksilön asiana. Tämä näkemys oli vahvoilla 

eritoten Länsi-Saksassa pietismin piirissä 1600-luvun lopulla. Uskonelämästä tuli oppeja 

tärkeämpi elämänalue. Heränneiden nimitys syntyi erotukseksi ”suruttomista”, jotka 

tukeutuivat yhä perinteiseen yhteisölliseen uskonnollisuuteen. Heränneiden yhteisöllisyys 
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etsi uudenlaisia muotoja: nyt kokoonnuttiin kotiseuroihin, uskontoa harjoitettiin kodin 

arkisissa puitteissa. Henkilökohtainen uskonnollisuus tuli tärkeäksi, ja uskonnolliset 

kokemukset, myös hurmosilmiöt, olivat arvossaan. Herätykseen liittyneet hurmosilmiöt 

saivat luonnollisesti huomiota ja jakoivat vahvasti perinteisen luterilaisuuden kannattajia ja 

heränneitä. (Arffman 2000, 73, 79, 88-89) 

 

7.2 Hurmoksellinen historia 
 

Suomalaiset herätysliikkeet ovat luterilaisen kirkon piirissä 1700-luvun lopulla ja 1800-

luvun alkupuolella syntyneitä uudistusliikkeitä. Perinteisiksi herätysliikkeiksemme 

lasketaan rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Ns. viidenneksi 

herätysliikkeeksi nimitetään 1900-luvulla muotoutunutta evankelioivaa 

herätyskristillisyyttä. Herätysliikkeet ovat saaneet nimensä ihmisen kokemasta, usein 

hurmoksellisesta heräämisestä Jumalan todellisuuteen ja omaan osaansa siinä.  

 

1750-luvulla Kalannin Uudenkirkon Santtion kylässä piika Liisa Eerikintytär kokee 

hurmoksellisen liikutuksen hetkiä karjaa paimentaessaan ja ”Totisen kääntymisen 

harjoitusta” lukiessaan. Herätys leviää kylästä läheisiin pitäjiin ja kokoukset vetävät väkeä. 

Vuosisadan loppuun mennessä kansanherätys kerää suosiotaan yhä laajemmalla: 

Hämeessä, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. (Sulkunen 1999, 13) 

 

1800-luku toi mukanaan uusia, omaleimaisia piirteitä kansanherätykseen ja se jakautui 

herätysliikkeisiin. Herännäisyyden piirissä nousi esiin vahvoja johtajapersoonia, jotka 

johdattivat joukkojaan omilla, toisistaan poikkeavilla teeseillään. 

 

1817 Honkilahden ”hyppyherätys” käynnistää Lounais-Suomen rukoilevaisuuden vahvan 

nousun. Kiitosvirret liikkeen kokoontumisissa saivat seurakseen hyppelyt ja käsien 

taputtelut, siitä nimi. Täysin maallikkojohtoisen liikkeen piirissä uskottiin Pyhän Hengen 

välittömään vaikutukseen ja ilmestyksiin. Askeesi ja rukouselämä olivat elämäntapojen 

keskiössä. Pohjois-Karjalasta lähteneen rukoilevaispapin, Henrik Renqvistin, ohjenuorana 

oli erityisesti pietismin mukaiseen parannuksen vaatimukseen liittyvä raittius ja 

kannattajiensa ulkoisena uskonharjoituksen piirteenä polvirukous. Nämä sekä 
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hurmoksellisuuden kieltäminen erottivat renqvistiläisyyden herännäisyydestä. (Murtorinne 

2000, 110-1) 

 

Herännäisyyden itsenäistyminen hengellisenä liikkeenä sijoittuu Savoon, 1700- ja 1800-

lukujen taitteeseen. Herännäisyyden suuri nimi Paavo Ruotsalainen oli vuoteen 1820 

mennessä vakiinnuttanut asemansa Yli-Torniosta paikkakunnalle muuttaneen 

pyöräntekijän Juhana Lustigin seuraajana Pohjois-Savon herännäisyyden piirissä. Tämän 

seudun liikettä leimasi nimenomaan maallikkojohtajuus ja hurmoksellisuus. Talonpoika 

Ruotsalainen johti liikkeen vahvaan sisällölliseen ja uskonnolliseen muotoonsa. Saman 

alueen toinen valtaliike, renqvistiläisyys, ja rajankäynti sen kanssa auttoivat myös 

herännäisyyden itsemäärittelyssä. Heränneet sanoutuivat irti mm. polvirukouksesta, joka 

heidän mukaansa liittyi tekopyhyyteen, jota täytyi kaikessa välttää. Paavo Ruotsalaisen 

johtaman Savon herännäisyyden ohjenuorana toimivat arkipäiväinen uskonkilvoittelu ja 

hartauden harjoitus. Heidän elämäntapansa suosivat askeettisuutta ja huveista 

kieltäytymistä. Tunnusomaista heille olivat kotiseurat ja pukeutuminen körttipukuun. 

Heränneistä käytetty körtti-nimitys viittaa nimenomaan tähän heidän suosimaansa 

vaateparteen. (em. 112-3) 

 

Ruotsalainen saavutti kannatuksen myös pohjalaisten herännäispappien joukossa. 

Pohjanmaalla oli perusta valmiina itsenäisenä herännäisyyden kannatusalueena alkaen 

1830-luvun alun Kalajokilaakson herätyksistä. Sieltä liike eteni Etelä-Pohjanmaalle. 

Pohjalainen liike erosi savolaisesta pappisjohtoisuudessaan. Se kuitenkin omaksui monia 

tapojaan nimenomaan Ruotsalaisen johtamalta savolaiselta herätykseltä. Pohjanmaan 

herännäisyyden johtohahmoina olivat Jonas Lagus ja Nils Gustaf Malmberg. Nuori 

herännäispapisto vei liikkeen mukanaan myös Etelä-Suomeen. Pohjanmaalla herätys sai 

alkunsa toisenlaisissa tunnelmissa kuin idässä. Lännessä ei liikkeen harjoittamaan 

uskonnollisuuteen liittynyt aidon uskon oikeutuksesta nousevaa mystistä 

hurmoksellisuutta. (Ruokanen 1989, 169-171) 

 

Herännäisyys koki kannatuksensa vahvistuessa suurta vastustusta maallisen ja hengellisen 

virkavallan taholta. Heränneiden kokoontumisten pelättiin lietsovan epäjärjestystä ja 

vallankumouksellista mielialaa. Eritoten kodeissa järjestettyjen hartaustilaisuuksien, 

”seurojen” katsottiin aiheuttavan hajaannusta kirkollisessa, tavanmukaisessa 

uskonnonharjoituksen järjestyksessä. Yhteiskunnassa oli yleisesti vallalla nimenomaan 
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uskonnon ulkoisten muotojen noudattamisen tärkeyden korostaminen eikä ihmisen 

sisäiseen uskonelämään kiinnitetty huomiota. Kirkko pelkäsi papistonsa arvovallan 

heikkenemistä. Keisari kielsi rangaistuksen uhalla pappeja toimimasta liikkeen piirissä ja 

”oppimatonta kansaa” kokoontumasta yksityisiin koteihin uskonnon harjoitukseen. 

(Murtorinne 2000, 116-7)   

 

Valtiovallan kurinpitotoimenpiteet johtivat 1838 kuuluisiin Kalajoen käräjiin ja muihin 

samaan aikaan käytyihin oikeudenkäynteihin. Usea herännäispappi sai tuomionsa 

luvattomien hartauskokouksien järjestämisestä eli tottelemattomuudesta. Vielä 

huomattavasti suurempi joukko maallikkosaarnaajia sai sakkorangaistuksia, joita kuitenkin 

myöhemmin lievennettiin. Oikeustoimet olivat lähinnä siis kurinpalautusta kirkon 

ohjeistuksesta luistaneille herännäispapeille. Heränneiden piirissä ne loivat yhä enemmän 

yhteisyyden tunnetta. (em. 119)   

 

Heränneiden talonpoikaisten tapojen ja sivistyneistön hienostuneiden kauneuskäsitysten 

välillä käytiin myös kiistoja kansallisromantiikan aikaan. Suomalaisuuden tunnetut 

esiinnostajat tarttuivat havaitsemiinsa herännäisyyden kielteisiin ilmiöihin ja toivat 

kirjoituksissaan julki mielipiteensä. Muiden muassa J.L. Runebergin romanttissävytteisen 

nationalismin värittämät kritiikin sanat kohdistuivat heränneiden synkkyyteen ja 

maallisista iloista ja nautinnoista kieltäytymiseen. Runoilija Lars Stenbäck taas asettui 

julkisesti puolustamaan heränneiden periaatteita varsin runollisinkin sanankääntein. 

Kiistassa oli pohjalla rahvas-sivistyneistö-erottelu. (Ruokanen 1989, 185-201) 

 

Herännäisyydestä erosi omaksi herätysliikkeekseen Lounais-Suomen evankeliset F.G. 

Hedbergin johdolla 1840-luvulla. Liike vei mukanaan suurimman osan herännäisyyden 

ruotsinkielisistä kannattajista. Hedberg nosti keskeisiksi Raamatun lupaukset armosta 

omien sisäisten kokemusten sijaan. Hän tulkitsi Raamattua rationaalisesti armonkäsityksen 

kautta. Tämä ei sopinut herännäisten kilvoittelua ja askeettista elämäntapaa koskeviin 

ajatuksiin. Kaaresuvannossa muotoutui omaksi liikkeekseen lestadiolaisuus johtajansa Lars 

Levi Laestadiuksen hurmoksellisen herätyksen kautta vuonna 1846. Liikkeen kannatus 

levisi yli Pohjois-Suomen aina Keski-Suomeen asti. Lestadiolaisuudelle tärkeitä olivat 

täysi raittius sekä julkinen synnintunnustus ja synninpäästö, jonka antamisen oikeus kuului 

seurakunnalle. Liikkeeseen liittyivät vahva hurmoksellisuus ja uskoontulon jälkeinen 



 

 37

elämäntapojen muuttaminen. Toisin kuin herännäisyyden suhteen, liike sai pappisjäsenensä 

vasta Laestadiuksen kuoleman jälkeen 1860-luvun lopulla. (Murtorinne 2000, 120-3) 

 

Herännäisyys koki 1800-luvun puolivälissä, Paavo Ruotsalaisen kuoleman aikoihin, 

sisäisen kriisin ajan. Liikkeen sisällä esiintyi kritiikkiä liiallisesta yhdenmukaisuudesta ja 

”ulkomaailmasta” eristäytymisestä ulkoisissa asioissa (kuten pukeutumistavassa). Liikettä 

arvosteltiin tätä kautta sisäisen uskonelämän heitteillejätöstä. Oppineet pappismiehet 

vetäytyivät liikkeestä ja alkoi ns. Ukkojen (eli maallikkojen) aika. 1880-luvun lopulla 

herännäisyys kuitenkin alkoi taas vahvistua, johtajanaan Wilhelm Malmberg (myöh. 

Wilhelmi Malmivaara). Liike teki tällöin selvän pesäjaon ”lahkolaisiin” piirteisiin ja 

vahvisti kirkollista sisältöään. Vuonna 1888 aloitettiin myös Hengellisen Kuukauslehden 

julkaiseminen, joka on jatkunut näihin päiviin asti. (Murtorinne 2000, 129, 152) 

 

Herännäisyys on elänyt historiansa aikana poliittisesti vahvasti ajassa mukana. Sen 

menneisyyteen kuuluu kannattajiensa mukanaolo Akateemisessa Karjala-seurassa, Lapuan 

liikkeessä ja Isänmaallisessa kansanliikkeessä. Kansalaissodan aikana herännäistalonpoika 

edusti valkoista Suomea. Myöhemmin painopiste on ollut poliittisesti kokoomuksessa ja 

keskustapuolueessa, nykyään tosin jakautuen selvästi tasaisemmin puoluekentällä. (Heino 

2002, 49-50)  

 

7.3 Herännäisyyden uskonnollinen sisältö 
 

Heränneet korostivat siis parannuksen ja kilvoittelun läpi elämän jatkuvaa pyrkimystä 

ihmisen arjessa tapahtuvan uskon harjoittamisen (kotiseurat, pukeutuminen, askeettisuus, 

Siionin virret) kautta. Ihminen odottaa ja ikävöi armoa. Parannuksesta puhuminen ei enää 

nykyään ole niin keskeistä, vaan luottaminen Jumalan tahtoon ja päätäntävaltaan sekä 

eläminen kristillisten periaatteiden mukaan ovat olennaisinta. Herännäisyyteen on liitetty 

myös vapautuneen huumorin ilmapiiri, joka nousee tästä Jumalan suuruuden ja ihmisen 

pienuuden ymmärtämisestä ja siihen tyytymisestä. Jumalasuhde on ollut tämän liikkeen 

piirissä perinteisesti henkilökohtainen. Maanpäällisen elämän aikana ihminen ei voi 

varmistua pelastuksestaan, vaan yrittää elää parhaansa mukaan. Tässä voi nähdä 

liittymäkohtia Weberin hahmotteleman protestanttisen etiikan kanssa. Omiksi 

herätysliikkeikseen erottautuneet evankelisuus ja lestadiolaisuus taas antavat varmemman 
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tunteen pelastuksesta. Lestadiolaiset pääsevät siihen julkisella synnintunnustamisella ja 

synninpäästöllä, evankeliset Raamatun kaikenkattavan armokäsityksen kautta. (Murtorinne 

2000, 110-123; Heino 2002, 50; Herättäjä-Yhdistys, www-sivu, 13.4.2005) 

 

Herätysliikkeet toivat kirkolliseen ja uskonnolliseen elämään paljon uutta. Ennen kaikkea 

yksityisen uskonnollisuuden nostaminen yhteisöllisten oppien ja rituaalien edelle oli 

tuulahdus uskonnon aseman ja merkityksen uudenlaisesta modernista muotoutumisesta. 

Liikkeiden kansanomaisuus osoitti ihmisten haluavan uskonnon arkeensa omaksi 

henkilökohtaiseksi kokemukseksi. Lisäksi herätysliikkeet organisaatioineen ja omine 

kokoontumiskäytäntöineen, kuten myös hartaustapoineen, muokkasivat luterilaista kirkkoa 

organisaationa. Herätysliikkeiden kansanomaisuus ja rahvaan omaehtoisuus niiden piirissä 

muuttivat vallitsevaa yhtenäiskulttuuria sekä kirkon auktoriteettia siinä. (Murtorinne 2000, 

110-123, 152) 

 

Kapitalismin nousu näkyi herännäisyyden alkuaikojen vahvana individualismina ja 

kritiikkinä uskonnon tekopyhyyttä ja tapauskovaisuutta vastaan. Siihen liittyi myös sääty-

yhteiskunnan eri kerrostumien kamppailu siitä, kenellä on oikeus määritellä aidon uskon 

olemus. Herännäisyyden myötä talonpojat järjestäytyivät selvin tunnuksin. He halusivat 

sanoutua irti säätyläisten matkimisesta sekä mielistelystä ja suuntautua oman sisäisen 

uskon luomiseen. Herätysliikkeet olivat viite kansan heräävästä sosiaalisesta 

itsetietoisuudesta. (Kivivuori 1999, 45; Murtorinne 2000, 115) 

 

Opillisesti herännäisyys edustaa luonnollisesti evankelis-luterilaisen kirkon oppeja ja 

pyrkii olemaan nimenomaan kirkollinen liike, mutta omaa tietyt edelläkin esitellyt 

uskonkäsitysten ja eritoten uskonharjoittamisen painotukset.  

 

7.4 Herättäjäjuhlat 
 

Kokoontuminen uskonharjoittamisen tiimoilta yhteen muuallakin kuin kirkossa on ollut 

luonteenomaista herännäisyydelle alkuajoista lähtien: yksityiskodeissa on järjestetty 

seuroja väkevien puhujien ja Siionin virsien laulun täyttäessä ohjelman. Puhuja (pappi tai 

maallikko) on istunut puhuessaan seuraväen joukossa, ja Siionin virren lauluun on lähdetty 

spontaanisti yleisön joukosta.  
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Herännäisyyteen ja sen harjoittamiseen erottamattomasti kuuluvat herättäjäjuhlat 

järjestettiin ensi kerran vuonna 1893 Ylistaron Malkavaarassa, ja ne syntyivät 

Kustannusosakeyhtiö Herättäjän heinäkuisista vuosikokouksista (Heino 2002, 49). 

Kustannusosakeyhtiö Herättäjä perustettiin 1892, Sisälähetysseura Herättäjä 

kaksikymmentä vuotta myöhemmin ja niiden toimintaa on jatkanut näihin päiviin 

Herättäjä-Yhdistys (Ruokanen 1989, 18). Herättäjäjuhlat järjestetään vuosittain heinäkuun 

ensimmäisenä viikonloppuna eri puolilla Suomea, ja kolmipäiväinen tapahtuma kerää 20 

000 - 30 000 kävijää päivittäin. Ohjelma pitää sisällään seuroja ehtoollisineen, pappien ja 

maallikkojen puheita ja virsien veisuuta. Lisäksi juhlissa on runsaasti oheistoimintaa: 

musiikkiesityksiä, symposiumeja, esitelmiä ja lasten toimintaa. Herättäjäjuhlat ovat selkeä 

herännäisyyden vuoden uskonnollinen ja sosiaalinen päätapahtuma.  
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8. Hereillä uutisissa - aineistosta 
 

8.1 Aineisto ja sen valinta 
 

Tutkimukseni aineistona ovat herättäjäjuhlista kirjoitetut uutisartikkelit neljästä eri 

lehdestä. Helsingin Sanomat edustaa valtakunnallista ja levikiltään laajinta uutisointia. 

Keski-Uusimaa puolestaan ilmestyy herättäjäjuhlien 2001 pitopaikan, Järvenpään, seudulla 

ja tuo esille paikkakunnan uutisointia tapahtumasta. Ilkka taas on herännäisyyden 

perinteisesti vahvan kannatusalueen, Etelä-Pohjanmaan suurilevikkisin lehti ja edustaa 

omalla tavallaan kenties toisenlaista näkökulmaa uutisointiin. Neljäs lehti on muista 

poikkeava muodoltaan ja ilmestymistiheydeltään, mutta olen halunnut ottaa sen mukaan 

edustamaan omanlaistaan aspektia suhteellaan herännäisyyteen. Hengellinen Kuukauslehti 

on Herättäjä-Yhdistyksen julkaisema aikakauslehti, jota ilmestyy kaksitoista numeroa 

vuodessa. 

 

Nämä neljä julkaisua kattavat mielestäni varsin monipuolisella ja mielenkiintoisella tavalla 

herättäjäjuhlien uutisoinnin. Ne myös lisäävät osaltaan tutkimuksen validiteettia tuoden 

esille erilaisten suhteiden ja kytkösten mahdollisesti luomat vivahde- tai painotuserot. 

Tarkastelemalla monia, erilaisilta perustoilta nousevia herännäisyydestä kirjoitettuja 

uutisartikkeleita, saamme vertailun kautta pätevämmän ja kriittisemmän kuvan tähän 

uskonnollisuuteen liitetyistä merkityksistä. Vertailu mahdollistaa tulkinnan luotettavuuden 

ja rikkauden. Voimme näin myös nähdä mahdolliset asiaan liittymättömät tekijät ja 

painotukset. 

 

Aineisto koostuu nimenomaan tapahtumasta kertovista uutisartikkeleista. Uutisartikkelin 

muodollinen rajaaminen oli hieman hankala tehtävä. Erilaiset ajankohtaiset, 

ilmoitusluontoiset kirjoitukset ja kaikenlaiset juhlia käsittelevät lukijakirjoitukset rajasin 

käsittelyn ulkopuolelle: niin myös esim. Järvenpään kaupunginjohtajan sanaset juhlien 

tiimoilta ja nimimerkkien taakse kätkeytyvien kirjoittajien tekstit. Tällaisten kirjoitusten 

uloskarsimiselle oli tietyt selkeät kriteerit: ne sijaitsivat lehdessä Lukijan kynä -palstalla 

(Keski-Uusimaa) ja edustivat täten perinteistä yleisönosastokirjoitusta. Niiden osuus ei 

ollut oleellisen suuri kaikesta tapahtumasta esiintyneestä kirjoittelusta. Toisaalta otin 

mukaan Vieras-palstalla (Keski-Uusimaa) esiintyneet kirjoitukset: esim. herättäjäjuhlien 
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järjestelykomitean puheenjohtajan Jussi Rytkösen historiallisen katsauksen herännäisyyden 

historiaan. Perusteluna näiden mukaan ottamiselle oli nimenomaan niiden 

uutiskommenttimaisuus: kirjoitus, vaikkakin juhlia edustavan henkilön omakätinen teksti, 

esiintyi palstalla (Vieras), joka loi mielikuvan ”kutsutusta” kirjoittajasta, ja tekstit olivat 

sidottuja ajankohtaiseen tapahtumaan. Uutiskommentit ovat usein kolumninomaisia, 

toisaalta tapahtumasta suoraan kertovassa perusuutisessakin saattaa olla kommentointia ja 

lainausmerkeinkin erotettuja lausuntoja ("Uutinen (lehtiuutinen)", www-sivu. Käytetty 

11.12.2004) 

 

Eräs mietityttänyt seikka oli myös, miten suhtaudun uutisartikkeleihin, jotka eivät suoraan 

kerro herättäjäjuhlista mutta selkeästi uutisoivat asiasta, jonka esilletuloon on vaikuttanut 

juhlien pito: ilman niitä eivät tällaiset jutut välttämättä olisi päässeet lehden sivuille. Tämä 

tuntui kuitenkin menevän sen verran intuition puolelle, että jätin suosiolla ulos 

tarkasteluista artikkelit, joissa ei sanallakaan mainittu herättäjäjuhlia, vaikka ne 

teemoiltaan olisivatkin yhteneväisiä, esim. uutinen teatterinäytöksestä, joka kertoi 

herännäisyyden keskeisestä historiallisesta henkilöstä. Jätin pois myös ajankohtaisilla 

Tapahtumat-tyyppisillä palstoilla esiintyvät ilmoitukset. Yleensä ne ovat jonkin lehden 

ulkopuolisen tahon ilmoittamia, ja jo pelkästään siksi ne saivat jäädä ulkopuolelle.  

 

Uutisartikkeleita on edellä mainituilla perusteilla käsittelyssä yhteensä 82 kpl: Helsingin 

Sanomista 6 kpl, Ilkasta 12 kpl, Keski-Uusimaasta 40 kpl ja Hengellisestä 

Kuukauslehdestä 24 kpl. Etusivun "nostot", eli sisäsivujen artikkeleihin kuuluvat 

johdantotekstit, on laskettu omiksi artikkeleikseen. Yhden sivun artikkelikoosteet on 

purettu omiksi yksittäisiksi artikkeleiksi, joita on tarkasteltu myös suhteessa sivun 

kokonaisuuteen. Artikkelien palstamillimetrien jakaumat on nähtävissä oheisesta kuviosta 

(ks. taulukko 1). On kuitenkin otettava huomioon, että palstat olivat hiukan eriävät 

leveydeltään, lehtikohtaisestikin, esim. etusivun palsta oli sisäsivujen vastaavaa leveämpi. 

Palstamillimetrit laskin kaavalla yhden palstan korkeus millimetreinä kertaa palstojen 

määrä. Jakauma on siis suuntaa-antava, määrällinen suhde lehtien kesken kuitenkin 

kohdallaan. Palstamillimetrien määrällistä jakaumaa on siis tarkasteltava edellä mainitut 

seikat mielessä pitäen. Tarkoituksenahan on selvitellä sitä, miten uskonnollisista ilmiöistä 

puhutaan yhteisillä käsitteillämme, ei niinkään määrällistä ilmenemistä. 
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Taulukko 1. Herättäjäjuhlien saama palstatila palstamillimetreittäin ja julkaisuittain. 

 

Kuten kuviosta näkyy, Keski-Uusimaa on antanut eniten palstatilaa juhlille, 

lukumääräisestikin siinä oli eniten artikkeleita aiheesta. Yleisesti ottaenkin suhteessa 

muihin aiheisiin herättäjäjuhlat olivat Keski-Uusimaassa hyvin seurattu tapahtuma. 

