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Pääkirjoitus
teksti Joni Valkila
kuvat Kai Vainiomäki

Kadotetusta
paratiisista
ennallistettuun
paratiisiin

”K

atso, minä teen kaiken uudeksi. Hän
pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän
silmistään, eikä kuolemaa enää ole,
eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole. Entiset ovat kadonneet.”
Jehovan todistajien paratiisi kuulostaa mahtavalta! Ihmiset elävät ikuisesti nuorina ja onnellisina kauniin
luonnon ympäröiminä. Valitettavasti
mikään tällä planeetalla ei viittaa siihen, että maapallo olisi joskus ollut paratiisi,
jossa leijonat söivät rehua kuin raavaat. Tämä
herättää kysymyksiä ennallistetun paratiisin todenperäisyydestä.
Myös paratiisissa joutuu kohtaamaan vähemmän paratiisimaisia tosiasioita: äiti, isä tai
oma lapsi ei ehkä läpäissyt seulaa ja päässyt pelastuvien joukkoon. Ja vaikka seulan läpäisisi ei
se ole vielä tae iankaikkisesta elämästä. Paratiisissa pitää olla tottelevainen Jumalalle tai menettää henkensä. Saatana päästetään paratiisiin
eksyttämään ihmisiä vielä tuhannen vuoden jälkeenkin ja ennustuksen mukaan monet hyppäävät hänen kelkkaansa, jälleen kerran. Rangaistuksena on – mikä muukaan – kuolema. Pientä
tuskaa ennakoidaan siis paratiisiinkin.
Näitä haittapuolia lukuun ottamatta paratiisi
on kyllä houkutteleva. Ikuinen nuoruus. Kivannäköisiä ihmisiä. Rajattomasti hedelmiä. Pörröistä ja kesyä megafaunaa on mukava paijailla, vaikka miljoona vuotta tai kauemmin! Lasten
iloisia leikkejä on kiva seurailla. Paitsi hetkinen,
eikö paratiisi olisi enemmän aikuisten juttu?
Seuraavan sukupolven kasvattamistahan ei tarvita, jos ihmiset elävät ikuisesti? Ellei sitten luo-
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pioita ilmaannu niin paljon, että pitää synnyttää
uusia ihmisiä teloitettujen tilalle paratiisin jatkuvuuden turvaamiseksi?
Jehovan todistajien oppien mukaan vain uskollisilla Jehovan palvelijoilla on mahdollisuudet päästä paratiisiin ja pahat ihmiset kuolevat
pian Harmageddonissa. Kuten Jeesus sanoi: ”Se
portti on kapea ja tie ahdas, joka vie elämään ja
harvat ovat ne, jotka löytävät sen.” Tuhoon johtava tie taas on leveä. Jehovan todistajien paratiisi on rakennettu ruumiskasojen päälle. Harmi,
että paratiisin saavuttamiseksi tarvitaan niin
paljon väkivaltaa.
Paratiisissa herkempiä saattaisi haitata paratiisin väkivaltainen historia ja se, että pakotietä
paratiisista ei ole. Toisinajattelu ei ole sallittua
totalitaarisessa paratiisissa. Paradoksaalisesti
Jehovan todistajien paratiisi tuottaa paitsi onnea myös tuskaa.

•

„

Opin kuinka
hauras on
ihmissuhde,
joka perustuu
vain yhteiseen
uskoon.

Ex-muslimiaktivisti

NADIIFO OMER

J

teksti ja kuva Nadiifo Omer

ätin islamin julkisesti noin vuosi sitten. Kuten moni entinen
uskovainen, sain minäkin valintani myötä kokea syrjintää, halveksuntaa ja jopa henkeeni kohdistuvia uhkauksia. Olen silti jo
pidemmän aikaa ilmaissut uskontokriittisiä ajatuksia, mutta vasta muuttaessani omilleni
kykenin luopumaan hijabista ja
tulemaan sinuiksi seksuaalisuuteni kanssa. Olin kuitenkin kysynyt vanhemmiltani epäsuorasti minua koskevia kysymyksiä, kuten mitä he tekisivät, jos joku
lapsistaan jättäisi islamin. Isäni vasta-

si, että islamilaisen lain mukaan luopiot tulisi tappaa. En siis kokenut lapsuudenkotiani omaksi ympäristökseni.
Uskoni menettämisen myötä menetin myös enemmistön ystävistäni ja
opin kuinka hauras on ihmissuhde, joka
perustuu vain yhteiseen uskoon. Sain
uhkauksia puhelimeeni, sähköpostiini
ja Instagramiini. Jotkut minua panettelevista olivat entisiä kollegoitani ja nuoria, joiden kanssa kävin koraanikoulua.
Muistan kuinka vainoharhainen olin
kävellessäni ihmisten ilmoilla. Sellaista ahdistuksen tunnetta en toivoisi kenellekään.