Hengellisessä Kuukauslehdessä juhlat saivat myös runsaasti huomiota, Ilkassa juhlat 

näkyivät osana muita aiheita ja Helsingin Sanomat käsitteli niitä suhteellisesti vähiten. 

 

Artikkelit on kerätty ajanjaksolta 29.6.-15.7.2001 eli mukaan tarkastelujaksoon on otettu 

juhlien varsinaisen ajankohdan lisäksi viikko ennen ja jälkeen juhlien. Tällä tavoin 

pystytään mielestäni kartoittamaan ennakko- ja jälkiuutisointi. Hengellisen Kuukauslehden 

kohdalla tein tosin poikkeuksen, johtuen sen ilmestymistiheydestä (kerran kuukaudessa). 

Siitä otin tarkasteluun mukaan koko vuoden 2001 uutisartikkelit tapahtumasta.  

 

8.2 Lehtikohtaiset kontekstit 
 

Artikkelipoimintojen edustamilla julkaisuilla on kullakin oma kohderyhmänsä, 

yleisökonstruktionsa, ja tätä kautta kenties tietynlainen, omaleimainen suhde tapahtumasta 

uutisointiin. Helsingin Sanomien lukijakunta edustaa sekä Etelä-Suomen ruuhkaisinta ja 

kenties kaupungistuneinta osaa väestöstä ja sen lisäksi myös valtakunnallista, 



 

 43

yleiskansallista tasoa. Sen kohderyhmät poikkeavat siis hyvinkin toisistaan, joten sisällön 

ja uutisointitavan on oltava sopivan kattava koko lukijakunnalle. Perelmannin (1996, 24) 

termein voitaisiin puhua universaaliyleisöstä. Vuonna 2004 Helsingin Sanomien 

arkilevikki oli noin 425 000 ja sunnuntailevikki reilut 490 000 (Helsingin Sanomat, www-

sivu. Käytetty 9.4.2005). Helsingin Sanomista täytyy muistaa, että lehti ilmestyy joka 

päivä kolmena painoksena: ensipainoksena, josta oma aineistoni on, ja lisäksi kahtena 

muuna painoksena, joihin on mahdollisesti lisätty tuoreita juttuja ja kuvia. 

 

Ilkan lukijakunta koostuu enimmäkseen Pohjanmaan väestöstä, ja siellä erityisesti Etelä-

Pohjanmaan asukkaista, "asiantuntijayleisöstä". Lehden kotipaikka on Seinäjoki. Tämä 

alue on seurannut herännäisyyden taivalta läpi historian. Perinteisesti vahvana 

herännäisyyden kannatusalueena ja sen syntysijana alueen suhde herätysliikkeeseen on 

läheisempi ja kenties ”tuttavallisempi”. Ilkka ilmestyy seitsemänä päivänä viikossa ja sen 

levikki vuosien 2002/2003 taitteessa oli noin 55 000 (Ilkka, www-sivu. Käytetty 9.4.2005). 

 

Keski-Uusimaan lukijat edustavat väestöä, jonka elinalueella herättäjäjuhlat olivat kenties 

tapahtuma muiden joukossa, tosin poikkeuksellisesti tapahtuma, jonka uutuusarvo ja 

ainutkertaisuus herättivät varmasti mielenkiintoa. Yleisö edustaa jälleen Perelmannin 

(1996, 24) käsittein universaaliyleisöä suhteessa herättäjäjuhliin. Sen levikki on lähes 21 

500 (2004) ja se ilmestyy viikon jokaisena päivänä. Keski-Uusimaa edustaa Järvenpään, 

Keravan, Nurmijärven, Sipoon ja Tuusulan muodostamaa aluetta. (Numminen, 

sähköpostitse 16.12.04) 

 

Hengellinen Kuukauslehti on vuonna 1888 perustettu, Herättäjä-Yhdistyksen julkaisema ja 

vuonna 2001 kaksitoista kertaa ilmestynyt aikakauslehti. Lehti uutisoi omasta 

tapahtumastaan ennen kaikkea omilleen eli herännäisyyden kannattajille tai muille liikkeen 

tai kirkon piirissä siitä kiinnostuneille. Lehden levikki vuonna 2004 on 6200 (Reinilä, 

sähköpostitse 16.12.04).  
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9. Upeat näköalat - aineiston analyysi 
 

Seuraavassa esittelen aineiston konkreettisen käsittelyn etenemistä ja sen jälkeen tämän 

käsittelyn tulokset eli löytyneet diskurssit. Diskurssiesittelyjen sisältämiksi tekstiotteiksi 

olen pyrkinyt valitsemaan diskurssia parhaiten havainnollistavat, joten otteiden 

lehtikohtaisista jakautumisista ei voi pelkkien otteiden määrällisen esiintymisen perusteella 

tehdä johtopäätöksiä. Julkaisukohtaiset lehtiä erottelevat ja yhdistelevät piirteet diskurssien 

osalta on kerrottu omassa kappaleessaan myöhemmin. 

 

Diskurssien esittelyjärjestys on syntynyt lähinnä diskurssien löytymisen mukaan ja on täten 

myös sidonnainen niiden vallitsevuuteen. Pientä liikettä on kuitenkin tutkimuksen myötä 

niiden esittelyjärjestyksessäkin tapahtunut.  

 

9.1 Aineiston purku 
 

Suoninen (1993, 50) kehottaa aloittamaan aineiston analyysin erojen ja yhtäläisyyksien 

etsimisellä. Merkityssysteemit ovat tekstissä pieninä paloina, eivät johdonmukaisina 

kokonaisuuksina. Tärkeää on myös pitää mielessä, että kyseessä ei ole aihealueiden 

erottelu tai esilletuominen, vaan tapojen joilla niistä puhutaan. Merkityssysteemien 

etsimisen ohella pohditaan samalla niiden kulloisiakin käyttötarkoituksia, ei tähdätä vain 

merkitysten identifiointiin. (Suoninen 1993, 50-55) 

 

Lähdin artikkelien tarkastelussa liikkeelle intuitiivisesti, alustavan hahmotuksen kautta. 

Luin artikkelit alleviivaten ja muistiinpanoja tehden, yrittäen saada ilmiasusta irti 

vaikutelmia, oletuksia ja kiinnostavia sanavalintoja. Vaikkakaan diskurssit eivät ole 

luonnollisesti sama kuin kunkin artikkelin aihe, tutkin myös teemoja suhteessa niiden 

erilaisiin julkituontitapoihin.  

 

Seuraavaksi keskityin nimenomaan tekstien argumentointiin. Tutkin, miten teksteissä 

kannatettaan, epäillään ja kiistetään: millaisin sanavalinnoin, sanajärjestyksin ja jopa 

sanojen päättein kantaa ilmaistiin. Tämä argumentoinnin ja vasta-argumentoinnin 

lähestymistapa tuntui todella hedelmälliseltä. Teksteistä oli vahvasti nähtävissä toisaalta 

puolustautumista ja toisaalta kritisoimista. Kiinnostavaa oli pohtia, esim. mitä vastaan 



 

 45

kulloinkin puolustauduttiin eli millaisia tausta-oletuksia tekstin puhujan kielenkäytölliset 

valinnat heijastelivat.  

 

Diskurssin kriteeriksi käsitän tietyn kokonaisvaltaisen merkityssysteemin muodostumisen 

ja sen toistuvan esille tulemisen. Diskurssia eivät muodosta teemat eivätkä yksittäiset 

sanat. Tiettyjen katsantokantojen on esiinnyttävä toistuvasti ja koottava tietty, tunnistettava 

repertuaari. Argumentoinnin on paljastettava katsantokanta, jotta sitä voi nimittää 

diskurssiksi. Esille ne tulevat hedelmällisesti silloin, kun samasta aiheesta puhutaan täysin 

eriävin lähtökohdin. 

 

Diskurssiluonnostelman synnyttyä kävin artikkeleita uudelleen läpi ko. diskurssin osalta. 

Testasin luonnostelmia aina lukemalla artikkeleja uudestaan. Diskurssien nimeämisessä 

alun yleisemmät nimitykset hioutuivat loppua kohden täsmällisemmiksi. Diskursseja oli 

alun alkaen yhdeksän, mutta lopuksi ne yhdistelyn ja nimeämisten tarkistuksen jälkeen 

supistuivat seitsemään. Prosessin kuluessa juuri diskurssien nimitysten valinta tuntui välillä 

hankalalta. Tavoitteena oli kuitenkin saada diskurssien ominaisuudet kattavasti esille 

nimityksissä. Pohdittavaa aiheutti myös se, miten saman taustaoletuksen eri ilmentymät 

loogisesti kaikessa monimuotoisuudessaan mahtuisivat tiettyjen diskurssien sisään. 

 

Kun diskurssit olivat yhdeksän "finaaliin päässeiden" osalta kasassa, otin värikynät 

mukaan tarkasteluun ja merkitsin niiden avulla artikkelit läpi eri diskurssien osalta. 

Diskurssit eivät vain aina esiinny yksitellen täysin toisistaan irrallaan, vaan voivat myös 

kietoutua tiukasti toisiinsa. Tässä asiassa värikynien erotteleva vaikutus ei välttämättä ole 

se käytännöllisin. Värien avulla sai kuitenkin hyvin kokonaiskuvan diskurssien 

esiintyvyydestä.  

 

Artikkelit sisälsivät myös kuvia, joten niiden analyysi oli osa prosessia. Toisaalta yritin 

välttää työmäärän liiallisuutta, joten olen tarkastellut kuvia suhteessa tekstiin. Mitään 

järjestelmällistä yksittäistä kuva-analyysia en ole tehnyt. Janne Seppänen (2001, 73) tuo 

esille kuvan neljä tapaa kuvata todellisuutta: kuva voi olla sen heijasteena, vääristää sitä, 

peittää todellisuuden olemassaolon tai olla omaamatta mitään suhdetta todellisuuteen. 

Tämän mielessä pitäen olen siis analysoinut kuvat osana teksteistä nousseita diskursseja: 

miten kuvat keskustelevat tekstien diskurssien kanssa ja ovat osa niitä. Osa kuvista nousi 

selkeällä yhteydellään esiin jo analyysin alkuvaiheessa.  
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Kaiken kaikkiaan diskurssien esiin saaminen vaatii oman kokemukseni pohjalta 

järjestelmällistä sosiaalista luovuutta. Diskurssit ovat tutkijan tulkintaa, mutta ne nousevat 

tekstin konstruktioista.  

 

Edellä mainitun prosessin aikana mielessäni oli myös eri julkaisukohtaisten diskurssien 

tarkkailu. Lopuksi, diskurssien hahmotuttua, kävin eri lehtien artikkelit tältä osin 

järjestelmällisinä kokonaisuuksina läpi. Vertailin luonnollisesti tässä yhteydessä eri lehtien 

diskurssien esiintyvyyttä ja ei-esiintyvyyttä keskenään. 

 

9.2. Näkyviksi luodut diskurssit 
 

9.2.1 Alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi 

 

Artikkeleissa oli läpikulkevana jännitteenä kaikkien neljän lehden osalta herättäjäjuhlien 

tämän tutkimuksen kohteen olevan vuoden 2001 poikkeuksellinen pitopaikka: Järvenpää 

on eteläisin paikka, jossa juhlat on kautta niiden historian pidetty. Tällöin ollaan myös 

herännäisyyden perinteisten kannatusalueiden (Pohjanmaa, Savo) kannalta ”kaukana 

kotoa”. Artikkeleissa asia pääsi esille nimenomaan erottelevalla akselilla Etelä-Suomi-muu 

Suomi. Pelkästään maantieteelliseksi erottelu ei kuitenkaan jäänyt, vaan sillä oli myös 

sosiaalinen ulottuvuutensa. Etelä-Suomi katsottiin nykyajan yhteiskuntamme kiireen, 

juurettomuuden ja suorituspaineiden tiivistymäksi. Toisaalta taas ”muualta” tuleva 

herännäisyys ja herättäjäjuhlat perinteisyytensä, yhteisöllisyytensä ja hengellisen sisältönsä 

kautta voisivat tarjota jotakin tämän urbaanin, yltiöindividualistisen ja ihmistä eristävän 

elämäntyylin tilalle. 

 

Tässä diskurssissa esiintyy selkeästi kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin esillä on konkreettinen 

lähestyminen maan asutuskeskusta, Helsingin seutua, ja tämän aiheuttama jännite. 

Toisekseen merkityksiä muovaavat arvomaailman jakautuminen muun Suomen ja Etelä-

Suomen kesken ja tämän keskeiselle alueelle ”tunkeutumisen” tarjoaman 

vaikutusmahdollisuuden esilletuominen. Alun perin olin jakanut ko. diskurssin vielä 

valloittamisen ja jalansijan vakiinnuttamisen diskurssiksi sekä sosiaalisen vaikuttamisen 

diskurssiksi, mutta päädyin kuitenkin käyttämään vain kattodiskurssia, koska jäsennyksenä 

molempien ulottuvuuksien pohjalla on alueellinen erottelu. 
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Diskurssissa on siis perusvireenä nimenomaan Suomen alueellinen erottelu. Maa 

mielletään tässä kulttuurisessa jäsennyksessä kahtiajakautuneeksi ja jaon eteläisempää 

osapuolta lähestytään herännäisyydelle suhteellisen neitseellisenä maaperänä. Maamme 

eteläisestä osasta käytetään mm. nimityksiä: Etelä-Suomi, Uusimaa, Suomen 

väestökeskittymä, pääkaupunkiseutu. Herättäjäjuhlat tuo mukanaan muun Suomen.  

 

"Uudellemaalle evankelis-luterilaisen kirkon piirissä vaikuttava körttiläisyys on tullut 

lähinnä muuttoliikkeen myötä. Siksi onkin erikoista, että kesän suuret juhlat ovat aivan 

Helsingin kupeessa, Järvenpäässä. Juhlia on pidetty vuodesta 1893 lähtien, mutta 

Uudellamaalla herättäjäjuhlat on järjestetty ainoastaan kerran aiemmin." 

("Körtit kokoontuivat Tähtitorninmäellä", Helsingin Sanomat 2.7.2001) 

 

”Järvenpään juhlat ovat eteläisimmät kautta aikojen.”  

("Herättäjäjuhlat hidastavat liikennettä Keski-Uudellamaalla", Helsingin Sanomat 5.7.2001) 
 

Seuraavasta tekstiotteesta ja sen sanavalinnoista tulee mieleen jopa sodankäynti: 

lähestytään jotain strategisesti merkittävää kohdetta. Pohditaan, kuinka lähelle aiemmin on 

päästy ja kuinka lähelle vielä voitaisiin päästä. Helsinki koetaan tavoittelemisen arvoisena 

päämääränä. Alueellinen erottelu Etelä-Suomi-muu Suomi korostuu. 

 

”Herättäjäjuhlat lähestyvät Helsinkiä  

Eilen alkaneet Järvenpään Herättäjäjuhlat ovat kautta aikojen lähimpänä Helsinkiä järjestetty 

körttikansan kesän huipentuma. Tätä ennen lähimmäksi pääkaupunkia on päästy vuonna 

1988, jolloin juhlat pidettiin Mäntsälässä. 

Järvenpään juhlien pääsihteerin Jussi Rytkösen mukaan kymmenien tuhansien 

kokoontuminen voitaisiin järjestää lähempänäkin kuin vajaan 40 kilometrin päässä Suomen 

väestökeskittymästä.” 

           ("Herättäjäjuhlat lähestyvät Helsinkiä", Ilkka 7.7.2001) 

 

Väestökeskittymämme ja muun Suomen erottelu tulee esille myös käsityksinä siitä, missä 

elämänmeno on hektisempää ja kenties tapahtumarikkaampaa. Seuraavissa otteissa tämä 

tulee esille korostaen maakuntien ihmisten välitöntä lupsakkuutta ja intoa päästä kerrankin 

tapahtumien keskipisteeseen. 
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”Oman höysteensä ovat tuoneet maakunnista soittavat lupsakat ihmiset. 

- He pitävät Järvenpäätä mielenkiintoisena paikkana. Monet aikovat käydä Halosenniemessä 

ja Ainolassa ja kyselevät kulttuuritarjonnasta, kun kerrankin pääsevät sinne missä tapahtuu.”  

("Järvenpään juhlilla tarjotaan 27 500 ateriaa", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

”Myös Virpi ja Leila ovat samaa mieltä tunnelman jatkuvuudesta juhlapaikasta toiseen. - 

Ainoa ero on se, että täällä menee junia tuolla ja lentokoneita tuolla, Leila viittoilee taakse ja 

ylös, ja jatkaa: Yleensähän herättäjäjuhlat on pidetty maaseudulla. Ei siellä tämmöistä 

liikennettä ole ollut.” Muuta eroa Savolaiset eivät sitten löydäkään." 

("Kuin ois kotiinsa tullu!", Keski-Uusimaa 8.7.2001) 

 

Edellä olevasta tekstikatkelmasta voisi tuoda esille myös kaupunki-maaseutu -erottelun 

rinnastamisen Etelä-Suomi-muu Suomi -erottelun kanssa.  

 

Alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajaon diskurssin sosiaalinen puoli korostuu myös 

merkitysten muodostuksessa. Herättäjäjuhlat tuovat mukanaan muun Suomen 

arvomaailman. Diskurssin puitteissa tuodaan esille ensinnäkin Etelä-Suomen arvojen 

heikkous ja herännäisyyden arvojen vahvuus sekä niiden kautta vaikutushalukkuus ja -

mahdollisuus. Toisaalta korostetaan etelässäkin piilevää arvopotentiaalia nostettaessa esille 

siellä asuvat muualta muuttaneet ja jonkintasoinen, vaikkakin ehkä marginaalinen, 

herännäisyyden ylläpitäminen. Etelä-Suomen asukkaat kutsutaan juurilleen: taustalla on 

oletus heidän, ajan ja elämänmenon erilaisuuden myötä heikenneistä, liitoksistaan sekä 

herännäisyyteen että muuhun Suomeen.  

 

”Muuttajat ja sopeutujat etsivät juuriaan 

Keski-Uudenmaan herännäisyyden vaiheita 

(…) Uusimaa on kenties ollut pikemminkin individualismin kuin erilaisten kansanliikkeiden 

tyyssija. Maakuntana se on sisäisessä heterogeenisyydessään ollut monia muita Suomen osia 

vaikeammin määriteltävissä. Joka tapauksessa: vaikka herännäisyys pysyikin kirkollisen  

elämän sivujuonteena Keski-Uudellamaalla, sillä on täällä ohuet, mutta syvät juuret.”  

("Keski-Uudenmaan herännäisyyden vaiheita", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 
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”Rytkönen odottaa, että herännäisseudulla varttunut ja etelään muuttanut sukupolvi havahtuu 

etsimään ruohottunutta polkuaan juhlille, nyt kun matka ei ole esteenä. ”Juhlakenttä on tänä 

vuonna Järvenpäässä, jonka naapuriseurakunnat, Kerava ja Tuusula, ovat myös mukana 

järjestämässä juhlia. Näin lähellä Helsinkiä ei juhlia ole koskaan pidetty”, muistuttaa Jussi 

Rytkönen.” 

("Herättäjäjuhlat ovat lepohetki arjen puristuksessa", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

Herännäisyyden roolina nähdään myös yhdistää eteläinen Suomi ja sen ulkopuoliset alueet 

toisiinsa. Herännäisyyden syvät juuret kulkevat pinnan alla Etelä-Suomessakin. 

 

”Helsingin piispa Eero Huovinen määritteli tiedotustilaisuudessa herännäisyyden 

pääkaupunkiseudulla ”lyhytkasvuiseksi, mutta sitkeäksi aluskasvillisuudeksi, joka pitää 

maan koossa”. Huovisen mukaan liike ei ole yhtä näkyvä Etelä-Suomessa kuin sen vahvoilla 

seuduilla Savossa ja Pohjanmaalla. ”Herännäisyys on kätkeytyvää, mutta vaikuttaa erittäin 

paljon.””  

("Elämän tarkoitus on jakaa ja auttaa", Hengellinen Kuukauslehti 8/2001)  

 

Samalla kun tunnelma on jännittynyt uudella, kenties nykyaikaistuneemmaksi katsotulla ja 

jopa ”hengettömäksi” koetulla maaperällä, herännäisyyden arvoja viedään alueelle, jossa 

niistä koetaan olevan puutetta ja tarvetta. Hengellinen Kuukauslehti pureutuu Etelä-

Suomen sosiaalisiin ongelmiin, tuo esille juurettomuuden, suorittamisen paineet ja 

individualismin eristävän luonteen sekä osoittaa hengellisyyden tuoman mahdollisuuden 

pelastautumiseen tästä oravanpyörästä. 

 

”Siioninvirsiseuroja pidetäänkin Helsingin-Uudenmaan alueella varsin paljon. Alue on 

nousemassa yhdeksi herännäisyyden keskukseksi. Kenties liikkeen vahvuus on perinnältään 

sen sanomassa. Suorittamisen paineissa kamppaileva ihminen kaipaa ekologista 

kristillisyyttä, jossa ihmistä kutsutaan lepoon armon alle.”  

("Keski-Uudenmaan herännäisyyden vaiheita", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 
 

”Kaupungistumisen ja elämäntavan muutoksen antamat kokemukset osoittavat, miten 

merkityksellisiä ovat herännäisyyden julistuksessa mainitut perhe, suku ja ystävien yhteys, 

kun mietitään hengellisen perinteen siirtymistä uusille polville. Juurettomuus on monelle 

totta. Muutoksessa on vaikea juurtua perinteeseen. Sitoutuminen ei ole helppoa, jos elämää 

leimaavat liikkuminen ja etsiminen.  

("Keski-Uudenmaan herännäisyyden vaiheita", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 
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Teksteissä puhutellaan tällä diskurssilla myös laskeutumalla arjen tasolle ja arkipäivän 

sosiaalisiin ongelmiin. Tekstissä jaetaan tavallisten arjen tallustelijoiden elämä. 

 

”Kasvun merkki - nosturi - hävisi kuitenkin maisemasta lähes kokonaan 90-luvun laman 

myötä. Pian lähiön vuokra-asunnossa istuskeli turhautunut, ruumiilliseen työhön tottunut 

mies, jonka perhe oli asettunut kaupunkiin, eikä paluuta ollut.”  

("Järvenpää - Ihmisen näköinen kaupunki", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

”Mutta mihin me siitä pääsemme, että olemme matkalaisia, vaikka päivittäinen matkamme 

olisi kyljen kääntämistä kroonikkovuoteessa, poukkoilua kolmen oven, kodin, työn ja 

päiväkodin kolmiossa tai kaupparatsun loputonta matkaamista.”  

("Matkamiehen virsi", Hengellinen Kuukauslehti 8/2001) 
 

Tämä alueellisen kahtiajaon kulttuurinen jäsennys tulee esille myös jännitteenä 

herättäjäjuhlien perinteisen järjestämistavan, talkoiden, suhteen. Talkoolaisuuden katsotaan 

liittyvän kiinteästi heränneiden yhteishenkeen. Näin ollen uudessa tilanteessa, vieraalla ja 

individualistisella maaperällä mietityttää, kuinka tällaisen yhteisestä tekemisestä ja 

välittämisestä ponnistavan yhteistyön käy. 

 

””Etukäteen pelättiin, että saadaanko talkoolaisia, koska ollaan Etelä-Suomessa, mutta 

viidakkorummulla heidät on saatu värvättyä.””  

("Herättäjäjuhlat ovat lepohetki arjen puristuksessa", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

Toisaalta juhlien päätyttyä missio herännäisyydelle suhteellisen tuntemattomalle seudulle 

oli toteutettu ja ”koetettu kepillä jäätä”, mistä sitten taas jatkettaisiin ”normaalilla” 

herättäjäjuhlarutiinilla tutuilla seuduilla seuraavana vuonna. Teksteissä koettiin 

tämänkertaiset herättäjäjuhlat erityisenä sosiaalisena vaikuttamisena ja herännäisten 

arvojen saataville asettamisena, mutta ei pakollisena tehtävänä.  

 

”Syvä körttipuhe puuttui 

Kaiken kaikkiaan juhlat siis onnistuivat hyvin. Päätoimittaja Elenius jäi kaipaamaan vain 

”syvää körttipuhetta, joka ei ollut niin vahva kuin ennen”. – Tänä vuonna yhteiskunnallisen 

julistus tuli julki, ja hyvä niin, Elenius totesi.  



 

 51

Syvä körttipuhe palannee kuitenkin puheenvuoroihin, sillä seuraavat juhlat järjestetään taas 

perinteisillä körttialueilla. Sievi saa järjestettäväksensä jo kolmannet herättäjäjuhlat otsikolla 

”Minä annan teille levon”.”  

("Järvenpää jätti Sieville melkoisen haasteen", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

”Hakalat (Alavudelta, kirj. huom.) totesivat, että he olivat nähneet enemmän tutunnäköisiä 

ihmisiä täällä Järvenpäässä kuin Mikkolat, jotka ovat sentään Keravalta. Siitä seurue arveli, 

että näinköhän paikallista väkeä on edes tullut juhlille. Pohjanmaaltakin tulleita busseja oli 

paljon.”  

("Juhlaväki kantoi penkit pinoon ja lähti kotimatkalle", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

9.2.2 Herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssi 

 

Kaikkien lehtien kirjoituksissa tuli vahvasti esille herännäisyyden sukupolvien yli jatkuva 

perinne ja sitä kautta yhteisön jäsenyys. Lähes kaikissa kävijä- ja talkoolaishaastatteluissa 

muistettiin tuoda esiin haastatellun suhde herännäisyyteen, toisinaan myös toimittajan. 

Välillä alkaa jo miettiä, onko todellakin totta, että juhlille ei ole eksynyt yhtään täysin 

”uutta sielua”. Hengellinen Kuukauslehti sentään esittelee järvenpääläisen perheen, joka 

”on tullut lehtijuttujen perusteella katsomaan, mistä oikein on kysymys" (Hengellinen 

Kuukauslehti 8/2001, 27)”.  

 

”Juhlia on pidetty vuodesta 1893 lähtien, mutta Uudellamaalla herättäjäjuhlat on järjestetty 

ainoastaan kerran aiemmin. Monelle perheelle kyse on jokavuotisesta 

kesälomatapahtumasta, ja joissakin suvuissa perinne on jatkunut jo lähes sata vuotta.” 

("Herättäjäjuhlat huipentuivat Järvenpäässä", Helsingin Sanomat 8.7.2001) 

 

”Ari-Pekka Muilun vanhemmat, nurmolaiset Toini ja Ville Muilu olivat juhlilla mukana 

neljättäkymmenettä kertaa. Myös Ville Muilun vanhemmat olivat körttejä. Muilujen lapset 

Eetu, 14, Roosa-Maria, 5, ovat käyneet aina juhlilla, mutta muuten Muilujen mielestä 

nuorison määrä on viime vuosina vähentynyt.”  

("Körttikansa juhli hellesäässä", Helsingin Sanomat 9.7.2001) 
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”Raimo Rintamäelle Järvenpään Herättäjäjuhlat ovat viimeiset, ainakin työläisenä. Juhlien 

äänentoistosta vastannut ylistarolainen siirtää 35 vuoden jälkeen vastuun seinäjokelaiselle 

Vesa Ojalalle. (…) 

Herättäjäjuhlat ovat olleet Raimo Rintamäelle erityisen mieluisa työkomennus. Hänellä on 

kodin kautta herännäistausta.”  

("Paljon vartijana", Ilkka 9.7.2001) 

 

Jos kävijä on ensikertalainen, muistetaan sekin kuitenkin jotenkin arvoltaan pienentää tai 

selittää suhteessa sukupolvienkin yli jatkuvaan tapaan. Seuraavista ensimmäisessä 

tekstikatkelmassa se tehdään viittauksella isovanhempien kertomuksiin: ”jotain tuttua 

Vieno Mikkola löysi”. Toisessa otteessa mainitaan Annen olevan ainoa perheenjäsen, joka 

ei ole käynyt lapsuudesta asti juhlilla, kun taas muiden perheenjäsenten vahvat kytkökset 

tuodaan esiin. 

 

”Mikkosille herättäjäjuhlat olivat ensimmäiset. Mutta jotain tuttua Vieno Mikkola löysi: 

- Huomasin, että tämä on sitä, mistä isovanhempamme Savosta ovat kertoneet. Muistan 

isoäidin jutut siitä, miten virret on veisattava ja ymmärrän nyt, mitä hän tarkoitti. Mummu 

veisasi Siionin virsiä.  

– Tämä oli ristiretki lapsuuteen ja vanhempien uskoon. Täällä on hyvin armollinen henki. 

Körttiläisyys on vaatimatonta ja hyväksyvää eikä se erottele ihmisiä, Vieno Mikkonen 

tilitti.”  

("Juhlaväki kantoi penkit pinoon ja lähti kotimatkalle", Keski-Uusimaa 9.7.2001)  

 

”Paavo ja Anne Pitkäsen on helppo laskea, kuinka monissa herättäjäjuhlissa he ovat käyneet.  

– Ensimmäinen oli silloin kun menimme naimisiin eli 13 vuotta sitten. Korkeintaan 

muutamat juhlat ovat jääneet väliin, Anne kertoo. 

(…) Perheen lapset, Veera, 12, Lauri, 9 ja Saara, 6, ovat käyneet juhlilla imetysikäisestä 

saakka.  

(…) Anne on ainoa perheenjäsen, joka ei ole käynyt herättäjäjuhlilla lapsuudesta saakka. 

Vahvan körttisuvun kasvattina ja papin poikana Paavo kulki lapsuudessa juhlasta juhlaan 

aina lukioikään asti.”  

("Pitkäsen perhe kiitteli hyvin onnistuneita juhlia", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

Toisaalta tämä diskurssi tuli esiin myös ikään kuin käänteisenä. Yhteisöllisyyden oletus 

taustanaan tämä diskurssi keskustelee edellä esitellyn alueellisen ja arvomaailmallisen 

kahtiajakautumisen diskurssin kanssa. 
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”Luulot siitä, että talkoohenki täällä eteläisessä Suomessa on kuollut, sai jäädä omaan 

arvoonsa. Väki on lähtenyt liikkeelle sellaisella voimalla, että epäilylle ei jää mitään sijaa. 

Tänne on tullut 1600 talkoolaista tekemään yhdessä, välittämään muista.” 

("Juhlien järjestäminen on lahja", Hengellinen Kuukauslehti 8/2001) 

 

Herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssi liittyy myös uskonnon ulkoisista seikoista puhumiseen. Erityisesti 

Helsingin Sanomat kiinnitti teksteissään näihin körttiyhteisöä leimaaviin seikkoihin 

huomiota ja toi tämän aspektin avulla esille mielenkiintoisella tavalla ikään kuin saman 

diskurssin toisen ulottuvuuden. Oletettu lukija tuntui Helsingin Sanomien artikkeleissa 

tämän diskurssin puitteissa olevan selkeästi ei-körtti. Kirjoituksen keskittyessä ulkoisiin 

tekijöihin, ero kirjoittajan sekä oletettujen lukijoiden ja tekstin kohteen välillä tulee 

selkeästi esille.  

 

”Körttien ulkoilmaseurat Helsingin keskustassa käänsivät päät 

Körttiväki veisaa nurmikolla: liikkeen syntysijoilla Pohjanmaalla ja Savossa seurat 

pidettiinkin alun perin taivasalla. Uudellamaalla körttiperinnettä ei juuri tunneta. Sunnuntain 

seurat olivatkin esimakua herättäjäjuhlista, jotka viikon lopulla tuovat Järvenpäähän 

kymmeniätuhansia körttejä.”  

("Körttien ulkoilmaseurat Helsingin keskustassa käänsivät päät", Helsingin Sanomat 2.7.2001) 

 

Seuraava ote on pitkä, mutta sisältää yleisten ennakkoasenteiden ja mielikuvien osalta 

valaisevia esimerkkejä tämän diskurssin esiintymisestä.  

 

”Körtit kokoontuivat Tähtitorninmäellä 

Auringonpalvojat ja eväsretkeilijät saivat harrasta seuraa sunnuntaina iltapäivällä, kun 

Helsingin herännäiset saapuivat Tähtitorninmäelle veisaamaan Siionin virsiä ja 

kuuntelemaan puheita. Järvenpäässä perjantaina alkavien herättäjäjuhlien aattoseuroissa oli 

lähes sata osanottajaa. Helsingissä pidetään viikottain useita körttiseuroja, mutta harvemmin 

julkisesti ja ulkona. ”Herännäisyyden perinteeseen kuuluu, että mennään ihmisten keskelle. 

Siksi päätimme tulla ulos ja Helsingin ydinkeskustaan”, Herättäjä-Yhdistyksen Helsingin ja 

Uudenmaan aluesihteeri Hannu Pöntinen kertoo ja muistaa samalla, että lupa tilaisuuden 

järjestämiseen taisikin jäädä hakematta. 

Tapahtuma tuskin kuitenkaan häiritsi monia, sillä seurojen ohjelma on perin yksinkertainen 

ja rauhallinen: virttä seuraa puhe, puhetta virsi, virttä puhe ja niin edelleen.  
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Yksinkertaisuuden tavoittelusta kertoo myös se, että Tähtitorninmäen ulkoilmaseuroissa vain 

harvalla oli tuoli allaan. Suurin osa seurasi ohjelmaa nurmikolla tai kivellä istuen. Alun perin 

seuroja pidettiinkin taivasalla.  

Tähtitorninmäellä päät kääntyilivät veisaajien suuntaan, mutta varsinaisilla körttialueilla 

Pohjanmaalla ja Savossa seurat eivät herätä ihmetystä.”  

("Körtit kokoontuivat Tähtitorninmäellä", Helsingin Sanomat 2.7.2001) 

 

Edellisessä otteessa körttien seurojen seuraaminen ulkoistetaan. Körtit astuvat ulos 

ihmisten pariin ja yksinkertaisuus leimaa heidän kaikkia toimiaan. Akseli perinteisyys-

moderni on vahvasti mukana (körtit-Helsinki, perinteinen spontaani kokoontuminen-

viralliset lupa-asiat "… lupa tilaisuuden järjestämiseen taisikin jäädä hakematta.", 

vanhanaikainen yksinkertaisuuden tavoittelu-moderni monimuotoisuus). Ihmettelyä riittää 

tuolien vähyydestäkin. 

 

Hyvä esimerkki edellisestä on myös seuraava herättäjäjuhlista kertova sisäsivujen 

artikkelin etusivun "nosto": 

 

"Järvenpään herättäjäjuhlilla musta puku oli paahteessa harvinaisuus 

Perinteiseen körttiasuun pukeutunut Liisa Leppäkumpu suojautui auringolta sateenvarjon 

alle sunnuntain messussa. Kokomusta puku oli harvinainen näky sunnuntaina päättyneillä 

Järvenpään herättäjäjuhlilla."  

("Järvenpään herättäjäjuhlilla musta puku oli paahteessa harvinaisuus", Helsingin Sanomat 

9.7.2001) 

 

Tekstin yhteyteen etusivulle on myös laitettu kuva Liisasta mustassa puvussaan penkillä 

sateenvarjon alla, katse maahan luotuna. Liisa edustaa selkeästi vanhempaa sukupolvea 

musta huivi päässään ja ryppyiset kädet sateenvarjoa pidellen. Hän myös istuu kuvassa 

näkyvällä penkin osuudella aivan yksin, taustalla näkyy muita ihmisiä muilla penkeillä, 

minkä voisi tulkita perinteen ja vanhan "yksinjäämiseksi".  

 

Edellisen otteen perusteella herännäisyyteen liitetyt vahvat mielikuvat halutaan ikään kuin 

uudistaa, vaikkakin suoranaisesti tuodaan esiin vanhojen perinteiden, tässä tapauksessa 

körttipuvun, väistyminen. Kuitenkin tuollaisen tekstin nostaminen etusivun jutuksi kielii 

mielestäni vahvasta mielikuvien uudistamisesta ja perinteen tietynlaisesta glorifioinnista. 
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Samaan herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssiin ja sen kautta merkitysten muodostamiseen voi liittää myös 

edelliseen nostoon kuuluvan, lehden Kaupunki-osuuden sisäsivujen ison kuvan 

ehtoollistilanteesta, jossa pappi juuri siunaa nuoren äidin sylissään pitämää vauvaa. Myös 

tämän kautta keskustellaan merkityksistä perinteen ja nykyisyyden, kuten myös 

sukupolvien välisen jännitteen akselilla. Varsinaisessa jutussa jatketaan Liisa 

Leppäkummun pukukeskustelua ja tuodaan myös esille eräs toinen suku, jonka kolme 

sukupolvea ovat juhlilla mukana, ja heidän juhlahistoriansa. Tekstissä käytetään 

herännäisyydestä myös nimitystä "perinneliike" (Helsingin Sanomat 9.7.01, B1). 

Varsinaisen uutisartikkelin "kainaloksi" on myös liitetty lyhyehkö faktaosuus, josta on 

luettavissa herännäisyyden ja juhlien historiaa otsikolla "Herännäisyys elää seuroissa". 

Tällainen faktojen esittely uutisoinnissa puhuu osaltaan sen puolesta, että kirjoittaja haluaa 

vankentaa tekstiä tosiasioiden esittelemällä objektiiviseksi katsotulla todistusaineistolla, 

vaikkakin itse teksti voi olla hyvinkin kommentoiva.  

 

”Körttikansa juhli hellesäässä 

Paahde uuvutti ikäihmisiä Järvenpään Herättäjäjuhlilla 

(…) 

Mustia körttipukuja juhlilla ei juuri näkynyt. Käytännöllisin juhla-asu oli sortsit-lippalakki-

yhdistelmä. Muutama mummo oli silti saapunut paikalle körttiasussa. Mäntyharjulainen 

Liisa Leppäkumpu, 65, kertoi pitävänsä mustaa pukuaan kaikissa juhlissa. ” Tämä on kuin 

kansallispuku paitsi, että körttihametta ei voi pukea tansseihin.” Leppäkumpu ei ole 

huomannut suuria muutoksia juhlien ohjelmassa tai tunnelmassa vuosikymmenien aikana. 

”Pukuja näkee nykyisin vain muutamia. Vielä 50-luvulla ainakin puolet kävijöistä oli 

mustissa.””  

("Körttikansa juhli hellesäässä", Helsingin Sanomat 9.7.2001) 

 

Edellisessä sisäsivujen otteessa myönnetään, ettei pukuja juurikaan näkynyt ja että sortsit 

ja lippalakki oli käytännöllisintä. Silti juttuun etsitään mustapukuinen, iäkäs nainen, 

"muutaman mummon" joukosta kuin muinaisjäänteenä tai kenties perinne-näkökulman 

korostamistarkoituksessa. Kaipuuta entiseen vai ironiaa? 

 

Seuraavassa katkelmassa kirjoittaja valitsee hyvin poikkeuksellisesti puolensa vahvalla 

puolustautumisellaan, ääri-ilmaisullaan ja sanavalinnoillaan. Nimenomaan tällaisessa 

tapauksessa on hyvä pohtia tausta-oletuksia ja vasta-argumentteja sekä syytä tällaiseen 
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reagointiin. Tästä tekstistä on helposti luettavissa herännäisyyteen liitettyjä käsityksiä ja 

merkityksiä. Toisaalta tekstissä pyritään avaamaan ja muuttamaan ennakkoluuloja, mutta 

toisaalta näin vahva vastakkainasettelu saattaa niitä vahvistaakin. Tekstistä on myös 

luettavissa, mitä tämänkaltaisten uskonnollisten juhlien pitäisi ihmisille tarjota ja mitä ei. 

 

”Irti arjesta Herättäjäjuhlilla 

Monien mielikuvat nykypäivän körttiläisyydestä ovat vääriä 

Sana körttiläisyys ja Herättäjäjuhlat aiheuttavat helposti asiaan perehtymättömien 

keskuudessa vääriä tulkintoja. Herättäjäjuhlat koetaan helposti kiihkouskovaisten 

tapahtumaksi, jonka päätarkoitus on käännyttää kaidalta tieltä poikenneita kristinuskoon.  

Tulkinta on väärä. Körtti on ollut aikoinaan haukkumasana ja körttiläisyyttä käytetään 

edelleenkin adjektiivina kuvaamaan harmautta ja ilottomuutta. ”  

("Irti arjesta Herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 1.1.2001) 

 

Kirjoittaja on haastatellut juttuaan varten pastori Antti Eleniusta Järvenpään Diakonia-

ammattikoulusta. Hänen kommenttejaan on maustettu seuraavin toimittajan lausein, jotka 

ovat tässä irrotettuna kokonaistekstissä, mutta eivät kuitenkaan mielestäni siitä juurikaan 

kärsineenä tai vääristyneenä: 

 

”Körttiläisyys eli herännäisyys ei edellytä aktiivista puuhastelua hengellisten asioiden 

parissa. 

(…) Herättäjäjuhlien tarkoitus on koota ihmiset yhteen rentoutumaan. 

(…) Herättäjäjuhlilla on vieraina paljon nuoria ihmisiä. Erityisesti nuoret ovat ottaneet 

omakseen seurojen suorapuheiset tekstit. Vanhoja virsiä veisaavat ikään katsomatta kaikki 

juhlavieraat. Seurojen päätarkoitus ei siis ole Raamatun selittäminen tai kristillisten oppien 

julistaminen.  

(…) Kaikki halukkaat ovat tervetulleita Herättäjäjuhlille viettämään yhdessä aikaa ja 

rentoutumaan. Juhlilla viihtyvät erityisesti lapset.”  

("Irti arjesta herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

Edellisen voisi katsoa myös varsinaisena asiaan perehtymättömälle maallikolle 

suunnattuna herättäjäjuhlien mahdollisimman raflaavana mainospalana. Lauseisiin 

kätkeytyy kuitenkin vahvoja mielikuvia, jotka jäsentävät ja sitovat itseensä merkityksiä: - 

…päätarkoitus ei ole Raamatun selittäminen, - Juhlilla viihtyvät erityisesti lapset jne. Nuo 

lauseet esittävät tavallaan käänteisenä yleisiä mielikuvia, joita näihin juhliin ja 
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herännäisyyteen on aikojen saatossa tarttunut. Herännäisyyteen ja sen juhliin olisi tämän 

perusteella liittynyt esim. ajatus vakavista vanhuksista pänttäämässä Raamattua ja 

veisaamassa vanhoja virsiä. 

 

Toinen kirjoittaja kertoo suoraan olevansa ensimmäistä kertaa juhlilla, ulkopuolisen 

uteliaana:  

 

”Ensikertalainen tietysti odotti sitä, miten sujuu ehtoollisenvietto, kun kansaa on 

urheilukentällinen.”  

("Sateenvarjokansan veisuu kuuluu ympäri kaupungin", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

Hän jatkaa ulkopuolista tarkkailuaan seuraavassa otteessa: 

 

”Järvenpään katukuvassa juhlavieraiden saapuminen kyllä havaittiin. Juhlilla käymään 

tottuneet vieraat vaelsivat ryhmissä juhla-alueelle odottelemaan veisuiden ja seurojen 

alkamista. 

Keskusurheilukentän ympäristö muuttui kuin taikaiskusta, kun muualta tulleiden näköiset 

ihmiset vaelsivat sinne tänne kuin kotonaan ja kaiuttimista pauhasi Paavon virsi askelia 

tahdittaen.” 

("Herättäjäjuhlat veisattiin avatuiksi paahtavalla kentällä", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 
 

Herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssin tässä ulottuvuudessa juhlia lähestytään ikään kuin ulkopuolelta, 

osattomana yhteisöstä ja sen perinteistä, välillä melko stereotyyppisestikin.  

 

”Hän (Anneli Järvelä, majoitustoimiston talkoolainen, kirj. huom.) ihmetteli jopa yli 80-

vuotiaiden juhlavieraiden intoa nukkua pelkillä patjoilla.  

- Monet haluavat nukkua karusti lattialla, koska ovat aina tehneet niin.”  

("Seuroissa kuin saunan lauteilla", Keski-Uusimaa 8.7.2001) 

 

“Majoituskansliassa sen sijaan kävi kuhina, sillä moni vieras ei ollut varannut majoitusta 

etukäteen, sillä herännäisalueilla on tapana ottaa joka taloon yövieraita.”  

("Herättäjäjuhlat veisattiin avatuiksi paahtavalla kentällä", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 
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Toisissa artikkeleissa suhtauduttiin tapahtumaan enemmän asiaan vihkiytyneellä tavalla. 

Kirjoituksissa puhutaan asiantuntevalle yleisölle. Selittelyihin ei ole tarvetta, vaan asia 

viedään astetta syvemmälle tasolle. Esimerkiksi seuraava katkelma tuo esille 

herättäjäjuhlien tapojen tuntemuksen (=polvirukous) ja perinteestä poikkeavuuden 

(=hätkähdyksen penkissä pysyjistä) kenties poikkeuksellisessa tilanteessa (=Järvenpää, 

Etelä-Suomi). 

 

”Herättäjäjuhlat päättyivät Järvenpäässäkin polvirukoukseen. Tosin yllättävän monet 

rukoilivat penkissä pysyen.”  

("Körtti ei enää kuulosta pahalta", Ilkka 9.7.2001) 

 

Myös Keski-Uusimaassa tunnistetaan osaksi perinteet ja niistä poikkeamat: 

 

”Järvenpään herättäjäjuhlat päättyivät sunnuntain erikoiseen perinteeseen. Päätösseurojen 

viimeisen virren vaiettua juhlaväki alkoi poistua ja kantoi mennessään seurapenkit 

taapeleihin. Kenttä tyhjentyi penkeistä ja penkkien jalaksista ennätysajassa. Penkkitalkoiden 

jälkeen körttikansa lähti kotimatkalle. 

Perinteistä poikettiin sen sijaan siinä, että päätösseurojen viimeinen puhuja ja 

polvirukoukseen johdattelija oli nuori ja nainen.”  

("Juhlaväki kantoi penkit pinoon ja lähti kotimatkalle", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

Herättäjäjuhlat ja herännäisyys jatkuvuuden, perinteisyyden ja yhteisöllisyyden edustajana 

-diskurssin tärkeä merkitysten luomisen ulottuvuus on sukupolvierottelu. Siinä ovat 

käsitysten janan toisessa päässä vanhemmat herännäisyyden kannattajat ja juhlilla kävijät, 

ja toisessa päässä nuoret kenties nykyaikaisempine tapoineen. Eritoten tätä diskurssia 

tuettiin kuvilla, joissa nuoret ja lapset pääsivät esille.  

 

" (…) isovanhempien mukana ovat tämän (heidän tyttärensä, kirj. huom.) lapset 14- ja 15-

vuotias Ari ja Olli Korpi. Isovanhemmat haluavat siirtää heränneisyyttä tuleville 

sukupolville ja ovat mielissään poikien kiinnostuksesta.”  

("Herättäjäjuhlien talkooväki testasi Järvenpään juhlavalmiiksi", Keski-Uusimaa 6.7.2001) 

 

”Sunnuntain herättäjäjuhlien messuun kerääntyi kuulijoita monessa sukupolvessa.”  

("Körtti ei enää kuulosta pahalta", Ilkka 9.7.2001) 
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Edelliseen kuvatekstiin liittyvässä kuvassa on vanhempi mies kumartuneena penkillä 

istuen seuranaan vanhempi nainen, varjon langetessa heidän kasvoilleen. Etualalla 

penkkiin nojailee maassa istuen tyttölapsi haaveilevan näköisenä, auringon porottaessa 

hänen kasvoilleen. 

  

Seuraavissa otteissa nähdään perinteen kunnioituksen aspekti. 

 

”Herättäjäjuhlilla on vieraana paljon nuoria ihmisiä. Erityisesti nuoret ovat ottaneet 

omakseen seurojen suorapuheiset tekstit. Vanhoja virsiä veisaavat ikään katsomatta kaikki 

juhlavieraat.”  