Toisaalta se, että puhuin rehellisesti ajatuksistani, auttoi minua löytämään
muita kaltaisiani. Saan aina satunnaisin väliajoin yhteydenottoja muilta
muslimitaustaisilta, viimeksi ihan Arabiemiraateista asti. Myös suomalaiset
ex-muslimit ottavat minuun yhteyttä.
Moni kokee, etteivät saa muualta tarvitsemaansa vertaistukea. Meitä on Suomessa sekalainen joukko ja tapaamme
usein erilaisissa merkeissä. Itselleni
tärkeintä on yhteenkuuluvuuden tunne. Sitä ei koe olevansa niin yksin, kun
tietää, että muut ovat ponnistaneet samoista lähtökohdista.
On todellista vapautta olla vuosien
hiljentämiskulttuurin jälkeen oma itsensä ihmisten ympärillä, jotka eivät
pidä ajatuksiasi häpeällisinä tai syntisinä. Somaliyhteisössä kasvaneena elin
pitkään siinä illuusiossa, ettei islamia
voinut jättää. Vaikka islamin luopioiden
olemassaolo on vaiettu asia, meitä on
melko varmasti jokaisessa muslimiyhteisössä.
Teen ruohonjuuritason työtä resurssieni mukaan, mutta on haasteellista olla näkyvä ex-muslimiaktivisti, sillä
vastaavaa työtä ei ole tehty Suomessa
kovin pitkään. On yhä matkaa siihen,
että pelkkä olemassaolomme ja islamkritiikki on normalisoitua, mutta pyrin
työskentelemään sellaisen tulevaisuuden puolesta.

•
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Häpeä ja uskonnolliset yhteisöt

H

teksti Miika Koskela kuva Virpi Palomäki

äpeän kokemukset saattavat olla todellisuutta monen uskonnollisessa yhteisössä elävän tai eläneen ihmisen
mielissä. Ne voivat olla seurausta siitä, ettei yksilö ole kyennyt täyttämään
yhteisön asettamia odotuksia tai mukautumaan sen opetukseen. Toisaalta häpeän kokemukset voivat nousta
myös sen pohjalta, että on kuulunut
uskonnolliseen yhteisöön ja kenties
pitkän aikaa seurannut sen itselleen vahingolliseksi havaitsemiaan oppeja ja käytäntöjä. Häpeä värittää kokemusta omasta itsestämme ja
voi saada aikaan hyvin syvälle ulottuvia kokemuksia omasta pahuudesta tai huonoudesta.
Toisaalta häpeän kokemukset voivat myös ulkoistaa pahan toisaalle, joka puolestaan saattaa
johtaa aggressioon tai eristäytymiseen muista.
Riittävän pitkään jatkuva häpäisy voi aiheuttaa
ihmisessä sen, ettei häpeän kokemiseen tarvita
enää mitään ulkopuolelta tulevia tekijöitä, vaan
häpeä yleistyy leimaamaan kaikkea ajattelua ja
tekemistä.
Kaikki häpeä ei kuitenkaan ole vääjäämättä
negatiivista ja vahingoittavaa. Jokainen ihminen
toimii elämässään osana suurempaa sosiaalista kokonaisuutta, johon sopeutumisessa sopiva
määrä häpeää auttaa. Häpeä ohjaa muun muassa säätelemään käyttäytymistämme ja kunnioittamaan muita ihmisiä. Hyvä häpeä sallii meidän epäonnistuessammekin nauraa itsellemme.
Mikäli emme tuntisi lainkaan häpeää, olisi sillä
kohtalokkaita seurauksia sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Toisaalta häpeä ei ole ainoastaan yksilön ominaisuus, vaan sillä voi olla myös
kollektiivisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä voi esiintyä
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kollektiivista häpeää tai häpeän puutetta. Tällä
häpeän puuttumisella tarkoitan erityisesti hienotunteisuushäpeän vajetta, joka häpeän hyvänä muotona auttaa kunnioittamaan esimerkiksi toisen ihmisen yksityisyyttä, vakaumusta ja
identiteettiä. Hienotunteisuuden puuttuminen
johtaa helposti siihen, että yhteisöön kuuluvat
ihmiset puuttuvat yksilön asioihin tavalla, joka
loukkaa hänen perusoikeuksiaan. Yksilön henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat joutuvat
koko yhteisön ruodittaviksi.
Häpeän osalta on hyvä tiedostaa, ettei se ole
sama asia kuin syyllisyys, vaikka ne joskus ajattelussa saattavat sekoittuakin. Useimmiten kokemus syyllisyydestä kohdistuu johonkin tiettyyn tekoon tai tekoihin, kun häpeä puolestaan
kohdistuu omaan itseen ja koko olemukseemme.
Syyllisyyttä kokeva ihminen kaipaa anteeksiantoa, mutta sama strategia ei toimi häpeän kohdalla. Häpeän hoitaminen anteeksiannolla tarkoittaisi sitä, että pyydämme anteeksi kaikkea
mitä olemme ja tunnemme. Päinvastoin, anteeksipyytäminen vahvistaisi entisestään haitallisen
häpeän taustalla olevaa käsitystä: olen huono,
olen mitätön, en kelpaa mihinkään. Tällainen
vahvistuminen on omiaan ruokkimaan häpeän
taustalla vaikuttavia noidankehiä ja siten vahvistamaan häpeää entisestään.