("Irti arjesta Herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

”Nuorten illassa fiilistellään ja leikitään yhteisiä leikkejä. Tietysti myös seurat ovat yhteistä 

perinnettä nuorillekin, sillä herännäiset vielä uskovat perheen voimaan… Jokaisella nuorella 

on varmasti oma lempivirsi, vaikka toisaalta vanhentuneen uskonnollisuuden vahvalle 

tekstille usein hieman hymyillään.”  

("Nuoret hengessä mukana Herättäjäjuhlilla", Hengellinen Kuukauslehti 3/2001) 

 

Otteissa korostetaan vanhojen tapojen uudistumista nuorten kautta, mutta nähdään 

kuitenkin sukupolvien yli jatkuvien perinteiden, kuten vanhojen virsien veisaamisen tai 

ylipäänsä juhlilla käynnin, arvo tässäkin ajassa. Jännite jatkuvuuden ja uudistumisen välillä 

tulee selvästi esiin ja on tärkeä merkitysten muodostamisen pohjalla kulkeva vire. Vanha ja 

uusi aika kohtasivat myös viittauksissa perinteiden uudistamiseen joidenkin asioiden 

syrjäyttämisen esilletuonnilla:  

 

”Perjantaina alkaneille Järvenpään herättäjäjuhlilla vanha ja uusi aika kohtasivat. Ne ajat 

ovat takanapäin, jolloin körttikansa osoitti uskoaan erityisellä puvulla.” (kuvateksti) 

("Körttikansa saapui rauhallisesti", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 

 

Edellinen kuvateksti liittyy etusivun kuvaan, jossa kaksi nuorta naista kävelee hihattomissa 

topeissa ja polvipituisissa housuissa kuvan etualalla. Puku-aihe pääsee siis taas esille, tällä 

kertaa nuorten pukeutumisen kautta aiemmin esitellyn körttipukuisen mummon sijaan. 

Kuitenkin kyseessä on saman merkitysmaailman hyödyntäminen mielikuvien luomisessa. 
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 Seuraavissa otteissa esiintyy vielä sukupolvien välinen jännite. 

 

”Seuraväen kotimatkalle lähetti poikkeuksellisesti nuori nainen, teologian ylioppilas Johanna 

Nuorteva. Tavallisesti herännyt kansa on tottunut kuulemaan viimeisenä puhujana 

vuosikymmeniä liikkeessä vaikuttanutta kirkonmiestä tai maallikkoa.”  

("Körtti ei enää kuulosta pahalta", Ilkka 9.7.2001) 

  

”Muilujen lapset Eetu, 14, Roosa-Maria, 5, ovat käyneet aina juhlilla, mutta muuten 

Muilujen mielestä nuorison määrä on viime vuosina vähentynyt. ”Nuorille on nykyisin niin 

paljon muuta tarjontaa”, Ari-Pekka Muilu pohtii.”  

("Körttikansa juhli hellesäässä", Helsingin Sanomat 9.7.2001) 

 

Kuvallinen ilmaisu keskittyi vahvasti yleisellä tasolla nimenomaan tähän diskurssiin ja 

sukupolvien välisen erottelun esille tuomiseen.  

 

9.2.3 Asiakaskeskeisyyden ja laadunhallinnan diskurssi 

 

Tämän diskurssin puitteisiin kuuluu viihtyminen ja viihdyttäminen sekä erilaisten 

käytännön järjestelyjen esilletuonti. Yhteispiirteet minkä tahansa muun kesätapahtuman 

kanssa ovat ilmiselvät: hengellisten tarpeiden ohella muitakin tyydytetään ja ohjelma on 

monipuolista. Tämä kertoo tietenkin mielenkiintoisella tavalla vaatimuksista, jotka myös 

tämänkaltaisten hengellisten juhlien on täytettävä. Tarjonta ja kysyntä -aspekti tulee 

selkeästi esille. Merkitykset nousevat herättäjäjuhlien rinnastamisesta muiden vastaavien 

asiakkaita palvelevien ajanviettotapahtumien kanssa. 

 

”Järvenpään herättäjäjuhlilla körttikörötyksistä Viulujen vesperiin 

Järvenpää on vasta toipumassa Puistobluesista kun se saa kauniiseen kaupunkiinsa taas 

tuhansittain maan matkamiehiä. Ensi viikonvaihteen herättäjäjuhlat ovat Järvenpäässä jo 

täyttä konkretiaa, eri toimikunnat pitävät viimeistely-kokouksiaan ja juhlakentälle asetetaan 

parhaillaan kilometreittäin puupenkkejä.  

Se, että herättäjäjuhlilla veisataan miltei joka välissä Siionin virsiä, ei ole uutinen. Uutista on 

siinä, että herättäjäjuhlien oheisohjelmisto on varmistunut erittäin monipuoliseksi ja 

kattavaksi.”  

("Järvenpään herättäjäjuhlilla körttikörötyksistä Viulujen vesperiin", Ilkka 3.7.2001) 
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”Lisää erilaista”  

("Monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille herättäjäjuhlilla",  Keski-Uusimaa 3.7.2001) 
 

Edellisissä virkkeissä on nähtävillä varsin selkeästi ja osuvasti asian ydin: uudistumisen 

tarve on olemassa ja sitä pyritään kaikin voimin tyydyttämään. Herättäjäjuhlien kohdalla 

kyse on perinteiden elinvoimaisena pitämisestä tai niihin uuden hengen puhaltamisesta, 

mutta myös yleisellä tasolla kaikkien festivaalien ja yleisötapahtumien lainalaisuuksista: 

joka vuosi on oltava jotain uutta ihmeteltävää kansalle. Herättäjäjuhlat vastaavat sekä 

perinteiden sisällöllisen ja sanomallisen uudistumisen tarpeisiin ja odotuksiin (jotta juhlat 

pysyisivät elinvoimaisina) että ajanvietolliseen yllätysten ja uutuuksien odotuksiin.  

 

”Virsistä rock-musikaaliin 

Herättäjäjuhlien ohjelmatarjonta monipuolista 

(…) Ohjelmatoimikunta on pyrkinyt tuottamaan korkeatasoista ja mahdollisuuksien mukaan 

paikallisin voimin toteutettavaa kulttuuriohjelmaa, jota yleisö voi siirtyä nauttimaan iltaisin 

seurojen päätyttyä.”  

("Virsistä rock-musikaaliin", Keski-Uusimaa 3.7.2001) 

 

Myös ilta- ja muu oheisohjelma on siis olennaisessa osassa uutisoinnissa. Oletuksena 

taustalla voisi olla, että nykypäivän ihmiset haluavat täyttää myös iltansa ohjelmalla ja 

rentoutua ”kevyemmissä” merkeissä päivän kenties "painavamman" sanan kuuntelun 

jälkeen. 

 

”Luvassa myös musiikkia  

Järvenpäässä Herättäjäjuhlien oheisohjelma koostuu pääosin musiikista., Sibeliuksen 

kotikaupungissa kun ollaan. Harjuvaara (Järvenpään kirkkoherra, kirj. huom.) kertoo, että 

osa ohjelmasta ja esiintyjistä on jo tiedossa. ”Luvassa on mm. Mozartin Requiem 

Järvenpään srk:n kamarikuoron esittämänä, viulujen Vesper kirkkokuoron esittämänä, 

Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro, herännäisnuorten kuoro, kansanmusiikkia, 

gospelia nuorille, sekä tietysti Aholansaari sinfonietta. Musiikkiohjelma kestää yhteensä 14 

tuntia, se on aikamoinen määrä!”  

("Järvenpäässä ollaan valmiina", Hengellinen Kuukauslehti 1/2001) 
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”Käsikellot soivat herättäjäjuhlilla  

Moni-ilmeinen ohjelmisto kutsuu Järvenpäähän”    

 (Hengellinen Kuukauslehti 4/2001) 

 

”Elämyksiä ainutlaatuisessa kulttuurikaupungissa”  

("Järvenpää - Sibeliuksen kaupunki", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

”Performance-taiteilija kutsuu armahduksen penkille”  

(Keski-Uusimaa 6.7.2001) 

 

Kohderyhmäajattelu on selvästi esillä liittyen tyypilliseen nykyajan asiakaskeskeisyyteen. 

Asiakaslähtöisessä ajattelussa painopiste siirtyy nimenomaan siihen, mitä kohderyhmä 

saattaa tarvita, eikä keskitytä vain siihen, mitä olisi tarjolla ja mitä halutaan myydä 

(Vuokko 1996, 48). Tämänhän voisi ajatella myös niin, että kulutusteesien mukaan 

herätellään tarpeita. 

 

”Varhaisnuorille on pystytetty omia toimintapisteitä, joissa on muun muassa työpaja ja 

seikkailurata.”  

("Käsikellot soivat herättäjäjuhlilla", Hengellinen Kuukauslehti 4/2001) 

 

”Körttisanomassa on Rytkösen (juhlien pääsihteeri, kirj. huom.) mielestä jotain tosi 

miehekästä. ”Siinä on jotain sellaista, joka vetoaa miehiin. Sitä todistaa mielestäni sekin, että 

herännäisopiskelijoiden toiminnassa on mukana paljon miehiä.”” 

("Herättäjäjuhlat ovat lepohetki arjen puristuksessa", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

”Kaikki halukkaat ovat tervetulleita Herättäjäjuhlille viettämään yhdessä aikaa ja 

rentoutumaan. Juhlilla viihtyvät erityisesti lapset.”  

("Irti arjesta Herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

”Monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille herättäjäjuhlilla 

Körttikörötystä, klassista musiikkia ja gospelrockia nuorille”  

("Monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 3.7.2001) 
 

Nuorten kohderyhmään vedotaan myös nuorten omalla kielellä käyttämällä heidän 

puheparsiaan: 
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”Nuorten illassa fiilistellään ja leikitään yhteisiä leikkejä. Tietysti myös seurat ovat yhteistä 

perinnettä nuorillekin, sillä herännäiset vielä uskovat perheen voimaan… 

Nuorten yöveisuut on pe 6.7. klo 23.30 kirkossa, jossa Siionin virret kohtaavat syvimmän 

todellisuuden, sen mistä raflassa ei tohdi puhua.”  

("Nuoret hengessä mukana Herättäjäjuhlilla", Hengellinen Kuukauslehti 3/2001) 

 

”Niemen mukaan tilaisuus, joka on ”must”, ja jota ei tarvitse mainostaa, on nuorten 

yöveisuu kirkossa perjantaina keskiyön tuntumassa. Sinne tulevat kaikki.”  

("Monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 3.7.2001) 

 

Muut asiakasviihtyvyyden kannalta olennaiset puitteet pääsevät myös teksteihin. Juhlat 

tuodaan esiin liikennejärjestelyjen, majoituksen, ruokailun ym. käytännön toimivuuteen 

liittyvien seikkojen kautta. 

 

”Herättäjäjuhlille selkeät opasteet 

Tämän kesän herättäjäjuhlapaikkakunnalle Järvenpäähän on helppo tulla. Herättäjäjuhlien 

liikenne- ja paikoitusasioiden järjestäjät ovat valmistautuneet tehtäväänsä huolellisesti. 

Pyrkimys on, että kaukaakin tulevat juhlavieraat osaisivat perille selkeästi opastetusti ja 

turvallisesti.”  

("Herättäjäjuhlille selkeät opasteet", Ilkka 5.7.2001) 

 

Liikennejärjestelyistä kerrotaan kattavasti. Kaikki lehdet julkaisivat jonkinlaista 

karttakuvaa juhla-alueesta. Ilkka sekä Hengellinen Kuukauslehti esittelevät samaan tyyliin 

ja ikään kuin samasta tekstistä sorvatut kulkuyhteydet. Hengellinen Kuukauslehti otsikoi: 

Järvenpäähän erinomaiset liikenneyhteydet, kun taas Ilkka tyytyy hieman laimeampaan 

otsikkoon: Herättäjäjuhlille hyvät liikenneyhteydet. Tekstit on jaoteltu: Autolla, Junalla, 

Linja-autolla, Taksipalvelut. 

 

”Erikoispikajuna toi Pohjanmaan väkeä 

Oululainen Väinö Mäntymaa astui Järvenpään asemalaiturille perjantaina klo 16.40 

pikajunasta, joka Herättäjäjuhlien tilauksesta pysähtyi poikkeuksellisesti tässä kaupungissa. 

Tavallisesti juna porhaltaa suoraan Helsinkiin ja nytkin kuulutus varoitti ohittavasta 

junasta.”  

("Erikoispikajuna toi Pohjanmaan väkeä", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 
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Ruokailu- ja majoitusmahdollisuudet esiteltiin hyvinkin yksityiskohtaisesti: nimenomaan 

niiden kattavuuden ja monipuolisuuden kautta. Kaikkea on tarjolla ja sitä riittää. Mm. 

ruokailun osalta on kiinnitetty huomiota laadunhallintaan ja se toimii markkinoinnin osana. 

Näin myös perusvälttämättömyyksistä; ravinnosta, majapaikasta ja saniteettitiloista on 

näilläkin juhlilla tullut kilpailukykyisiä tuotteita ja sinänsä houkuttelevuutta lisääviä 

tekijöitä. Juhlat kestävät kolme päivää, ja jo siinä ajassa asiakkaat voivat kyllästyä 

valikoimiin. Tätä ei tietenkään toivota. 

 

”Maistuvaa ruokaa joustavasti 

(…) Pääemäntä Riitta Mikkola kehuu ruokaa laadukkaaksi ja maistuvaksi. Kuudesta 

vaihtoehdosta löytyy myös kasvisvaihtoehtoja. Ruokien raaka-aineet ovat korkealaatuisia, 

liha on kotimaista ja ruuat valmistetaan alusta alkaen itse. Myös 

erityisruokavaliovaihtoehtoja on tarjolla.”  

("Tervetuloa talkoisiin", Hengellinen Kuukauslehti 5/2001) 

 

"(…) - Meillä on enemmän ruokalajeja tarjolla kuin edellisillä juhlilla, ettei perjantaista 

sunnuntaihin viihtyvien ihmisten tarvitse syödä joka päivä samaa ruokaa.”  

("Järvenpään juhlilla tarjotaan 27 500 ateriaa", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

”Järvelä tuskin joutuu vastaamaan ei-oota, sillä viidellä koululla odottaa yli 1 000 

patjapaikkaa ja lisää saadaan tarvittaessa tunnin hälytysajalla. Nyt on varattu 650 paikkaa. 

Hotelli Rivoli on ollut täyteen varattu jo vuosi sitten. Kotimajoitusta järvenpääläisetkin ovat 

tarjonneet jonkin verran.”  

("Järvenpään juhlilla tarjotaan 27 500 ateriaa", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 
 

”Timpurilta näyttää aluksi paikalle rientävä Herättäjä-Yhdistyksen pastori Alpo Järvikin, 

joka kertoo, että myös Pohjanmaalla on tehty työtä Järvenpää juhlia varten. Siellä on 

rakennettu hyväksi havaittuja vessoja. - Kun vessat ja ruokailu pelaavat, juhlat onnistuvat, 

mutta jos ne klikkaavat, kaikki narisevat.”  

("Tuusulanjärven vastarannoille nousee kaksi erilaista lavaa", Keski-Uusimaa 29.6.2001) 

 

”Körteille uusia huuseja”  

(Hengellinen Kuukauslehti 7/2001) 

 

Olennainen osa asiakaskeskeisyyden ja laadunhallinnan diskurssia on viihtymisen ja 

viihdyttämisen aspekti. Keski-Uusimaan 8.7.2001 numerossa on annettu koko sivu tilaa 
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herättäjäjuhlien uutisoinnille ja sivun artikkelien kokonaisuus keskittyy nimenomaan 

viihtymisen ja hyvän olon esiintuomiseen. Seuraavassa esitellään artikkelien otsikoita, 

joissa huomioitavaa on myös puhekielen sanojen ja sanontojen käyttö. 

 

”Laulu kaupanpäälle 

Jätskikioskin asiakas saa apua jätskin ja laulun valintaan” 

  

”Seuroissa kuin saunan lauteilla”  

””Voi vain olla röllötellä””  

 

””Kuin ois kotiinsa tullu!” 

Savolaispesue Savolainen nautti välittömästä tunnelmasta”  

  (Edelliset otsikot: Keski-Uusimaa 8.7.2001) 

 

Kotoisen viihtymisen tunnelman painottaminen tulee esille eritoten Keski-Uusimaassa, 

Hengellisessä Kuukauslehdessä ja jonkin verran Ilkassa. Leppoisa, kodikas tunnelma tekee 

näistä juhlista muiden festivaalien varustuksineenkin jotain poikkeavaa. Tämä kotoisa 

olotila nousee yhteisöllisyydestä ja pitkään jatkuneesta juhlilla käymisen perinteestä. Joten 

seuraavissa otteissa tämä asiakaskeskeisyyden ja laadunhallinnan diskurssi keskustelee 

herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssin kanssa. 

 

”Penkkihippaa 

Pensaiden varjossa Irma ja Martti Juvakka Mikkelistä söivät jäätelöjään lastenlastensa 

kanssa. Vaajakoskelaiset Elisa (1) ja Joona (9) Viholaisen vanhemmat olivat lähteneet 

kuoroharjoituksiin. 

(…) Joona kertoi käyneensä juhlilla aina ja odottavansa erityisesti serkkujensa tapaamista. 

Myöhemmin kentällä tavatessamme lapsijoukolla oli meneillään pituushyppykisat, sen 

jälkeen juostiin hippaa ja jossain vaiheessa pieni Elisakin saavutti iloisen joukon.”  

("Juhla on sitä, että olemme ja teemme yhdessä", Hengellinen Kuukauslehti 8/2001) 

 

”Paahtavassa helteessä vain toimittaja ja kuvaaja näyttivät hikoavan. Savolaisten lepsakkuus 

piti hikikarpalot loitolla. - Täällä on niin hyvä olla. On kuin kotiin olis tullu. Voi vain olla 

röllötellä, Jyväskylän maalaiskunnassa asuva Harri perheineen selittää lupsakkaa menoa. 
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(…) - Kun perjantaina saavuttiin, niin ekaksi vastaan käveli saunanpunaisia miehiä pyyhkeet 

lantioillaan. Näytti niin kotoisalta! Harri hehkuttaa, eikä turhaan: seurueen hyvä olo on 

melkein käsin kosketeltavissa.”  

("Kuin ois kotiinsa tullu!", Keski-Uusimaa 8.7.2001) 

 

Tämän diskurssin nimessä esiintyy asiakaskeskeisyyden ohessa laadunhallinta. Se edustaa 

sinänsä asiakaslähtöisyyttä, mutta oman teknisen korostuksensa vuoksi näkyy myös 

erillisenä tämän diskurssin puitteissa. Seuraavissa otteissa on esillä eritoten 

laadunhallinnan näkökulma. Se sisältää asioiden käsittelyä teknisin termein ja nimenomaan 

asiakaskeskeisyydestä nousevan laadun kontrollin ja takeen näkökulmasta. Taustalla on 

ajatus asiakkaan vaativuudesta ja hänen odotuksiensa mahdollisimman tyydyttävästä 

täyttämisestä. 

 

”Ruokapalvelu toimii myös kestävän kehityksen pohjalta. Liskin (ruokapalvelupäällikkö, 

kirj. huom.) mukaan muonituksessa käytettävät välineet on voitava polttaa tai niiden on 

oltava maatuvia. Muovin määrä on minimissä. Ruokailuvälineet ja siihen liittyvät seikat 

alkavat jo hahmottua. Veitset ja haarukat ovat puiset ja ruoka nautitaan pahvisilta 

kertakäyttölautasilta. (…) Ruoka-annoksia on varattu yli 27 000. Kaikki ruoka-annokset on 

maistettu ja hyväksytty. Ruoka tuodaan ns. kuumakuljetuksena eikä varsinaisia soppatykkejä 

enää käytetä.”  

("Herättäjäjuhliin valmistaudutaan täyttä päätä", Hengellinen Kuukauslehti 2/2001) 

 

“Järvenpäässä ruoka tuodaan tarkan kellonajan mukaan linjastojen taakse catering-

palvelusta. Aterioista on haluttu Mikkolan (herättäjäjuhlien pääemäntä, kirj. huom.) mukaan 

laadukkaita, vaikka massaruokailusta onkin kyse. - Annokset ovat näin tasalaatuisia eikä 

laatu riipu siitä, kuka on ollut keittämässä. Epäilimme myös täyttääkö soppatykkiruoka 

valvonnan vaatimukset lämpötilasta ja hygieniasta.”  

("Järvenpään juhlilla tarjotaan 27 500 ateriaa", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

“Alan konkarin mukaan jokaisella juhlakentällä on aina yksityiskohtansa, jotka täytyy ottaa 

huomioon. Muun muassa rakennukset heijastavat ääniä omalla laillaan, eikä kouluja ja 

koteja voi juhlien takia mihinkään kärrätä, vaan niiden olemassaolo täytyy vain huomioida.  

- Ja kun seuroissa on paljon puheita, oikein akustisen rytmin saavuttaminen suurin haaste." 

("Paljon vartijana", Ilkka 9.7.2001) 
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Asiakaskeskeisyyden ja laadunhallinnan diskurssi korostaa tapahtuman viihtyvyyden 

vaatimuksia ja keinoja, eli tarjontaa, joilla siihen tähdätään. Toisaalta hyvä olo pohjaa 

yhteisölliseen tuttuuteen, toisaalta jokavuotisiin uudistuksiin ohjelmassa, ruokatarjonnassa 

ym. puitteissa. Asiakas tiedetään vaativaksi ja juhlia tarkastellaan tältä pohjalta. Myös 

kohderyhmäajattelu toimii merkityksen asiakaskeskeisten merkitysten muodostamisen 

perustana.    

 

9.2.4 Sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssi 

 

Tämä diskurssi kuvaa merkitysjärjestelmää, jolla jäsennetään ihmisten välisiä suhteita 

juhlien aikaan. Merkityksiä luodaan ryhmien, tässä tapauksessa herättäjäjuhlien kävijöiden 

ja paikallisten asukkaiden, suhtautumisella toisiinsa. Herättäjäjuhlat aiheuttavat 

poikkeavan tilanteen alueen normaalissa elämässä. Molempien ryhmien näkökulmat ovat 

esillä tämän diskurssin puitteissa. Diskurssin vaikutuspiiriin kuuluvat erilaiset 

järjestyshäiriölliset seikat ja yleensä arjesta poikkeavan tapahtuman aiheuttama 

mahdollinen epätasapaino ihmisten elämässä. Olen myös ottanut mukaan juhlijoiden ja 

juhlien ympärillä elävien ihmisten yleisen suhtautumisen toisiinsa.  

 

Yleensä ottaen tämä diskurssi esiintyy artikkeleissa kronologisesti lähtien liikkeelle 

juhlajärjestelyistä ja niistä nimenomaan liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjä 

koskevat artikkelit edustavat osaltaan myös tätä diskurssia seuraavalla painotuksellaan, 

joka tulee esille esim. otteessa Helsingin Sanomista juhlien aattopäivältä 5.7.01: 

 

”Herättäjäjuhlat hidastavat liikennettä Keski-Uudellamaalla 

Körttikansa täyttää viikonloppuna Järvenpään ja lähialueiden majoitusliikkeet 

Järvenpään perjantaina alkavat herättäjäjuhlat aiheuttavat liikenneruuhkia. Juhla-alueen 

vieressä sijaitsevat Sipoontie ja Mannilantie ovat viikonlopun ajan erittäin ruuhkaiset ja 

niillä on liikenne osittain poikki.”  

("Herättäjäjuhlat hidastavat liikennettä Keski-Uudellamaalla", Helsingin Sanomat 5.7.2001) 

 

Yllä olevassa otteessa juhlille tulijoiden aiheuttamat liikenneruuhkat saavat aikaan häiriöitä 

alueen normaaliliikenteessä. Helsingin Sanomat nimeää selkeästi syyllisen ja kertoo 

seuraukset: herättäjäjuhlat sekoittavat liikennettä ja körttikansa täyttää majoitusliikkeet. 
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Tapahtumaa katsellaan siis alueen asukkaiden, ei alueelle tulevien matkaajien 

näkökulmasta. 

 

Myös Keski-Uusimaan artikkelit tuovat osuvasti tämän diskurssin sisältöä näkyviin 

ottamalla suoraan esiin paikallisten mahdollisen suhtautumisen häiriöihin: 

 

”Katuja suljetaan ja pysäköintiä rajoitetaan herättäjäjuhlien ajaksi 

(…) Ikonen (Järvenpään kaupungin liikenneinsinööri, kirj. huom.) toivoo alueen asukkailta 

ymmärtämystä ja joustavuutta, mutta muistuttaa, että väärin pysäköidyn auton saa lain 

mukaan siirtää pois… Katujen sulkemisesta Ikonen ei usko tulevan kenellekään todellista 

haittaa, koska esimerkiksi keskustaan voi ajaa muuta kautta.”  

("Katuja suljetaan ja pysäköintiä rajoitetaan herättäjäjuhlien ajaksi", Keski-Uusimaa 5.7.2001) 

 

”Körttikansa saapui rauhallisesti  

Asukkaat kiukkuisia ajokiellosta”  

("Körttikansa saapui rauhallisesti", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 

 

Juhlien erityisluonteella hengellisenä festivaalina yritetään pitää sosiaalisen järjestyksen 

tasapainoa yllä. Kyseessä eivät olekaan mitkä tahansa rokkijuhlat tai siivottomat kansan 

kokoontumiset: melu muuttuu veisuuksi ja pienimuotoisempia seuroja komppaava ohjelma 

kenties jopa tylsähkön rauhanomaiseksi.  

 

”Ei melua, vain veisuuta 

(…) Järvenpään seurakunnan tiedottaja Christine Eriksson toivoo, ettei lähikortteleiden 

asukkaiden elämä häiriintyisi kentältä kuuluvasta äänentoistosta.”  

("Katuja suljetaan ja pysäköintiä rajoitetaan herättäjäjuhlien ajaksi", Keski-Uusimaa 5.7.2001) 

 

Juhlia edeltäneet Tähtitorninmäen juhlien aattoseurat johdattelivat juhlien tunnelmaan. 

 

"Tapahtuma tuskin kuitenkaan häiritsi monia, sillä seurojen ohjelma on perin yksinkertainen: 

virttä seuraa puhe, puhetta virsi, virttä puhe ja niin edelleen."  

("Körtit kokoontuivat Tähtitorninmäellä", Helsingin Sanomat, 2.7.2001) 

 

Teksteissä pohditaan myös paikallisten halukkuutta osallistua juhlille. Seuraavista otteista 

jää vaikutelma, että lähtökohta olisi kuitenkin se, että juhlat ovat melko suljetut 
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paikallisilta tai ainakin heidän juhlahaluiltaan. Juhlat koetaan paikallisen, "tavallisen" 

ihmisen näkökulmasta etäisinä. Oletetaan jo etukäteen, että juhlille ei todennäköisesti olla 

paikallisen väen voimasta menossa. Paikalliset nauttivat omasta kesätunnelmastaan 

kahviloiden terassilla, ja suopeus juhlia kohtaan saattaa sekin olla auringonpaisteen 

tekosia. 

 

”Kadun kulkijat eivät körttijuhliin eksy 

(…) Reijo Sunin mielestä kyseessä on "heidän" juttunsa, ei oma juttu. Koulussa Suni on 

kyllä aikanaan lukenut herännäisyydestä, mutta syvällisempää tietoa liikkeestä hänellä ei 

ole. - Joka kesähän näitä juhlia järjestetään ja omat mielikuvathan niistä on. En ole juhliin 

menossa, mutta en kyllä juhlia tuomitsekaan, Suni sanoo."  

  ("Kadun kulkijat eivät körttijuhliin eksy", Keski-Uusimaa 5.7.2001) 

 

”Kuuluu keskustaan 

Järvenpään juhla-alue, urheilukenttä sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa, joten 

veisuu kuuluu myös kahviloiden terasseilla helteessä paistattelevien paikkakuntalaisten 

korviin.  

Liekö osittain auringon ansiota, mutta kaupunkilaiset tuntuvat suhtautuvan pelkästään 

suopeasti viikonlopun hengelliseen kesäjuhlaan. 

- En tiedä vaikka osallistuisinkin ohjelmaan, tuumii keskustaan kauppa-asioille piipahtanut 

Sirkka Vesterinen.”  

("Veisuu ykkösenä", Ilkka 7.7.2001) 

 

Juhlavieraiden ja -järjestäjien näkökulma avautuu saman diskurssin sisällä pienenä 

varovaisuutena ja ilkivallanpelkona. Tämä esittäytyy seuraavissa otteissa: 

 

”Ylistarolainen naisnelikko hyrisi ensimmäisen päivän perusteella tyytyväisyyttä ruuhka-

Suomen Herättäjäjuhlille.  

- Ei valittamista verrattuna Pohjanmaalla järjestetyille. Se kyllä hieman jännittää, miten 

paikalliset antavat teltta-alueen olla rauhassa, Johanna Piuhola tuumii.”  

("Veisuu ykkösenä", Ilkka 7.7.2001) 

 

"Pressut ja ravintolan ulkopöytien levyt pannaan paikoilleen vasta ensi viikolla, siltä varalta 

että nuoriso eksyisi niitä töhrimään."  

("Tuusulanjärven vastarannoille nousee kaksi erilaista lavaa", Keski-Uusimaa 29.6.2001) 
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Juhlijat ja järjestäjät pelkäävät paikallisten aiheuttamien järjestyshäiriöiden ja ilkivallan 

puolesta, kun taas paikalliset aiemmin esiteltyjen otteiden tavoin totutun rauhan ja elämän 

rytmin järkkymisen puolesta. Varsinaisiin järjestyksenpitotoimenpiteisiin liittyviä seikkoja 

tuotiin esiin tällaisten ”rauhanomaisten” juhlienkin yhteydessä : 

 

”Poliisin unelma 

Kymmentuhantinen körttikansa jätti Järvenpään yhtä hyvässä järjestyksessä kuin oli tullut. 

Poliisin mukaan lähtöruuhkaa ei syntynyt, vaan kansa poistui rauhallisesti ja fiksusti. 

(…) Järjestyshäiriöitä ei juhlien aikana sattunut.”  

("Juhlaväki kantoi penkit pinoon ja lähti kotimatkalle", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

”Kiva kun ei humalassa 

Järjestyksellisesti Järvenpään juhlat sujuivat jouhevasti. Sunnuntaina liikenne ruuhkautui 

hetkeksi, kun tuhannet tulijat rynnistivät kuulemaan kello kymmenen messua. - Kiva olla 

hommissa sellaisessa tapahtumassa, jossa ei ole kaljatelttaa eikä humalaisia, tilitti poliisin 

puolesta järjestystä valvonut Kari Oinonen. Mustaanmaijaan korjattiin viikonlopun aikana 

vain kaksi juhla-alueelle kaljakassien kanssa eksynyttä ylimääräistä kaveria.”  

("Körtti ei enää kuulosta pahalta", Ilkka 9.7.2001) 

 

Edellisessä tulee mielenkiintoisesti esille, että kaljakassien kanssa alueella liikkuneet 

ihmiset rajataan varsin tarkasti tarkoituksella paikalla olevista juhlavieraista, vaikkakaan ei 

ole mitään perusteita tietää ”kaljakassiyksilöiden” juhlissa olon syytä. Kaljakassien kanssa 

alueella liikkuneet ovat "eksyneitä" ja "ylimääräisiä", kuvaan kuulumattomia ja vaativat 

näin ollen selitystä. Tässä he saavat selityksekseen tarkoituksettoman juhla-alueelle 

eksymisen. 

 

Yleisesti ottaen tämän diskurssin kautta muodostetut merkitykset rajasivat juhlilla kävijät 

paikallisista. Tapahtuma toi ihmisiä muualta paikkakunnalle paikallisten asukkaiden 

seuratessa heidän juhliaan joko järjestyksen hetkellisen häiriintymisen näkökulmasta tai 

hieman uteliaina. Voisi ajatella, että jokin esim. rockmusiikkitapahtuma tai vaikkapa 

toinen paikallinen juhla, Puistoblues, esiintyisi yhteisessä julkisessa keskustelussa 

enemmän paikallisväestöön osallistujiltaan sekoittuneena, "omana juhlana".  
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9.2.5 Markkina- ja festivaalitalouden diskurssi 

 

Tämä diskurssi muotoutui kokonaisuutena taloudelliseen menestykseen ja markkinoiden 

lainalaisuuksien noudattamiseen liittyvien merkitysten esiinnousun myötä. Juhlien suhteen 

tuodaan esiin etukäteisiä taloudellisia odotuksia ja tavoitteita, onnistumisesta tehdään 

arvioita jälkikäteen. Kyseessä on taloudellinen riskinotto ja investointi, jonka onnistumisen 

eteen on tehty laskelmia. Liike-elämän lait tulevat sävynä selkeästi esiin, kuten seuraavista 

kahdesta otteesta voi huomata: 

 

”…Käsien hygieniasta, yleisestä puhtaudesta ja ruoan lämpötilasta pidetään juhlilla tarkkaa 

huolta. – Pienikin virhe voi kostautua niin, että meidät kyllä muistetaan jälkeenpäin.”  

("Järvenpään juhlilla tarjotaan 27 500 ateriaa", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 

 

”Jari V. Niemi ja Erkki Rajamäki (juhlien ohjelmasuunnittelijoita, kirj. huom.) ovat 

tyytyväisiä herättäjäjuhlien runsaaseen ohjelmatarjontaan. Aikuiset, lapset ja nuoret on otettu 

huomioon. Yksi pelko on vielä: Jospa ihmiset eivät löydä niihin.”  

("Monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 3.7.2001, 

kuvateksti) 

 

Aina on olemassa vaativa asiakas, jolle tuotetta eli juhlia myydään. Tavoitteena on jäädä 

mieleen viihtyisistä ja monipuolisista puitteista, ei virheistä tai tyytymättömyydenaiheista. 

Imagosta halutaan pitää huolta. Ja siltikin: aina on olemassa mahdollisuus, että vaikka 

kaikki mahdollinen tehdään, ihmiset eivät osallistukaan toivotulla tavalla. 

 

Markkina- ja festivaalitalouden diskurssi pitää sisällään laskelmallisia kävijämäärien ja 

kustannusten arvioita. Vaikka juhlien itsetarkoitukseksi voisi olettaa pyyteettömän sanan 

jakamisen, niin tällaiset kävijäodotukset ja laskelmat kielivät tapahtuman irtoamisesta 

itseisarvosta. Seuraavissa katkelmissa peilataan kävijämäärien arvioita etukäteen ja myös 

varsinaisiin saavutuksiin. Yksi ennätyskin rikottiin. 

 

””Järvenpää ei ole perinteistä herättäjäjuhla-aluetta, joten on vaikea arvioida tulevien juhlien 

kävijämäärää. Laskelmallinen tavoite on 25 000 henkeä. Todellinen kävijämäärä voi 

kuitenkin muuttua siitä suuntaan tai toiseen, koska tällä alueella asuu suunnaton määrä 

ihmisiä.”" (Järvenpään kirkkoherra Jaakko Harjuvaara)  

("Järvenpäässä ollaan valmiina", Hengellinen Kuukauslehti 1/2001) 
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”Yhteensä kymmenen kilometrin mittaiset seurapenkit täyttyivät jo perjantain 

alkajaisseuroissa, mikä sai järjestäjät riemuitsemaan kaikkien aikojen avajaispäivän 

yleisöennätyksestä.”  

("Herättäjäjuhlien penkit täyttyivät", Ilkka 7.7.2001) 

 

”Körtti ei enää kuulosta pahalta 

Järvenpään Herättäjäjuhlien yleisömäärä jäi jonkin verran ennustetusta 

Tänä vuonna Järvenpäässä järjestettyjen Herättäjäjuhlien kävijämäärä jäi hieman jälkeen 

ennustetusta. Juhlilla kävi yhteensä vajaat 60 000 henkeä.  

Pääsihteeri Jussi Rytkösen mukaan lauantaiksi oli odotettu enemmän kävijöitä kuin 

summaksi saatu noin 22 000 vierasta. Perjantaina ja sunnuntaina väkeä saapui arvioiden 

mukaan.  

Tosin järjestäjien uumoilema 20 000 sanankuulijan aattopäivän ennätys vaihtui sunnuntaina 

12-15 000 hengen välille.  

Ehtoollista jaettiin 8678 suuhun ja kolehtia Herättäjäjuhlilla kertyi runsaat 500 000 

markkaa."  

("Körtti ei enää kuulosta pahalta", Ilkka 9.7.2001) 

 

Kaikkien näiden julkisuudessa esiintyneiden arvioiden jälkeen tuodaan kuitenkin esiin 

myös varsinaiset tavoitteet kieltävä kanta. Ikään kuin se ei sitten kuitenkaan olisi aivan 

sopivaa puhua puhtaista kävijätavoitteista ja suurista odotuksista tällaisten juhlien suhteen. 

 

”…Pääsihteeri Jussi Rytkönen arvioi lauantain kävijämääräksi alle 25 000. Odotukset jopa 

30 000:sta eivät täyttyneet, vaikka mitään tavoitteita ei hänen mukaansa asetettukaan.”  

("Seuroissa kuin saunan lauteilla", Keski-Uusimaa 8.7.2001) 

 

Myös taloudellisen menestymisen aspekti myynnin ja katteen kannalta on esillä. 

Kustannukset ovat julkisesti ja avoimesti esillä. Esiin nousee kysymys, nähdäänkö rahaa 

kerättävän uusien juhlien järjestämisen, hengellisten aatteiden edistämisen eteen vai 

menestymisen näkökulmasta. Seuraavissa otteissa sävy on hyvin taloudellinen: 

markkamäärät ovat nähtävissä.  

 

”Järvenpää jätti Sieville melkoisen haasteen 

Helle heikensi herättäjäjuhlien ruokamyyntiä tuntuvasti 

(…) 

Myyntituloina reilusti yli miljoona 
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Lähetyslipas oli Järvenpäässä ahkerassa käytössä, sillä kolmena päivänä kerätyn viiden 

kolehdin tuotto oli yhteensä reilut 560 000 markkaa. Lahjoitukset siirretään 

lyhentämättömänä Herättäjä-Yhdistykselle.  

Huonosti ei juhlilla mennyt muutenkaan, vaikkei suoranaista myyntimenestystä helteisellä 

säällä koettukaan.”  

("Järvenpää jätti Sieville melkoisen haasteen", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

”Myyntituloilla peitetään se osa kustannuksista, joita seurakuntien ja kaupungin avustukset 

eivät kata. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat sekä Järvenpään kaupunki tukivat 

juhlia yhteensä 1 145 000 markalla, josta Järvenpään seurakunnan osuus on 422 500 

markkaa. Tuusula ja Kerava jakoivat puoliksi toisen vastaavan tukisumman. Järvenpään 

kaupunki tuki juhlia 300 000 markalla.  

Myynnistä pyritään tulottamaan Herättäjäyhdistykselle noin 320 000 markkaa. Juhlien 

kokonaiskustannuksia ei vielä ole arvioitu, mutta mikäli avustusten lisäksi kuluihin menee 

loput myyntituloista, laskuksi muodostuu vajaat 2 miljoonaa markkaa.”  

("Järvenpää jätti Sieville melkoisen haasteen", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

Rahatalouden ääni kuuluu myös Järvenpään seudun liike-elämän näkökulmana. Juhla 

esiintyy näinkin kaikin massatapahtuman elkein. 

 

”Körttikansan tuloon varauduttu verkkaisesti 

Körttikansa saapuu ensi viikonloppuna Järvenpäähän, mutta liike-elämä on varautunut 

verkkaisesti juhlakansan tuloon. Tieto juhlista on saavuttanut yrittäjät, mutta ei ole 

kuitenkaan varmaa, kuinka paljon juhlayleisö käyttää keskustan palveluja.  

Körttikansa saattaa olla kovinkin omavaraista, koska juhlapaikalle on järjestetty 

hengenravinnon jakelu, ruokailu, kahvila, myyntipöydät ja ensiapu. Raha-automaatit 

saattavat kuitenkin olla kovilla. Puistobluesin aikaan rahat paikoin loppuivat. Mitään 

automaattia ei voi ladata niin täyteen, että setelit riittäisivät koko viikonlopun tarpeen, jos 

kulutus on kova, sanoo markkinointipäällikkö Jyri Marviala Automatia-pankkiautomaatit 

Oy:stä.”  

("Körttikansan tuloon varauduttu verkkaisesti, Keski-Uusimaa 4.7.2001)  

 

Lisäksi tämän diskurssin sisään voi laskea myös herättäjäjuhlista puhumisen yhtenä 

kesäjuhlana muiden joukossa tai sen suoranaisen vertailun muihin kesäjuhliin. Tällöin 

herättäjäjuhlat liitetään suoraan markkinavetoisten kesäjuhlien tapahtumakategoriaan. 

Eritoten vertailukohteena on Puistoblues, toinen paikallinen yleisövetonaula. 
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”Järvenpää on vasta toipumassa Puistobluesista, kun se saa kauniiseen kaupunkiinsa maan 

matkamiehiä.”  

("Järvenpään herättäjäjuhlilla körttikörötyksistä Viulujen vesperiin", Ilkka 3.7.2001) 

 

”Matkailukeskukseen mahtuu karavaanareita herättäjäjuhlien aikaan 

Kolea alkukesä veti matkailijoita Vanhankylänniemeen tavalliseen tapaan 

(…) Matkailukeskuksen huippuja ovat juhannus ja Puistoblues. Perjantaina alkavat 

herättäjäjuhlat ovat vielä kysymysmerkki. 

Juhannus oli Rantalan (Järvenpään matkailukeskuksen toimitusjohtaja, kirj. huom.) mukaan 

hyvä ja Puistobluesin aikaan mökit olivat täynnä.  

- Mökit on varattu jo heti edellisen Puistobluesin jälkeen. Mökkejä kysytään enemmän kuin 

niitä on, lisäksi ovat telttailijat. Mutta Puistoblues ei meillä ollut sellainen massatapahtuma 

kuin edellisinä vuosina. Oli rauhallisempaa ja vähemmän väkeä.”  

("Matkailukeskukseen mahtuu karavaanareita herättäjäjuhlien aikaan", Keski-Uusimaa 

4.7.2001) 

 

“Kun sade perinteisesti vesittää kaikki suomalaiset kesäjuhlat, sai herättäjäjuhlat nauttia 

poikkeuksellisen helteisestä säästä - melkein liiankin kanssa.”  

("Helle ainoa musta pilvi herättäjäjuhlien taivaalla", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 

 

Hengellisessä Kuukauslehdessä ilmennetään myös rinnastusta Puistobluesiin. On sinänsä 

yllättävää, että se etukäteen "hengellisin" taho ottaa asian näinkin selvästi esiin. Tässäkin 

kontekstissa juhlien kategorisointi muiden kesäfestivaalien ja massatapahtumien yhteyteen 

on täysin sopivaa ja juhlien edistämiselle jopa suotuisaa. 

 

”Herättäjäjuhlia edeltävänä viikonloppuna Järvenpäässä Järvenpäässä soi blues. 

Juhlatoimikunnan piirissä on mietitty, voisiko Puistoblues-tapahtumaan liittyvää blueskatua 

käyttää myös Herättäjäjuhlilla.  

”Kadulla voisi olla jo blues-tapahtuman aikaan ilmoitus Herättäjäjuhlista. Juhlien aikaan se 

voisi olla ”körttikatu”, joka ohjaisi ihmiset eteenpäin juhla-alueelle.”  

("Järvenpäässä ollaan valmiina", Hengellinen Kuukauslehti 1/2001) 

 

”Juhlat ovat suurin kirkollinen tapahtuma näillä main. Lauantaiksi odotetaan 25 00 

juhlavierasta. Jopa paikallinen musiikkitapahtuma, Puistoblues, jää jälkeen.”  

("Herättäjäjuhlat ovat lepohetki arjen puristuksessa", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 
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Herättäjäjuhliin nähtäisiin voitavan soveltaa myös yleistä festivaalimatematiikkaa: 

  

”Jos kolmen juhlapäivän väkimäärät eräiden muiden festivaalien matematiikan tavoin 

laskettaisiin yhteen, määrä ylittäisi ehkä 50 000:n rajan.”  

("Herättäjäjuhlat vietetään nyt pääkaupunkiseudun kupeessa", Keski-Uusimaa 3.7.2001) 

 

Seuraavassa esimerkissä markkina- ja festivaalitalouden diskurssi kietoutuu nimenomaan 

kesäjuhlanäkökulmasta mielenkiintoisesti jo esiteltyyn herännäisyys ja herättäjäjuhlat 

jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssiin. Toisinaan 

diskurssit kietoutuvat niin tiukasti toisiinsa, ettei niitä pysty täysin irralleen toisistaan 

artikkeliotteiden perusteella saamaan. Eikä se ole tässä tapauksessa perusteltuakaan, koska 

seuraava ote tuo hyvin osuvasti esille herännäisyyteen liitetyn arvomaailman ja nyky-

yhteiskunnan elämänmenoon liitetyt arvot sekä niiden kohtaamisen. 

 

”Tuusulanjärven vastarannoilla nousee kaksi erilaista lavaa 

Puistoblues tavoittelee taivaita, körttiläisyys tyytyy matalampaan 

Torstaina Tuusulanjärven kummallakin rannalla rakennettiin lavaa. Vanhankylänniemessä 

nousi Puistobluesin esiintyjälava ja vastarannalla herättäjäjuhlien alttari. Kilpailuko? 

Paremminkin kaksi tekemisen kulttuuria.”  

("Tuusulanjärven vastarannoilla nousee kaksi erilaista lavaa", Keski-Uusimaa 29.6.2001) 

 

”Vanhankylänniemessä aikataulu on tiukka ja insinööritaito kukoistaa. Lavan rakenteet 

tulevat osina viime tingassa eikä aikaa voi hukata, sitä on vain tiistaista perjantaihin.  

Herättäjäjuhlien seurakentällä puolestaan kirvesmiestaito on kunniassaan ja aikataulu 

leppoisampi. Paljon tehdään paikan päällä itse ja, joskin juhlien vakiokalustoa on 

Järvenpäähän ajettu seitsemän rekkakuormallista.”  

("Tuusulanjärven vastarannoilla nousee kaksi erilaista lavaa", Keski-Uusimaa 29.6.2001) 

 

Edellisessä tuodaan esille herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä 

yhteisöllisyyden edustajana -diskurssin kautta kritiikkiä nyky-yhteiskunnan menoa 

kohtaan. Taustalla on kuitenkin käsitys, että nämä juhlat ovat joiltain osin täysin 

vertailtavissa. Edellisen otteen sisältävään artikkeliin liittyy kaksi kuvaa allekkain: 

ylemmässä näkyy herättäjäjuhlien puualttarirakennelma kuvatekstillä: "Herättäjäjuhlien 

alttari ei taivaita tavoittele. Puurakenteet tehdään paikan päällä ja siksi vanhat kunnon 

timpuritaidot ovat kunniassaan." Siinä talkoolaiset keskustelevat toistensa kanssa 
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lähietäisyydellä. Alempi kuva esittää Puistobluesin metalliputkista tehtyä, suurta 

lavarakennelmaa kuvatekstein: "Puistobluesin esiintymislava oli torstaina vielä 

jättikokoinen legorakennelma, jonka huipulle päästettiin vain rohkeimmat." Rakennelman 

yläosassa korkeuksissa näkyy yksi ihminen ja maan pinnalla omissa toimissaan muutama. 

Edellinen teksti kuvineen on erinomainen esimerkki siitä, miten yksioikoisilla mielikuvilla 

merkityksiä yhä tuotetaan suoranaisella konkreettisella rinnastamisella: vanha-uusi, 

perinteinen-moderni, yhteisöllinen tekeminen-"ei-ihmistä-tarvitseva-massatuotanto" jne. 

Samaan jäsennykseen saadaan sisällytettyä jopa puun ja metallin yhteys perinteiseen, 

pehmeään, ihmislähtöiseen tekemiseen ja moderniin, "kovaan", esineistävään 

suorittamiseen. 

 

9.2.6 Yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssi 

 

Yhteiskunnallisen kannanoton keskeisyyskin tuli aineistossa esille. Yhteiskunnallisen 

tekijyyden ja kannanoton diskurssi eroaa aiemmin esittelemästäni alueellisen ja 

arvomaailmallisen kahtiajaon diskurssin sosiaalisen vaikuttamisen painottamisesta 

poliittisemmalla ja jotenkin neutraalimmalla yleisemmän tason suhtautumisella. Toisaalta 

yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssiin kietoutuvat vastakkainasettelun 

vahvan näkökulman (perinteisyys-modernius, yhteisöllisyys-individualismi, hengellisyys-

”hengettömyys”) kautta myös herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden 

sekä yhteisöllisyyden diskurssi, kuten myös alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajaon 

diskurssi. 

 

Herättäjäjuhlilla lauantaina 7.7.01 puhunut EU:n oikeusasiamies Jakob Söderman sai 

paljon palstatilaa puheensa yhteiskunnallisella sisällöllä. Huomattavasti vähemmälle 

huomiolle tai huomiotta jäivät muut puhujat, joilla ei ehkä ollut tällaista ”kovaa” 

yhteiskunnallista statusta tukenaan. Valituissa puheen otteissa vilahtelevat erilaiset 

sosiaalipoliittiset termit: yhteisvastuu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä alan fraasit ja 

metaforat: nipistelyä palkoista, investointeja tulevaisuuteen jne. Tämän diskurssin 

puitteissa tulee esille myös kirkon ja valtion suhde yleensäkin. 

 

”Söderman puolusti Herättäjäjuhlilla piispojen puuttumista yhteiskunnallisen kehitykseen”  

(Ilkka 8.7.2001) 
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”Suomalainen sankariteko ei ole kartanon ostaminen 

EU:n oikeusasiamies Jakob Söderman arvostelee aikamme esikuvia ja kaipaa yhteisvastuuta 

Onko yhteiskunnassamme enää muita arvoja kuin rahan arvo, kysyy Järvenpään 

Herättäjäjuhlilla puhunut EU:n oikeusasiamies Jakob Söderman. – Median sankariksi nousee 

hän, joka tienaa nopeasti ja ovelasti rahaa ostaakseen oikein hienon auton tai huvilan meren 

rannalta. Supersankareiksi nousseiden kuuluukin ostaa kartano aatelissuvulta. Silloin meidän 

pitäisi hiljentyä ymmärtämään heidän suuruutensa, Söderman totesi heränneen väen 

Päiväseuroissa. 

(…) Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puute on Södermanin mukaan tehnyt kirkon taas 

tarpeelliseksi, sillä valtiovalta ja kunnat ovat vielä säästöpolitiikan lumoissa. – 

Ensimmäisenä nipistetään esimerkiksi päiväkodeista ja lastentarhanopettajien palkoista, ja 

samanaikaisesti isot pojat nostavat omia liksojaan. Vaikka juuri satsaukset lapsiin ja nuoriin 

ovat investointeja tulevaisuuteen.”  

("Suomalainen sankariteko ei ole kartanon ostaminen", Ilkka 8.7.2001) 

 

”Söderman katsoo, että aatteiden ja visioiden tasolla Eurooppa elää koko maailman tavoin 

köyhää aikakautta. Mammonan palveleminen on noussut päällimmäiseksi. ”Kaiken ja 

kaikkien tulisi olla kannattavaa ja kilpailukykyistä, sanotaan. Ihmisen oikeus ihmisarvoiseen 

elämään työnnetään tylysti sivuun. On myönteistä, että kirkot ja uskonnolliset liikkeet ovat 

nostaneet päätään yhteiskunnallisessa keskustelussa, kuten mm. Suomessa puolustamalla 

sosiaalieettisiä arvoja.””  

("Jacob Söderman kunnioittaa herännäisyyden selkeitä arvoja",  Hengellinen Kuukauslehti 

7/2001) 

 

Toisaalta diskurssin puitteissa liikuttiin myös yleisellä arvotasolla, suhteutettuna 

herännäisyyden ajamiin arvoihin. Arvot, joita joku voisi kutsua trendiarvoiksi; 

luonnonsuojelu ja globaalit huolenaiheet, nousevat esiin näissä artikkeleissa. 

 

”Herännäisyys - Ekologista kristillisyyttä 

(…) Juhlien järjestäjät haluavat omalta osaltaan kantaa vastuuta myös luonnosta ja vastata jo 

vuosia sitten esitettyyn haasteeseen: ”Miten vähentää muovin ja luontoa rasittavien 

materiaalien käyttöä juhlilla?” 

Ekologisuus sopii hyvin herännäisyyden teologiaan, koska herännäisyys on ekologista 

kristillisyyttä. Siinähän ei tuhlata energiaa Jumalasuhteen ja pelastuksen mietiskelyyn, vaan 

ihmisen pelastuminen jätetään Jumalalle kuuluvana asiana, hänen huolekseen.”  

("Herännäisyys - ekologista kristillisyyttä", Hengellinen Kuukauslehti 4/2001) 
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”Evankelinen kirkko AIDS-potilaiden lähes ainoa tuki Afrikassa 

Etiopia on maailma köyhin maa. Kuivuuden ja sotien aiheuttaman nälänhädän lisäksi AIDS 

runtelee kansalaisiamme tavalla, josta emme tiedä, kuinka selviämme, sanoi Etsegenet Hailu 

perjantaina Järvenpäässä järjestetyssä lähetysseminaarissa. 

(…) Hailun mukaan myös kirkon mahdollisuudet auttaa taloudellisesti ovat vähäiset, mutta 

hän vakuutti hengellisen avun helpottavan vaikeasti sairaiden elämää.”  

("Evankelinen kirkko AIDS-potilaiden lähes ainoa tuki Afrikassa", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 

 

Yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssissa esitetään myös suoranaisesti 

neuvoa-antavia sosiaalipoliittisia kantoja. Ruohonjuuritaso nousee tärkeänä pinnalle. 

 

”Järvenpää - Ihmisen näköinen kaupunki 

Järvenpään kaupungin kehittämisessä peruslähtökohta on ihminen ja hänen hyvinvointinsa. 

(…) ”Alueita pitäisi suunnitella ja kehittää käymällä tasavertaista keskustelua niin teknisen- 

kuin sosiaali- ja terveyspuolen kanssa, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. ”Peruslähtökohtana 

tulisi olla ihminen ja hänen hyvinvointinsa”, Tuuri (lehtori, ollut työssä 

perusparannusprojektissa Järvenpään eräässä lähiössä, kirj. huom.) muistuttaa. 

”Alueella rehottavat pajupuskat, siivoamattomat roskikset ja töhrityt seinät viestivät 

asukkaille hälläväliä-meininkiä”, yhdyskuntasuunnitteluun perehtynyt Tuuri väittää.”  

("Järvenpää - Ihmisen näköinen kaupunki", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

Seuraavat otteet kuvaavat vielä diskurssin ”maailmanpolttaviin kysymyksiin” tarttumista ja 

sen esiintymistä yhteiskunnallisena äänenä. Herättäjäjuhlat kantavat mukanaan myös 

poliittista ja yhteiskunnallista painotusta. Se nähdään ilmeisen vakavana ja 

varteenotettavana puolena juhlissa. Tämä diskurssi sitoo herännäisyyden ja 

uskonnollisuuden yhteiskunnallisiin asioihin.  

 

”Saarnan piti päätoimittaja Jaakko Elenius. Hän puhui tietokoneiden ja digitaalitekniikan 

mukanaan tuomasta murroksesta, joka tulee peruuttamattomalla voimalla haluttiin tai ei. 

Elenius otti yhteiskunnallisesti kantaa monien muiden Järvenpäässä puhuneiden tavoin.”  

("Sateenvarjokansan veisuu kuului ympäri kaupungin", Keski-Uusimaa 9.7.2001) 
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”On selvää, että perheiden kirjo on lisääntynyt. On uusioperheitä tai yksinhuoltajaperheitä, 

mutta perhe turvapaikkana on pysynyt, vaikka onkin natissut liitoksissaan taloudellisen 

laman, työttömyyden ja kasvavien suorituspaineiden seurauksena." (Suunnittelija Juha 

Rintamäki Iltaseuroissa, suora sitaatti puheesta)  

("Seuroissa sanottua", Ilkka 8.7.2001) 

 

Kirkollinen instituutio tulee myös roolinsa puolesta esille. Herännäisyys nähdään yhä 

tämän instituution sisällä elävänä kansanliikkeenä ja -äänenä. Liikkeeseen liitettyjä 

merkityksiä ylläpidetään siis myös suhteessa yleiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja 

kirkon asemaan.  

 

”Luterilaisen kansankirkon on lähetystehtävänsäkin vuoksi pysyttävä jatkossakin 

kylmäpäisesti Suomen kansan kirkkona. Muu olisi ajan tuulien perässä juoksentelua ja 

lyhytaikaisen suosion kalastelua.”  

("Herättäjäjuhlat vietetään nyt pääkaupunkiseudun kupeessa", Keski-Uusimaa 3.7.2001) 

 

9.2.7 Hengellinen diskurssi 

 

Tätä diskurssia oli aluksi jotenkin hankala hahmottaa kiinteänä kokonaisuutena. Kuitenkin 

se muotoutui kokonaisnäköalana asioihin ja kantoi tiettyä sävyä.  Kun tutkimuskohteena 

ovat uskonnollisuuteen liittyvät kielelliset representaatiot ja uskonnollisesta tapahtumasta 

esitetyt kuvaukset, uskonto on tematiikkana koko ajan läsnä. Tästä onkin vaikea erottaa 

varsinaista hengellistä äänenpainoa. Silti havaitsin, että jo esiteltyjen diskurssien ohessa on 

nähtävissä tällainen henkisyyteen liittyvä aspekti ja äänenpaino. 

 

Hengellisen diskurssista tekee yleisinhimillinen sävy, jolla uskonasioista kirjoituksissa 

keskustellaan. Usko ja Jumala koetaan tämän diskurssin puitteissa arkielämään kuuluvina, 

arjen henkistämisenä. Perusteeksi tämän diskurssin kuvaukselle olen ottanut jumalasuhteen 

ja yleensäkin uskon korkeampiin voimiin. Periaatteessa tämän diskurssin voisi katsoa 

olevan osaltaan uskonnollista retoriikkaa käytettyjen metaforien määrään nähden, mutta 

sekään ei pelkästään kattaisi kohteena olevaa puhetapaa. Nimitän sitä täten hengelliseksi 

diskurssiksi. 
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Seuraavissa tekstikatkelmissa ei suoraan mainita Jumalan osuutta, mutta usko 

korkeampaan johdatukseen tulee selkeästi esille. 

 

"Toivon että tulevaisuus tuo mukanaan paljon iloa ja onnellisia hetkiä, mutta joukkoon 

mahtuu varmasti lukemattomia kommelluksia ja surua. Meidän kaikkien on helpompi jatkaa 

matkaa, kukin omia elämän polkuja, kun muistaa, että rukoillen saa voimaa tarpoa 

eteenpäin. Polulta horjahtaminenkaan ei ole niin vaarallista, kun tietää, että joku kuitenkin 

kulkee vierellä." (teologian ylioppilas Johanna Nuorteva Päätösseuroissa, suora sitaatti 

puheesta)  

("Seuroissa sanottua", Ilkka 9.7.2001) 

 

”Talkooväki hiljentyi työrupeamansa jälkeen juhlien teemaksi valitun ”Soi kunniaksi 

Luojan” - kyltin alle jo ennen virallista avauspäivää.”  

("Herättäjäjuhlien talkooväki testasi Järvenpään juhlavalmiiksi", Keski-Uusimaa 6.7.2001) 

 

”Ystäväni, Sinä joka et tiedä tänä kesänä, mitä tekisit tai mihin osallistuisit, Sinulle tarjotaan 

Järvenpäässä mahdollisuus käydä etsimässä vaikka kadonnutta nuoruuttasi (…) Kokeile 

Sinäkin! Siinä on riskinsä, mutta se kannattaa. Taivaassa iloitaan! Heikki Väyrynen, 

seurakuntamestari.  

("Tänä kesänä Järvenpäässä", Keski-Uusimaa 8.7.2001) 

 

Jumala oli kuitenkin tässä diskurssissa esillä suoraankin eikä vain hengellisenä vireenä. 

Tässä diskurssissa Jumala tuli esiin nimenomaan rinnallakulkijana ja tuttavallisena 

hahmona, mikä luultavasti viittaa herännäisyyden yleiseen jumalakuvaan ja arjen uskoon. 

Jumalan nähtiin seuraavissa otteissa kuuluvan arjen elämään, myös huumorimielessä. 

 

”Kristillisestä valtavirrasta poiketen herännäisyydessä suhtaudutaan epäillen ihmisen omiin 

mahdollisuuksiin ratkaista suhteensa Jumalaan.  

- Jumala tietää, mitä me tarvitsemme. Meidän tehtävänämme on ainoastaan odotella, että 

oma asiamme otetaan käsittelyyn. Körttiseurojen tarkoitus onkin veisaten ja yhdessä aikaa 

viettäen antaa voimia odotteluun, Elenius sanoo." 

("Irti arjesta Herättäjäjuhlilla", Keski-Uusimaa 1.7.2001) 
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”Kun Järvenpään kirkkoherra Jaakko Harjuvaara puhua, näyttivät seurapenkit kansoitetuilta, 

mutta tilaa vielä oli. 

- Uskon, että nämä juhlat eivät ole sattumalta täällä Keski-Uudellamaalla, sillä Jumala ei 

tunne sattumaa, vaikka meistä moni asia voikin tuntua sattumalta tai kohtalon oikulta. 

Jumala tuntee vain johdatuksen, eikä vain yhtä päivää varten, vaan koko ihmisen 

elämänkaarta varten. 

Harjuvaaran mukaan Jumalalla on myös huumorintajua, kun hän johdattelee: tuhannes 

herättäjäjuhliin ilmoittautunut talkoolainen ilmoitti asuvansa Helsingissä Talkootiellä.”  

("Herättäjäjuhlat veisattiin avatuiksi paahtavalla kentällä", Keski-Uusimaa 7.7.2001) 

 

”Samalla kun pyydämme, että Jumala hyvyydessään varjelisi juhlien valmistelut loppuun 

asti ja antaisi siunauksensa juhlamatkallemme, samalla toivomme, että Hän armossaan 

johdattaisi meitä myös herättäjäjuhlien kautta kohti sitä uutta maata, jossa juhla on loputon.”  

("Suuntana Uusimaa, Hengellinen Kuukauslehti 1/2001) 

  

”Tärkeintä kristityn vaelluksessa on se, miten hän hoitaa maallisen leiviskänsä sunnuntaitten 

välissä. Pointti ei ole siinä, että istuu vain kirkossa, vaan todellinen kilvoittelun paikka on 

harmaa on arki. Väsyvä tai kaidalta tieltä retkahteleva ihminen tarvitsee Jumalan armahdusta 

ja uusia voimia, uskoakin.”  

("Herättäjäjuhlat ovat lepohetki arjen puristuksessa", Hengellinen Kuukauslehti 6/2001) 

 

Hengellinen diskurssi tuo Jumalan lähelle ihmistä ja hänen arkista kokemustaan. 

Uskonasiat ovat esillä nimenomaan tässä mielessä, ja merkitysten muodostaminen tapahtuu 

Jumalan ja ihmisen suhteen kautta.  

 

9.3. Lehtiä yhdistävät ja erottavat piirteet 
 

9.3.1 Lehtikohtaiset diskurssit 

 

9.3.1.1 Helsingin Sanomat 

 

Helsingin Sanomien päädiskursseina esiintyivät herännäisyys ja herättäjäjuhlat 

jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssi sekä alueellisen ja 

arvomaailman kahtiajakautumisen diskurssi. Eritoten perinteisyyden, jatkuvuuden ja 

yhteisöllisyyden painotus oli esillä: herännäiset juhlineen nähtiin edustavan vahvasti jotain 
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perinteistä ja sen ilmituonti oli mielenkiintoisella tavalla ulkoisiin seikkoihin pureutuvaa. 

Helsingin Sanomien artikkeleissa oli näkyvissä kirjoittajan tietynlainen stereotyyppien 

pohjalta ponnistava kirjoittelu. Sukupolvi-jännite ilmenee myös Helsingin Sanomien 

kirjoittelussa, liittyen vahvasti herännäisyyden perinteiden jatkuvuuteen ja nimenomaan 

myös jyrkkään vanha/uusi - vanhat/nuoret -erotteluun. 

 

Alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi on toinen, joka tulee 

selkeästi Helsingin Sanomissa esille, joskaan ei aivan niin vahvasti kuin edellä esitelty 

diskurssi. Kahtiajakautumisen diskurssi kietoutuu yhteen herännäisyyden perinteisyyden ja 

perinteisten alueiden esiintuonnin kanssa. Sosiaalisen arvoihin vaikuttamisen aspekti ei 

juurikaan tule esille, vaan herännäisten perinteisten alueiden ja tämänkertaisen pitopaikan 

eriävyys juhlien historian kannalta. Myös sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssia 

esiintyy uutisissa juuri ennen juhlia. Siinä korostuu juhlien mahdollisesti seudun asukkaille 

aiheuttamat häiriöt ja normaalista poikkeavat olosuhteet.  

 

Asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan sekä markkina- ja festivaalitalouden diskurssit 

ovat jossain määrin esillä, mutta eivät lainkaan vallitsevasti.  

 

Oletettu lukija tuntuu tämän lehden kohdalla olevan körttiläisyyden vaikutuksen 

ulkopuolella elävä, nykyarvomaailmasta sitä tarkasteleva. Perelmannin (1996, 24) käsittein 

puhuttaisiin universaaliyleisöstä: kirjoituksissa nojaudutaan yleispäteviin väitteisiin ja 

itsestäänselvyyksiin ja vieläpä melko yksioikoisesti ja karrikoiden.  

 

9.3.1.2 Ilkka 

 

Ilkka-lehden oletettu lukija eroaa Helsingin Sanomien vastaavasta. Ilkka keskustelee 

teksteissään enemmänkin "omiensa" eli edustamansa levikkialueen herännäisväestön 

kanssa, kyse on asiantuntijayleisöstä (Perelmann 1996, 24). Levikkialueen ollessa lähinnä 

Etelä-Pohjanmaa, oletetun lukijan ei välttämättä tarvitse itse olla kuitenkaan herännäisyyttä 

edustava. Herätysliikkeen vahva panos alueen historiassa on silti tuttu alueen asukkaille, 

joten heidät voi laskea myös "meihin". Koska körttiläisyys on lukijoille tuttua ennestään, 

voidaan sen uutiskäsittelyssä mennä hieman syvemmälle. 
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Tämä asetelma on varmaankin sen pohjalla, että Ilkassa diskurssit esiintyivät 

monipuolisesti. Eritoten yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssin vahva 

esiintyminen on merkillepantavaa, poliittinen äänenpaino nousee pinnalle. Samoin juhlien 

alla esiintyivät enemmässä määrin asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssi sekä 

juhlien käynnistyttyä alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi. 

Markkina- ja festivaalitalouden diskurssi on myös hyvin esillä. Toisaalta herännäisyys ja 

herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden ja yhteisöllisyyden edustajana -diskurssin 

kautta merkityksellistetään juhlia yhtä lailla kuin muissakin lehdissä. Myös sosiaalisen 

järjestyksen ylläpidon diskurssi esiintyy siellä täällä uutisartikkeleissa.  

 

Asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssin kautta luodaan merkityksiä 

liikennejärjestelyistä ja ohjelmatarjonnan moninaisuudesta kerrottaessa. Ohjelman ja 

järjestelyjen tiedottaminen juhlille tulijoille, ja eritoten Pohjanmaalta sinne lähtijöille, on 

keskeisessä osassa. 

 

Yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssi ilmenee vahvasti Jacob Södermanin 

puheiden esillenostamisena. Diskurssin vahvuus tuo mielestäni esille herännäisyyden 

pitämisen yhteiskunnallisena tekijänä ja vaikuttajana. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, 

että Ilkan levikkialueen väestö pitää herännäisyyttä myös poliittisena tekijänä. Kirkon ja 

valtion ristiriitainenkin suhde saa Ilkan uutisissa myös selkeän kannanoton. 

 

Alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssin esiintyminen Ilkassa on 

kiinnostavaa tarkasteltavaa nimenomaan alueen herännäisyysperinteen pohjalta. Diskurssi 

esiintyykin hyvin Etelä-Suomen alueen juhlien kautta "valloittamisen" ja tällä alueella jo 

vaikuttavien herännäispiirien esilletuonnin merkeissä. Näin ollen herännäisyyteen Ilkan 

lukijakunnan piirissä liitetään yhteiskunnallinen potentiaali.  

 

Herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden ja yhteisöllisyyden edustajana 

-diskurssi saa paikkansa myös Ilkan artikkeleissa. Juhlavieraiden ja -järjestäjien 

kiinnittyminen herännäisten perinteeseen ja juhlillakäymiseen tuodaan ilmi. 

Sukupolviaspekti on selvästi nähtävissä sekä tekstissä että oheisissa kuvissa. Neljässä 

kaikista seitsemästä Ilkan artikkeleihin liitetyistä kuvista esiintyy tämän diskurssin käyttöä 

nimenomaan sukupolvien välistä eroa painottaen. Myös tietynlainen historian kautta 

nouseva oman perinteen arvostus on esillä: "Körtti ei enää kuulosta pahalta" (Ilkka 9.7.01). 
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Sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssi on myös nähtävissä. Näkökulmana on 

juhlijoiden häiriöttömän oleskelun olotila, mutta mukaan mahtuu myös paikallistenkin 

näkökulma, joka esitetään positiivisessa hengessä. 

 

Markkina- ja festivaalitalouden diskurssin puitteissa pohditaan juhlien päätyttyä mm. 

kävijämääriä. Diskurssilla on selvästi sijansa Ilkassa. 

 

9.3.1.3 Hengellinen Kuukauslehti 

 

Myös Hengellinen Kuukauslehti omaa tietyn asiantuntijayleisön. Kuitenkin 

asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssin vallitsevuus saa oletetun lukijan 

vaikuttamaan melko neutraalilta suhteessa herännäisintensiteettiin ja jopa lähenevän 

universaaliyleisöä. Tämä kertoo mielestäni kiinnostavalla tavalla siitä, miten kosiskelu 

elämyksien ja viihdykkeiden pariin on nyky-yhteiskunnan kulutusilmapiirissä universaalia 

ja pitää pohjallaan yleiset nykyihmisen tarpeet (mielihyvän tavoittelu, viihtyminen, 

elämyshakuisuus). Lähtökohtana eivät siis ole vain hengellisen sisällön puitteissa syntyvät 

tai sen ohella tyydytetyt tarpeet. 

 

Herännäisten "oma" lehti oli myös melko moninainen diskurssien esiintyvyyden suhteen. 

Kuitenkin eniten esiintyviksi voisi laskea juuri tuon asiakaslähtöisyyden ja 

laadunhallinnan sekä alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssit. 

Myös herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssi ja markkina- ja festivaalitalouden sekä yhteiskunnallisen tekijyyden 

ja kannanoton diskurssit ovat luettavissa teksteistä enemmässä määrin. Aiemmista lehdistä 

melko lailla puuttunut hengellinen diskurssi näyttäytyy lisäksi paikoitellen, mutta ehkä 

senkin osuuden olisi tässä lehdessä ajatellut ennalta suuremmaksi. 

 

Asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssin kautta esitellään ohjelmaa varsin 

monipuolisesti. Ruokatarjoilusta puhutaan välillä hyvin teknisinkin termein ja 

yksityiskohtaisesti, wc:eet ja Radio Körttikin saavat palstatilaa. Alueellisen ja 

arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi luo merkityksiä nimenomaan sosiaalisen 

vaikuttamisen kontekstissa. Uusimaahan ja Etelä-Suomeen liitetään juurettomuus, 

individualismi ja yksinäisyys, kaupungistumisen muokkaamat elämäntavat. Pelkkään 

maantieteellisen tai juhlahistoriallisen eroavuuden esittelyyn ei tyydytä, vaan tätä 
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ulottuvuutta merkityksellistetään juuri herännäisyyden tarjoamien arvojen potentiaalin 

kautta. Tämän diskurssin painotus oli leimallista nimenomaan Hengelliselle 

Kuukauslehdelle. 

 

Jälleen sukupolvikategorisointi tulee esille herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, 

perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssin kautta. Siinä myös paljastetaan 

avoimesti mahdollinen sukupolvien välinen ajatusmaailmojen ero: 

  

"Jokaisella nuorella on varmasti oma lempivirsi, vaikka toisaalta vanhentuneen 

uskonnollisuuden vahvalle tekstille usein hieman hymyillään."  

("Nuoret hengessä mukana Herättäjäjuhlilla", Hengellinen Kuukauslehti 2/2001) 
 

Yhtenä herännäisyyden yhteisöllisyyden aspektina Hengellinen Kuukauslehti painottaa  

talkoolaisuutta.  

 

Kuvat ovat näissä artikkeleissa henkilökuvapainotteisia. Lähikuvilla ihmisistä, juhlien 

järjestäjistä ja osallisista, luodaan ihmisläheisempi ilmapiiri teksteihin. Töillä on näin aina 

tekijänä ihminen, ja herännäisyyden perinteen ylläpitäjä on aina "yksi meistä". Körteille 

"huuseja" valmistaneet vessatyömaalaisetkin ovat päässeet kuvaan vessoihin nojaillen 

(Hengellinen Kuukauslehti 7/2001, 26). Kuvissa myös korostuu sukupolviajattelu ja 

herännäisyyden jatkuvuuden teema. 

 

Hengellisen Kuukauslehden artikkeleissa on esillä hengellinen diskurssi, vaikkakaan ei 

vallitsevana.  

 

"Jumala näkee jokaisen ihmisen yksilönä - ainutkertaisena, vaikka ympärillä olisi kymmeniä 

tuhansia ihmisiä." (Jaakko Harjuvaara, aattoseurat 6.7.2001)  

("Jokainen on tärkeä", Hengellinen Kuukauslehti 8/2001)  

 

"Samalla kun pyydämme, että Jumala hyvyydessään varjelisi juhlien valmistelut loppuun 

asti ja antaisi siunauksensa juhlamatkallemme, samalla toivomme, että Hän armossaan 

johdattaisi meitä myös herättäjäjuhlien kautta kohti sitä uutta maata, jossa juhla on loputon."  

("Suuntana Uusimaa", Hengellinen Kuukauslehti 5/2001) 
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Markkina- ja festivaalitalouden diskurssin esiintyvyys on kiinnostavaa eritoten muihin 

kesäjuhliin vertailun kannalta. Näin siis myös itse herännäiset mieltävät juhlansa osaksi 

yleistä festivaalikategoriaa. Vertailu Puistoblues-tapahtumaan voisi kertoa sen, että tämän 

lehden merkitysmaailmassa Puistobluesin ja herättäjäjuhlien kävijät voisivat vallan hyvin 

olla samoja ihmisiä. 

 

9.3.1.4 Keski-Uusimaa 

 

Keski-Uusimaassa herättäjäjuhlat olivat kattavasti esillä. Diskursseista nousi hyvin 

näkyvästi esiin asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssi. Myös herännäisyys ja 

herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssi ja 

sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssi olivat tärkeitä merkityksen muodostamisen 

tapoja. Vähäisemmässä roolissa oli markkina- ja festivaalitalouden diskurssi, ja myös 

hengellinen diskurssi oli hiukan esillä. Yhteiskunnallisen tekijyyden diskurssi näkyi 

tässäkin lehdessä Jacob Södermanin puheiden kautta. Lisäksi evankelisen kirkon 

lähetystyölle Afrikan aids-alueilla oli annettu palstatilaa, mutta suhteessa tekstien määrään 

tämä aspekti ei kuitenkaan ollut määräävänä. Alueellisen ja arvomaailmallisen 

kahtiajakautumisen diskurssi näkyi kuten muissakin lehdissä, mutta ei niin selkeänä 

tekijänä. 

 

Asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssin ohjelmalliset ja viihtymispainotukset 

tulivat vahvasti esille. Ohjelmallisuudessa painotetaan kohderyhmäajattelua ja 

monipuolista sisältöä. Monessa kohtaa tämä diskurssi kietoutui yhteen herännäisyys ja 

herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden ja yhteisöllisyyden edustajana -diskurssin 

kanssa. Viihtymiseen liitettiin juuri herännäisyyden yhteisöllisyys.  

 

Helsingin Sanomien tapaan Keski-Uusimaassa ilmenee herännäisyys ja herättäjäjuhlat 

jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssi kiinnostavalla 

tavalla stereotypiavireisenä. Diskurssin käyttö ei kuitenkaan ole niin yksioikoista kuin 

Helsingin Sanomissa: Keski-Uusimaassa esim. kirjoittaja valitsee puolensa vahvasti, 

tuoden esille herännäisyyteen yleensä liitettyjä mielikuvia ja sitten kumoten ne. 

 

Erään artikkelin yhteydessä "kainalojuttuna" on otsikolla "Odottava ja ikävöivä usko" 

kerrottu herännäisyyden uskon sisällöstä korostaen hengellistä diskurssia jumalasuhteen 
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kuvailussa. Vertailun vuoksi voisi ottaa Helsingin Sanomien vastaavan kainalotekstin 

otsikolla "Herännäisyys elää seuroissa": teksti on siinä hyvin asiapitoista ja liikkeen 

historiallisiin faktoihin nojaavaa, neutraalia. Keski-Uusimaassa pyritään syvempään 

asioiden esille tuontiin, tuttavallisuuteen. 

 

Mielikuvanäkökulma näkyy lisäksi yksinkertaisuuden tavoittelun liittämisenä herännäisiin: 

"Puistoblues tavoittelee taivaita, körttiläisyys tyytyy matalampaan" (Keski-Uusimaa 

29.6.01, 4). Keski-Uusimaassa myös vetäydytään ulkopuolisen hämmästelevän tarkkailijan 

rooliin. 

 

Mielenkiintoista Keski-Uusimaassa oli myös sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssin 

merkittävä rooli. Näkökulma siinä oli korostetusti paikallisten asukkaiden. Juttuihin on 

myös haastateltu "kaduntallaajia", joista kukaan ei syystä tai toisesta juhliin aio mennä. 

Me-he -ajattelua ja mielikuva -ajattelua on kiinnostavasti tässäkin esillä. 

 

Silmiinpistävää on, että alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi ei 

ollut Keski-Uusimaassa selkeästi esillä, vaikkakin kyse on konkreettisesti juuri siitä 

kontekstista, johon juhlat ensi kertaa näin lähelle Helsinkiä tulevat. Asiaa ei katsottu tässä 

lehdessä niin tärkeäksi. Näin ollen eivät alueiden arvomaailmalliset erot tai herännäisyyden 

vaikutusmahdollisuudet tulleet niinkään esille. Juhliin kiinnitettiin enemmänkin huomiota 

elämyspohjalta.  

 

Myös tässä lehdessä muistetaan esitellä kulloinkin teksteissä kyseessä olevien henkilöiden 

herännäiskytkökset. Sekä tekstissä että kuvissa tulee esille sukupolvi-jännite. Eräs etusivun 

suuri kuva kertoo kuvatekstissä: "Perjantaina alkaneille Järvenpään herättäjäjuhlilla vanha 

ja uusi aika kohtasivat. Ne ajat ovat takanapäin, jolloin körttikansa osoitti uskoaan 

erityisellä puvulla." (Keski-Uusimaa 7.7.2001, etusivu) Kuvassa etualalla kaksi nuorta 

tyttöä kävelee vanhempia ihmisiä täynnä olevan penkkirivistön ohi. Tytöillä on päällään 

olkaintopit ja polvipituiset housut. Taustalla näkyy myös halaileva pariskunta: tytöllä on 

nykymuodikas, numerollinen pelipaita päällä. 

 

Herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden ja yhteisöllisyyden edustajana 

-diskurssi tulee ilmi myös perhekuvissa ja vaikkapa 9.7.01 Keski-Uusimaan sivun kolme 

isossa kuvassa kuvatekstinä: "Päätösseurojen lopuksi körttikansa polvistui rukoukseen 
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monien edeltäneiden sukupolvien tavoin. Ensi vuonna heränneet kokoontuvat juhlilleen 

Sieviin." Kuvassa suuri määrä ihmisiä on kumartuneena penkkien päälle polvillaan. 

 

Markkina- ja festivaalitalouden diskurssi tulee esille herättäjäjuhlien ja Puistobluesin 

rinnastamisella sekä, juhlien päätyttyä, myös selkeästi juhlien onnistumisen määrällisenä 

purkamisena. 

 

Keski-Uusimaan oletettu lukija ei ole niin helposti hahmotettavissa. Ensinnäkin edellä 

esitellyn sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssin suuri osuus kertoo paikallisten 

asukkaiden puhuttelusta. Myös herännäisyyden puolesta "puolustautuva" ja stereotypioiden 

tasolta ponnistava kirjoittelu havainnollistaisi oletetun lukijan ei-herännäiseksi. Toisaalta 

asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssin runsas esiintyminen voisi puhutella 

ohjelman kuvailullaan kaikkia lehden lukijoita, viihtymisen painottaminen puolestaan 

puhuttelee alueen hengellisissä tilaisuuksissa tai harrasteissa yleensäkin käyneitä. Yleisesti 

voisi ajatella, että teksteissä puhutellaan toisaalta körttiläisyyttä etäämpää tarkastelevaa, 

sen suhteen melko tietämätöntä lukijaa ja toisaalta potentiaalista juhlillakävijää huolimatta 

taustoista. 

 

9.3.2 Yhteenveto  

 

Herännäisyys ja herättäjäjuhlat jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssi esiintyy kaikissa lehdissä vahvana. Tyypillisimmillään se esiintyy 

juuri juhlilla kävijöiden ja järjestäjätahojen (puhujienkin) herännäisjuurien sekä 

pitkäaikaisen, jatkuvan juhlilla käynnin korostamisena. Lisäksi sukupolviajattelu oli 

määräävänä tekijänä merkitysten muodostamisessa tämän diskurssin puitteissa kaikissa 

julkaisuissa. Tämä toimi sekä vanha-nuori-jännitteenä että sukupolvien yli jatkuvan 

perinteen esittelemisenä, perhejäsennyksenä. 

 

Eritoten Helsingin Sanomat, mutta myös Keski-Uusimaa keskustelee merkityksistä tässä 

diskurssissa herännäisyyden ulkoisiin piirteisiin keskittyen ja näkyvästi siihen liitettyjä 

mielikuvia esille nostaen. Tällaisessa diskurssin esilletulemisessa korostuu erottelu me ja 

muut, asiaan vihkiytyneet ja ulkopuoliset. Diskurssi tuodaan mukaan eri näkökulmista, eri 

painotuksilla: kun sen mukaisia käsityksiä vastaan argumentoidaan, puolustaudutaankin ja 

toisaalta puhtaasti tapahtuman kuvailun ja ulkopuolisen tarkkailun tasolla. 
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Myös alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi on nähtävissä 

kaikissa julkaisuissa. Jako Etelä-Suomi-muu Suomi on merkityksen muodostamisessa 

tärkeänä taustalla. Hengellisen Kuukauslehden herännäisyyden arvojen potentiaalin 

pohtiminen tällä uudella juhla-alueella nousi kiinnostavasti esiin. Siinä näkyi 

arvomaailmojen eroavuus alueiden kesken ja herännäisyyden sosiaalisen vaikuttamisen 

mahdollisuus. Toisaalta tuotiin ilmi myös herännäisyyden elävä vire tälläkin seudulla ja 

juuriaan etsivien ihmisten määrä. Muiden lehtien osalta painottuminen oli tässä 

diskurssissa enemmän perinteisistä juhla-alueista poikkeamisessa. Ilkka toi kiinnostavasti 

esille juuri uusien alueiden valloittamisen. Keski-Uusimaa ei korostanut tätä diskurssia. 

 

Asiakaslähtöisyyden ja laadunhallinnan diskurssi oli edellisten kahden ohella vallitsevin. 

Helsingin Sanomat ei tätä niinkään esittele. Kenties sen puitteissa ei nähdä 

herännäisyydellä tai herättäjäjuhlilla todellista potentiaalia ja vetovoimaa suhteessa 

universaaliyleisöön. Keski-Uusimaassa diskurssi on runsaasti esillä, eritoten kotoisan 

viihtymisen ja ohjelmantarjonnan tiimoilta. Eri kohderyhmien kosiskelu näkyy myös. Ilkka 

ja Hengellinen Kuukauslehti sisältävät myös merkillepantavasti tätä diskurssia. Ohjelma ja 

varustelut yksityiskohtineen saavat palstatilaa.  

 

Markkina- ja festivaalitalouden diskurssi on kattavasti esillä kaikissa julkaisuissa. Ilkka ja 

Keski-Uusimaa edustavat tämän diskurssin osalta leimallisempaa osastoa, Hengellinen 

Kuukauslehti ja Helsingin Sanomat tyytyvät vähempään. Kesäjuhlavertailua (esim. 

Puistobluesiin) esiintyy kuitenkin eritoten Hengellisessä Kuukauslehdessä ja Keski-

Uusimaassa. 

 

Sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssin vallitseva esiintyminen Keski-Uusimaassa on 

kiinnostavaa. Lähtökohta siinä on nimenomaan paikallisten asukkaiden. Tämä kertoisi 

tämänkaltaisten juhlien pitämisestä "heidän" juhlinaan ja siten melko eristäytyneenä, 

vaikkakin niistä uutisoidaan runsaasti ja kotoisuutta korostaen. Myös Ilkassa merkityksiä 

rakennetaan tämän diskurssin kautta, lähtökohta vain on enemmänkin juhlille tulijoiden. 

Hengellisessä Kuukauslehdessä tätä ei tule esille juuri lainkaan, Helsingin Sanomissa 

jossain määrin juhlien aiheuttaman alueen normaalin järjestymisen muuttumisen mielessä. 

Varsinaiset järjestyshäiriölliset, virkavallan (poliisin) hallinnointiin liitettävät seikat tulevat 

esiin Ilkassa ja Keski-Uusimaassa. 
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Melko vähissä määrin lehdissä esittäytyy hengellinen diskurssi. Hengellinen Kuukauslehti 

sitä sisältää odotusten mukaisesti, mutta ei sekään mitenkään määräävästi. Painotus on 

Jumalan ja arjen suhteessa. Toisaalta Keski-Uusimaa sentään vilauttelee sitä, kun taas 

Ilkasta ja Helsingin Sanomista se jää melkeinpä puuttumaan. 

 

Yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssia löytyy Ilkasta, Keski-Uusimaasta ja 

Hengellisestä Kuukauslehdestä. Se keskittyy painokkaasti Jacob Södermanin puheiden 

ruotimiseen, vaikka muunkinlaisia ulottuvuuksia on löydettävissä.  Tämä diskurssi ei 

kuitenkaan ole diskursseista määräävimpien joukossa.  
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10. Johtopäätökset 
 

Uskonnon yleinen rooli kulttuurisena ilmiönä ja tosielämän havainnot herättivät  aikanaan 

kiinnostukseni tutkielmani aihetta kohtaan. Itse herännäisen sukutaustan omaavana, 

Pohjanmaalla syntyneenä ja eläneenä olin pohdiskellen seurannut herättäjäjuhlien yhä 

jatkuvaa suosiota. Laajemmassa mittakaavassa olin kiinnittänyt huomioni uskonnollisen 

elämyksellisyyden ja uskonnollisten symboliarvojen "kovaan kurssiin" trendimaailmassa. 

Uskonnon kuluttamisaspektin herätessä mieleeni koin ikään kuin valaistumisen: Näinhän 

se asia on! Asiaan lähemmin perehdyttyäni totesin jonkun muunkin ymmärtäneen ajatella 

samansuuntaisesti, mutta näin ei ollut ajateltu vielä läheskään vallitsevasti mitä tulee 

uskonnon tutkimiseen. 

 

Alun perin suuri ajatukseni oli, että herättäjäjuhlien diskurssianalyyttinen tutkimus kertoo 

suoraan ja tyhjentävästi suomalaisten uskonnollisuudesta noin yleensäkin. Tutkimuksen 

kuluessa tarkemmin asiaa pohdittuani päädyin kuitenkin hieman maltillisempaan 

katsantokantaan. Diskurssianalyysihän on selvästi aineistovetoinen metodi, joten tällöin 

tulee välttää tiukkoja hypoteeseja. Näin ollen hahmottelin yleistä teoriapohjaa koskien 

uskontoa ja sen oletettuja kehityskulkuja: sekularisaatiota, kulutusta. Kulutusnäkökulma 

tuntui hyvin hedelmälliseltä. Tutkimuskohteeni erityisyyden toin esille kirjoittamalla 

mukaan herännäisyyden historiaa. Näin sain esiin herännäisyyden aseman yleisemmässä 

suomalaisen uskonnollisuuden kontekstissa. Tämän uskonliikkeen erityisasema 

suomalaisessa sekä uskonnollisessa että poliittisessa historiassa on pidettävä mielessä. 

Herännäisyys on vahvasti suomalainen ilmiö. Toisaalta se on vain yksi uskonnäkymä 

muiden joukossa ja edustaa uskontoa siinä missä muukin uskonnollisuus. Tältä pohjalta on 

tehtävissä myös yleisempiä uskontoon ja sen merkityksiin liittyviä päätelmiä. Kyseessä on 

kuitenkin tapaustutkimus, jossa herättäjäjuhlat erityisyydessään ilmiönä tulee tässä 

tutkimuksessa kattavasti kuvattua ja analysoitua. Tarkoituksena on ollut tuoda esille 

merkityksiä. 
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10.1 Diskurssien avaamat merkitykset 
 

10.1.1 Herättäjäjuhlat herännäisyyden arvojen kantajana 

 

10.1.1.1 Yhdessä ja kuten aina ennenkin? 

 

Herättäjäjuhlat ja herännäisyys jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden 

edustajana -diskurssin vahva läsnäolo teksteissä oli tärkeimpiä diskurssilöydöksiä. 

Herättäjäjuhlat nähtiin vahvasti nimenomaan herännäisyyden ilmentymänä, ei minä 

tahansa kokoontumisena ilman sisältöä. Herättäjäjuhlat tuotiin esille tapana osallistua 

nimenomaan perinteeseen. Herättäjäjuhliin liitettiin väkevä yhteisöllisyys ja yli 

sukupolvien jatkuva perinne. Juhlilla käymisen tapa koettiin koko perheen yhteiseksi 

asiaksi, ja perhe-käsite laajeni yli sukupolvien, koskemaan linjaa isovanhemmista 

lapsenlapsiin. Toisaalta tämä perinteisiin nojautuva, yhteinen osallistuminen oli kuitenkin 

jonkinlaisessa jännitetilassa suhteessa sukupolvien jatkumoon. Vaikkakin sekä tekstissä 

että kuvissa tuotiin esiin nuorten osallisuuden määrä, joskus sitä myös epäiltiin, ja selkeästi 

se oli merkitysten muodostamisessa vähintäänkin pohdintaa aiheuttava alue. Nuorten 

osallistuvuus nähtiin jatkuvuuden merkkinä, mutta toisaalta oltiin tietoisia nykyajan muista 

houkutuksista ja intresseistä. Kuvallinen ilmaisu oli tämän ko. diskurssin puitteissa paljon 

esillä. Kuvilla esim. perinteiseen körttiasuun pukeutuneesta, vanhemmasta rouvasta tai 

toppiasuisista nuorista luodaan varsin vahvasti mielikuvia.  

 

Mielenkiintoista oli tämän diskurssin esiintyminen myös selkeästi - Perelmannin (1996) 

käsittein - universaaliyleisölle. Näin se esiintyi juuri ei-herännäisille suunnattuna, oletetut 

lukijat ja kirjoittajan selvästi tekstin kohteesta erottelevalla, ulkoisiin tekijöihin 

keskittyvällä tavalla. Täten merkityksiä luotiin vahvasti mielikuviin nojaten ja niitä 

uudistaen. Herättäjäjuhlat nähtiin tiukasti herännäisyyteen liittyvänä, sen arvojen 

ilmentymänä. Eritoten Helsingin Sanomat, kuten myös Keski-Uusimaa, edusti tätä puolta 

ko. diskurssista. Herännäisyyteen liitetään mielikuva vanhahtavasta yksinkertaisuuden 

tavoittelusta. Helsingin Sanomissa tuodaan esille esim. perinteisten körttipukujen vähyys 

juhlilla ja kuitenkin sellainen "löydös" kuvaillaan tarkasti. Körttipukuisen vanhan rouvan 

valokuvan nostaminen jopa etusivulle ja yleensäkin aiheen saama suuri huomio suhteessa 
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muihin seikkoihin, toimii mielestäni ikään kuin tekstissä esille tuotua asetelmaa vastaan: 

tapana vahvistaa mielikuvia ja erottelua. 

 

Yhteisöllisyys ja perinteen jatkuvuus ovat varmasti herättäjäjuhlien suosion yksi tärkeä 

perusta. Toinen juttu sitten on, miksi se yhä kantaa nykyajan yksilökeskeisessä 

kehityksessä ja virtuaaliyhteisöjen voittokulussa. Artikkeleissa käydyssä keskustelussa 

merkityksistä perinteiden jatkuvuus saa selkeästi rinnalleen uudistumisen vaatimukset. 

Näiden kahden sopivasta sekoituksesta löytyy kenties herättäjäjuhlien elinvoiman 

jatkuminen. 

 

10.1.1.2 Juuristaan ylpeä maalaisserkku kaupungissa 

 

Edelliseen herättäjäjuhlien perinteen korostamiseen liittyy tekstien toinen valtadiskurssi: 

alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi. Juhlien vuoden 2001 

pitopaikka Järvenpää koettiin tärkeänä merkityksen muodostamisen jäsennyksenä. 

Merkityksellistä oli nimenomaan Suomen kahtiajakautuminen sekä alueellisesti, Etelä-

Suomi-muu Suomi, että arvomaailmallisesti. Etelä-Suomi edusti nykyaikaa 

urbaaniudellaan, kiireellään, ihmistä eristävällä elämäntyylillään. Muu Suomi taas edusti 

arvoja, joita herättäjäjuhlat olivat tuomassa uudelle, ennen kokemattomalle alueelle eli 

yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen kulttuuria, ihmisläheisyyttä, välittämistä. Kiintoisaa oli 

myös se, että teksteissä herännäisyyden arvot olivat oikeutettuja edustamaan koko muuta 

Suomea. Toisaalta myös potentiaali, joka Etelä-Suomessa piili nähtiin nimenomaan joko 

juuriaan etsivänä kansana tai herännäisyyden Etelä-Suomessakin ylläpitäminä 

jonkintasoisina kokoontumismahdollisuuksina. Eli Etelä-Suomen väestönkin juuret olivat 

muualla Suomessa, rauhanomaisessa ja välittömässä elämässä. Lehdistä neutraaleimmin 

tämä diskurssi esiintyi Helsingin Sanomissa, keskittyen lähinnä yleisesti juhlahistoriaan. 

Toisessa laidassa taas oli Hengellinen Kuukauslehti, joka näki käytännön sosiaalisen 

vaikuttamisen mahdollisuuden keskiössä. Tähän liittyy varmasti myös asiantuntijayleisölle 

teksteissä puhuminen. Keski-Uusimaa sijoittui keskimaastoon, ja Ilkka toi esiin 

mielenkiintoisen valloittamisen aspektin, joka sekin kielii vaikuttamismahdollisuuksien 

toivosta.  

 

Alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssi paljasti myös yllättäen 

maaseutu-kaupunki-erottelun elinvoimaisuuden. Herännäisyys ja herättäjäjuhlat sen 
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ilmentymänä esittäytyvät maaseudun ilmiönä. Juhlien suhteen tuoreella maaperällä, Etelä-

Suomessa, ollaan välillä kuin maalaisserkku kaupungissa. Diskurssissa tulee kuitenkin 

näkyviin omien juurien kunnioittamisen ja niitä ylpeydellä kantamisen sävy. Tämän alue-

erottelun esiintyminen on kiinnostavaa ensinnäkin sen pohjalta, että herännäisyys 

kelpuutetaan edustamaan koko muuta Suomea. Toisekseen yllättävää on maaseudun 

niinkin jyrkkä erottelu kaupungistuneesta Suomesta. Herännäisyyden taustallahan on 

vahva talonpoikaisuus, joten historiallinen perusta tällaisille ajatuksille on olemassa. 

 

Suomen vahvasta arvomaailmallisesta kahtiajaosta, ja nimenomaan merkitysten 

muodostamisesta sen kautta, johtuen voisi ajatella uskonnollisuuden yleisesti liitettävän 

muun kuin Etelä-Suomen elävinä pitämiin arvoihin. Näin myöskään Etelä-Suomen 

hektinen elämänmeno ei olisi omiaan kantamaan uskonnollisuutta ja sen tukemaa 

elämäntapaa.  

 

10.1.1.3 Poliittisena ja hengellisenä vaikuttajana 

 

Uskonnollisuuden vaikutusmahdollisuuksiin ja arvoulottuvuuksiin liittyen 

yhteiskunnallisen tekijyyden ja kannanoton diskurssi oli valaiseva. Herättäjäjuhlat nähtiin 

foorumina yhteiskunnallisten asioiden esillenostamisessa. Tähän liittyy varmasti 

herännäisyyden asema talonpoikaisliikkeenä ja muutenkin kantaaottavana tahona 

historiassa. Juhlien ykköspuhujaksi teksteissä nostettiin oikeusasiamies Jacob Söderman, 

jonka status katsottiin näin painavammaksi kuin muiden puhujien; maallikkojen, pappien 

ja muiden hengellisten tahojen. Myös kirkon ja valtion suhde oli keskiössä. Diskurssin 

esiintyminen eritoten Ilkassa ja Hengellisessä Kuukauslehdessä tuovat mielestäni esille 

taas tietylle, herännäisyyteen liitoksissa olevalle asiantuntijayleisölle puhumisen. 

Herännäisyys mielletään poliittiseksi tekijäksi näissä lähikosketuksen sen historiaan 

omaavissa konteksteissa. 

 

Yllättävää sinänsä oli hengellisen diskurssin suhteellisen vähäinen osuus kaikkien 

esiintyneiden diskurssien palstatilasta. Herättäjäjuhlat ovat kuitenkin hengellinen juhla, 

tietyn uskonliikkeen uskonnollinen rituaali. Tämä puoli asiasta ei ollut mitenkään 

vallitsevasti esillä. Hengellisessä Kuukauslehdessä se oli kuitenkin jossain määrin 

nähtävissä, ja myös Keski-Uusimaa tuo sen esille. Merkitysten muodostaminen tätä kautta 

ei kuitenkaan näyttänyt olevan tärkeä piirre. Mielestäni tämä saattaisi kertoa nimenomaan 
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uskonnon kulutusaspektista: hengellisiä ulottuvuuksia ja uskonopillisia sisältöjä ei haluta 

painottaa. Sen sijaan kiinnitetään huomiota ihmisen yksilöllisiin kokemuksiin ja 

uskonelämyksiin: herättäjäjuhlien suhteen juuri elämyksiin juhlien ohjelman ja toisaalta 

perinteen kautta. 

 

10.1.2 Herättäjäjuhlat festivaaleina 

 

10.1.2.1 Asiakkaana ja osallisena 

 

Perinteisyyden ja yhteisöllisyyden ohella tärkeimpänä esiintyi asiakaskeskeisyyden ja 

laadunhallinnan diskurssi, joka sai sijansa kaikissa neljässä julkaisussa, kolmessa niistä 

selvästi. Helsingin Sanomat ainoana ei niinkään keskittynyt asian esittelyyn tämän akselin 

kautta. Tämä kertoo mielestäni lehden tapahtumasta itsensä etäännyttävästä 

suhtautumisesta, joka on jo edelläkin tullut esille. Toisaalta Hengellinen Kuukauslehti 

tuottaa merkityksiä varsin vahvasti juuri tämän diskurssin kautta. Tämä kertoisi mielestäni 

siitä, että etukäteen oletettu "hengellisin" julkaisu tuottaa merkityksiä tämän diskurssin 

puitteissa täsmälleen yhtä lailla kuin "maallisemmatkin" julkaisut. Asiakaskeskeisyys 

kulkee läpi tällaisten juhlien kentän huolimatta lähtökohtien sisällöstä.  

 

Yhteispiirteet minkä tahansa muun kesätapahtuman kanssa ovat ilmeiset: viihtymisen 

tarpeet on täytettävä tällaisessakin tapahtumassa. Ohjelman on oltava monipuolista, pelkkä 

hengellisten puheiden pito ja muiden uskonnollisten rituaalien suorittaminen ei riitä. 

Asiakas- ja kohderyhmäajattelu näkyy selvästi, esimerkiksi nuorille suunnatun ohjelman 

painottamisena ja sen "heidänkielisenä" markkinointina. Herättäjäjuhlienkin on 

"kalasteltava" asiakkaita, jotka elävät nykyajan viihdykkeiden ylitarjonnan maailmassa. 

Elämyshakuisuus on selvä markkinatekijä. Lehtikohtaiset kontekstit vaikuttavat 

yleisökonstruktioihin: Ilkka puhuu omilleen eli Pohjanmaalta juhlille lähtijöille/tulijoille. 

Hengellinen Kuukauslehti puhuu niin ikään omilleen, artikkelit menevät varsin 

yksityiskohtaisellekin tasolle. Keski-Uusimaassa voisi oletetun lukijan katsoa olevan 

alueen asukas, joka seuraa uteliaana, ehkä kuitenkin hieman etäältä, paikkakunnalle tulleen 

yhteisön juhlaelämää. Vahva asiakaslähtöisyyden esiinnousu voisi tosin kertoa lukijan 

olevan myös potentiaalinen juhlilla kävijä. 
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Toisaalta tähän diskurssiin kietoutuu kiinnostavasti herättäjäjuhlat ja herännäisyys 

jatkuvuuden, perinteisyyden sekä yhteisöllisyyden edustajana -diskurssi: todellinen 

viihtyminen tuntuu nousevan yhteisyyden ja tuttuuden tunteesta ("Kuin ois kotiinsa 

tullu!"). Puitteet ovat "tapahtumaoppaan" mukaiset: monipuolinen ohjelmisto, 

varautuminen erilaisten ja eri-ikäisten juhlijoiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä sujuvat, 

kattavat liikennejärjestelyt ja majoitukset. Silti lopullinen viihtyminen tuntuu nousevan 

perinteen synnyttämistä tuttuudesta, läheisyydestä ja välittömyydestä. Näiden kahden 

diskurssin yhteenkietoutumisella tehdään herättäjäjuhlista muista massatapahtumista 

poikkeavat. Muissa tapahtumissa saattaa nähdä tuttuja, ja esim. tietyn alan ihmiset 

kohtaavat toisiaan, mutta kun puhutaan kävijämääriltään suurista juhlista, uskonnollisen 

perinteen luoma yhteisöllisyys on täysin omanlaistaan tuttuutta.  

 

"Herättäjäjuhlat tapahtumana muiden joukossa" on kuitenkin selkeästi oma ulottuvuutensa 

merkitysten muodostamisessa. Tapahtuma muiden joukossa -ilmentymä tuli esille myös 

sosiaalisen järjestyksen ylläpidon diskurssin puitteissa. Siinä merkityksellistetään ihmisten 

välisiä suhteita juuri niiden välisen tasapainon pysymisen ja järkkymisen akselilla. Tämä 

tuo ilmi myös festivaaliuden standardikuvion: paikalliset asukkaat valittavat häiriöistä, 

virkavallan osallisuutta pohditaan, paikallisten mielipiteitä juhlista tuodaan ilmi jne. 

Hengellinen Kuukauslehti ei tosin tätä diskurssia juurikaan sisällään pidä. Tämä voisi 

kertoa juhlien tekemisestä "itselle", kiinnittämättä sen suuremmin huomiota ympäröivän 

kontekstin mahdolliseen häiriintymiseen. Muiden lehtien eri yleisökonstruktiot tuovat 

esille sen, että tässä diskurssissa painotetaan joko paikallisia asukkaita tai juhlille tulijoita. 

 

Vaikka merkityksiä muodostetaan järjestyshäiriöistäkin puhumalla, taustalla kulkee 

kuitenkin pehmentävä asenne. "Henkisistä" juhlista kun on kyse, se myöskin tuodaan 

esille: "Ei melua, vain veisuuta", "Kiva kun ei humalassa" jne. Jotenkin teksteissä koetaan 

myös tätä kautta juhlien erityisyys.  

 

10.1.2.2 Tapahtuma muiden joukossa 

 

Vahvaa markkinatapahtuma-aspektia toi mukaan markkina- ja festivaalitalouden 

diskurssin esiintyminen. Herättäjäjuhliin liitettiin kävijäodotuksia ja juhlien jälkeen iloittiin 

esim. avajaispäivän kävijäennätyksestä. Juhlien loputtua harmiteltiin myymättä jääneitä 

ruoka-annoksia. Mielestäni tämä menestys liitetään ensisijaisesti nimenomaan 
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taloudellisiin laskelmiin juhlien kannattavuudesta: luvut ovat selvästi esillä ja termit 

taloudellisia, kuten "myyntimenestys" tai "laskelmallinen tavoite". Sinänsä se on 

mielenkiintoista, sillä alueellisen ja arvomaailmallisen kahtiajakautumisen diskurssin 

vahva esiintyminen olisi voinut ennakoida myös hengellisen menestymisen enempää 

esiintuontia. Tämänkaltaisten massajuhlien väistämättä kantama pieni epävarmuus 

onnistumisesta asiakkaan tyydyttämisessä ja ihmisten houkuttelemisessa sekä 

imagokysymykset ovat myös nähtävissä teksteissä. 

 

Suoranainen rinnastus muihin kesätapahtumiin vahvistaa tämän diskurssin kautta 

tapahtuvaa merkitysten muodostamista. Myös Hengellinen Kuukauslehti sisälsi tätä, mikä 

sinänsä yllättää. Siinäkään ei nähdä epäsuotavana tai herättäjäjuhlien erityisluonnetta 

heikentävänä tällaista rinnastusta, vaan markkinalähtöisesti lähdetään mukaan luomaan 

yleisötapahtuma ja ajanviettotapa -imagoja liittymällä muiden kesätapahtumien iloiseen 

joukkoon. 

 

10.1.3. Herättäjäjuhlien suosio 

 

Herättäjäjuhlat näyttäisivät aineistoni perusteella kantavan yhä jatkuvan suosionsa 

nykyaikaisen massatapahtuman ja perinteiden ylläpitämisen sopivalla cocktaililla. Juhliin 

näytettäisiin liitettävän samoja merkityksiä kuin yleensä nykyaikaiseen kesätapahtumaan: 

keskiössä on markkinalähtöinen tapahtumaorganisaatio ja asiakaskeskeisyys. Tarjonnan 

toivotaan kohtaavan kysynnän, ja juhlille asetetaan menestymisen odotuksia ja tavoitteita. 

Jälkeenpäin "tehdään tiliä" saavutuksista.  

 

Vahva sitoutuminen perinteeseen näyttäisi ainakin vielä takaavan osaltaan juhlakansan 

suuren määrän. Juhlat koetaan yhteiseksi tapahtumaksi, ja nimenomaan perinteen kautta 

jaettu yhteisön jäsenyys yli sukupolvien on vahvasti esillä. Bar-Haimin (1997, 40) 

tutkielmani teoriaosuudessa esittelemä rituaalien muodonmuutos vain passiivisiksi, ei-

uskonnollisiksi spektaakkeleiksi ei ainakaan tältä osin näyttäisi vielä olevan toteutumassa. 

Hänen vaatimuksensa rituaalien yhteydestä nykyiseen sosiaaliseen järjestykseen elää siis 

herättäjäjuhlien suhteen. Mielestäni tämä yhteys voi pohjautua herättäjäjuhlien 

avautumiseen kohti ajanviettotapaa, kesäistä kokoontumista. Toisaalta hyvin perinteisesti 

liikkeeseen liittyvä yhteisöllisyys ja uskon väljyys, omakohtaisuus, mahdollistavat juhlien 

vetovoiman laajemminkin luterilaisen uskon ja seurakuntien jäsenten piirissä. Perinteisiin 
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nojaava yhteisöllisyys ja juhlien kävijöiden pitkä osallistumishistoria, sukupolvienkin yli, 

saattaa rajata ja etäännyttää ihmisiä varsinaisesta juhlille uteliaisuuttaan osallistumisesta. 

Durkheimin pyhä-käsitteen yhteisöllinen alkuperä näyttäisi pitävän vahvasti paikkansa 

näiden juhlien suhteen. Yhteisöllisyys liittyy niin vahvasti perinteeseen ja herännäisten 

uskonyhteisön historiaan, että sen juhlien irtautuminen uskonnollisesta leimasta ei varmaan 

tapahdu kovinkaan pian. Toisaalta herättäjäjuhliin liittyvään yhteiseen merkityksenantoon 

eivät niinkään kuuluneet uskon sisällölliset, hengelliset ulottuvuudet, joten näiltä osin 

juhlat ovat ehkä kokeneet jonkinlaista muutosta. 

 

Asiaan vaikuttaa myös varmasti herännäisyyden asema maamme uskonnollisessa ja 

poliittisessa historiassa. Herännäisyyden katsotaan edustavan tiettyä kansanomaista, 

vahvasti perinteeseen pohjautuvaa uskoa. Edellisen lisäksi herännäisliikkeen asema 

evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja sen uskon tietty väljyys saavat aikaan sen, että 

hengellinen ulottuvuus ei ole määräävin tai omalaatuisuutta liiaksi korostava tekijä. Jos 

taas ajatellaan tutkielmani alussa esittelemiäni nykyteorioita uskonnollisuuden 

yksilöllistymisestä, niin herännäisyys vastaa myös yksilöllistä uskon kokemista ja arjen 

uskonharjoitusta korostamalla tähänkin tarpeeseen. Toisaalta juhlat vastaavat 

uskonnollisuuden trendikkääseen elämyshakuisuuteen.  

 

Tietystä herännäisyyden uskon "väljyydestä" tai "avaruudesta" ja herättäjäjuhlien 

elämyksellisten aspektien vetovoimasta kertoo myös juhlien suuri kävijämäärä suhteessa 

varsinaiseen Herättäjä-Yhdistyksen jäsenmäärään (6500 vuonna 2004). Juhlilla kävijöiden 

intentiot eivät siis ole sidoksissa varsinaiseen tunnustukselliseen herännäisjäsenyyteen. 

Näin ei myöskään herännäisuskolta vaadita sitoutuvaa tunnustuksellisuutta. 

 

Vaikka väkevä yhteisöllisyys on esillä merkitysten muodostamisessa herättäjäjuhlien 

suhteen, ne eivät kuitenkaan näyttäydy julkisesti suljettuina. Juhlat ovat laajasti esillä, 

eritoten paikallinen Keski-Uusimaa esittelee juhlia todella runsaasti. Ohjelmallisuus ja muu 

tarjonta sekä viihtyminen ja hyvä olo tuodaan runsaasti esille.  
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11. Uskonnollisuus herättäjäjuhlien analysoinnin kautta 
 

Katsoisin voivani aineistoni perusteella avata tähän yhteyteen tietynlaisia näkymiä 

uskonnollisuuteen yleensä nykypäivän Suomessa. Uskonnon marginalisoituminen on 

mielestäni vähintäänkin epäoleellista tämän tutkielman tarkastelun jäljiltä. Herättäjäjuhlat 

suosioineen yleensäkin on ilmiö, joka puhuu tuota olettamusta vastaan. 

Kulutusnäkökulman suhteen tämä tutkielma oli mielestäni hedelmällinen. Näiden juhlien 

tarkastelun kautta voidaan nähdä uskonnollisuuden kulkeneen muuttuneeseen rooliin ja 

nimenomaan postmodernin kulutuksen suuntaan. Uskonnon suhteen keskiössä on nyt 

ihminen omine toiveineen ja tarpeineen, joita uskonnon tulisi piiriinsä kuuluvalla 

toiminnalla tyydyttää. Ennen ihminen toimi uskonnon ehdoilla, nyt tilanne on jokseenkin 

päinvastoin.   

 

Uskonnollisuuteen ja siihen liittyvään toimintaan liitetään tutkimuksessani samoja 

merkityksiä kuin kulutustuotteisiin: mielihyvähakuisuus, houkuttelevuus, elämyksellisyys, 

monipuolisuus. Siltä osin voisi laskea uskonnollisuutta kulutettavan. Herättäjäjuhlille ei 

mennä kärvistelemään synnintunnossa eikä opiskelemaan vakavamielisesti uskonasioita. 

Aineistoni perusteella sinne mennään viihtymään, olemaan yhdessä, tuntemaan hyvää oloa, 

nauttimaan ohjelman vaihtelevuudesta ja "helposta" (ruokatarjoilu, liikennejärjestelyt, 

majoitusvaihtoehdot) viikonlopusta. Taloustieteiden nojalla voisi todellakin ajatella 

uskonnollisen pluralismin lisäävän palvelujen tarjonnan laatua. Ainakin herättäjäjuhlien 

osalta palvelujen laatuvaatimus oli merkitysten annossa määräävä tekijä. 

 

Uskonnolliseen toimintaan liitetään merkityksiä, jotka nousevat nykyajan yritysmaailman 

ja markkinoinnin pohjalta. Herättäjäjuhlien kohdalla se tarkoittaa juhlien järjestämisen 

kaupallista ja  taloudellista puolta, kulutusviitekehystä: asiakaskeskeisyyttä, laatua, 

markkinataloudellisia odotuksia ja laskennallisia arvioita. Uskonto ei ole siis työntynyt 

Weberin (1989, 1920, 160) ennustusten mukaan irrationaaliselle alueelle, vaan päinvastoin 

rationaalinen maailma työntyy uskonnon kentälle, lisäten sen elinvoimaa. Näin ajateltuna 

uskonto ja muu maailma, laskettakoon se nyt vaikka rationaaliseksi, eivät ole toisiaan 

poissulkevia. Rationaalisen maailman vaikutus ei pysähdy irrationaalin rajalle, vaan 

tunkeutuu sillekin alueelle. Vaikutus ei vain tunnu olevan negatiivisesti maallistava. Jos 

tämän ajattelutavan palauttaa maanpinnalle, voisi herättäjäjuhlien kohdalla ajatella, että 
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organisaation ja juhlien järjestämisen tietty "maallisuus" ja yritysmaailmanomaisuus sekä 

juhlien ymmärtäminen myös vaativien asiakkaiden ajanviettotapana vaikuttavat 

säilyttävästi uskonnollisuuteen. 

 

Uskonnollisten markkinoiden vapaavalintaisuutta näyttäisivät ainakin tutkimukseni 

perusteella kuitenkin "jarruttavan" mm. Lester Kurtzin (1995, 12-13) nimeämät valintojen 

taustatekijät ja niistä nimenomaan traditiot sekä yleiset kulttuurin tuottamisen prosessit. 

Herättäjäjuhlien kohdalla nähdään vahva perinteisiin nojaava yhteisöllisyys, joka tekee 

juhlista sidonnaisen laajempiin kulttuurisiin, pitkäkestoisiin valintoihin suhteessa 

kulutusyhteiskunnan hetkellisiin, mielihyvää tuottaviin kulutusvalintoihin. Täten myös 

taloustieteiden vaalimat uskontoteoriat saattavat yksioikoisuudessaan olla sinällään liian 

suppeita. Toisekseen uskonnollisuuteen liittyvät historian kautta tietynlaiset arvot, jotka 

nähdään merkitysten muodostamisessa keskeisinä ja vaikuttavina. Herättäjäjuhlien 

kohdalla nämä arvot liittyvät herännäisyyden asemaan talonpoikaisena ja yleensäkin 

kansanliikkeenä. Tämä tausta vaikuttaa yhä uskonsuuntaukseen liitettyinä 

yhteiskunnallisina äänenpainoina ja myös sen vaikutuspotentiaalina poliittisella kentällä.  

 

Durkheimin pyhän alkuperän jäljittäminen yhteisöön itseensä näkyy uskonnossa yhä näinä 

virtuaalitodellisuuden ja globaalien yhteyksien aikoina. Herättäjäjuhliin liitettyjen 

merkitysten analysointi toi vahvasti näkyviin yhteisön ja sen yhteisen historian sekä 

yhteisöön kuulumisen pyhyyden. Oli oikeastaan yllättävääkin, miten keskeisenä tekijänä 

tämä tuotiin esiin. Juhlat todella vahvistavat yhteisöä. Jälkeenpäin jäin vielä miettimään, 

mikä tuo yhteisö luonteeltaan loppujen lopuksi ensisijaisesti on: juhlilla kävijät vai 

enemmänkin uskon yhteisö. Juhlilla käynti tuntui nimittäin perinteenä niin vahvalta, että se 

eli tavallaan omaa elämäänsä.  

 

Taloustieteiden pohjalta ajatellen yleinen taloudellinen kehitys nostaa käytetyn ajan arvoa 

ja näin myös uskonnollisiin toimituksiin käytetyn ajan arvoa (Mangeloja 2003, 4-5), mikä 

saattaisi näkyä tällä hetkellä juuri esim. jumalanpalveluksiin osallistumisen vähyytenä. 

Herättäjäjuhlat taas näyttäisivät hyödyn maksimoinnin pohjalta olevan tapahtuma, joka 

intensiteetillään uudistaa uskonnollisen yhteisön elinvoimaa yhden viikonlopun aikana 

todella syvästi ja voimakkaasti. Samoin voisi ajatella toimivan myös suurten juhlapyhien 

vetovoiman suhteessa kirkossakäyntiin. Esim. joulunajan pyhät ovat säilyneet tämän 

suhteen vetovoimaisina. 
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Uskonnollisuus ja uskonnot yhdistettynä nykyajan asiakaskeskeiseen ajattelutyyliin 

tarjoavat varmasti ihmisille jotain sellaista, mitä muut joukkoviihteen tahot eivät 

ajanviettomahdollisuuksineen pysty tarjoamaan. Herättäjäjuhlienkin esittelemät puitteet 

voivat olla mielihyvää tuottavia, nautinnonhalua tyydyttäviä, ja samaan aikaan sekä 

yhteisöllisyyden tarve että kenties hengellisetkin tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Oman 

tutkimukseni perusteella voisin nostaa uskonnon tyydyttämistä tarpeista keskeisimmiksi 

nimenomaan yhteisöllisyyden ja yhteisen menneisyyden sekä ajanvietollisen puolen, hyvän 

olon. 

 

Tutkimukseni pohjalta uskonnollisuus liitetään Etelä-Suomen tiheään asuttujen seutujen 

ulkopuolisen alueen ja maaseudun arvomaailmaan. Uskonnollisuus kuuluu yhteen 

yhteisöllisyyden, välittämisen, välittömyyden ja kenties yksinkertaisuudenkin kanssa. Eli 

se liitetään arvona ikään kuin ruuhka-Suomen individualistisen, kiireisen suorittajan 

menneisyyteen tai hänen arkimaailmansa ulkopuolelle. Samalla merkityksissä näkyy 

kaipaava vire. Kaupungistuneimman Suomenkin asukkien juurien nähdään olevan 

välittömässä, henkisessä ilmapiirissä, maaseudulla. Tämä ajatus on sinänsä naiivi, sillä 

sukupolvissa ollaan jo siinä vaiheessa, että kaupungeissa elää suurilta osin myös siellä 

syntyneitä. Toisaalta maaseutukaan ei enää ole se sama kuin esim. vielä 50 vuotta sitten.  

Tämä kategorisointi kertoo kuitenkin kiinnostavalla tavalla arvojen ja yhteisen kansallisen 

menneisyyden kantavasta voimasta merkitysten muodostamisessa. 
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