Vertaistuesta apua häpeän
kokemuksiin
uut:n vertaistukiryhmiä ohjanneena näen niissä paljon hyvää myös erilaisissa häpeään liittyvissä kysymyksissä. Vertaistukiryhmät ovat
nimensä mukaisesti samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten kohtaamispaikkoja, joissa

pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri kohtaamiselle ja keskusteluille. Jokainen osallistuja saa
kertoa omasta tilanteestaan ja elämästään luottamuksellisesti juuri sen verran kuin haluaa.
Osalle osallistujista kertomista tärkeämpää on
kuunnella toisten kokemuksia ja luoda niistä yhteyksiä omaan tilanteeseensa. Kaikki tämä tarjoaa mahdollisuuksia häpeän torjuntaan ja pois
ajamiseen. Häpeältä suojaavat tekijät: hyväksyntä, yhteys toisiin ihmisiin, toisen arvostaminen sekä tuleminen nähdyksi ja kuulluksi ovat
asioita, jotka toteutuvat vertaistukitoiminnassa
erinomaisesti. Ne muodostavat pohjan omien
kokemusten turvalliselle käsittelylle.
Haitallisen häpeän aiheuttama kuormitus ja
sen mukana kantaminen eivät ole yksilön kannalta vähäpätöisiä asioita. Häpeän on todettu
altistavan esimerkiksi erilaisille mielenterveysongelmille ja riippuvuuksille. Siksi on tärkeää päästä tarttumaan häpeään ja pyrkiä eroon
sen haitallisesta osasta. Erilaiset psykoterapiat ja muu ammattiapu antavat mahdollisuuksia häpeäkokemusten työstämiselle, mutta ilman muuta myös vertaistukitoiminnalla voi olla
oma tärkeä roolinsa avun lähteenä. Ryhmät ovat
myötätunnon paikkoja ja myötätunto on puo-

lestaan voima, joka vastustaa häpeää. Se pitää
sisällään oman ymmärryksen lisääntymisen,
tapahtuneen hyväksymisen ja anteeksiannon
omaa itseä kohtaan. Vertaistukitoiminnan kautta omaa ymmärrystä on mahdollista lisätä tutustumalla samankaltaisia asioita kokeneiden
ajatuksiin ja jakamalla omia.
Uskonnollisesta yhteisöstä lähteminen tai
siellä koetut ristiriidat saattavat jättää ikään
kuin tyhjän päälle ja lisää helposti ulkopuolisuuden ja häpeän tuntemuksia. Usein on valtavan
helpottavaa huomata, että toisetkin ovat kokeneet hyvin samankaltaisia asioita, joita omassa
elämässä on tapahtunut. Tällainen havainto lisää tunnetta siitä, ettei ole yksin kaiken keskellä.
Niin häpeän kanssa kamppaillessa kuin muussakin elämässä on tärkeää löytää oma, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva tie, jota kulkea
elämässä eteenpäin. Tällä tiellä apua on mahdollista saada esimerkiksi uut:n vertaistuen
piiristä. Tervetuloa mukaan matalalla kynnyksellä!

•

Kirjoittaja on uut:n vapaaehtoinen,
tm ja tohtorikoulutettava.
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teksti Anniina Enbuska
kuva Virpi Palomäki

TAHDONKO

TODELLA?

Avioliittoihin painostaminen uskonnollisissa yhteisöis-

T

sä esillä mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa

wiittasin 14.5.2021 pakkoavioliitoista. Kerroin lyhyesti
omasta nuoruuden kokemuksestani avioliittoon painostamisesta. Useampi toimittaja lähestyi minua aiheen
tiimoilta. Päätimme uut:n
Joni Valkilan kanssa lähestyä
Helsingin Sanomia, toiveissa
laajempi artikkeli aiheesta.
HS julkaisi 27.6.2021 artikkelin
”Hennaa ja Juhania rangaistiin esiaviollisesta seksistä – suomalaisissa uskonyhteisöissä eläneet kertovat, kuinka heitä on painostettu avioitumaan
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nuorina ja mitä siitä on seurannut”. Artikkelissa yksitoista suomalaista kertoi uskonnollisessa yhteisössä koetusta
avioliittoon painostamisessa. Haastateltavat löytyivät uut:n tiedotuskanavien kautta.
Haastateltujen kokemukset sijoittuivat mormonikirkon, Jehovan todistajien, vanhoillislestadiolaisten ja
helluntailiikkeen uskonyhteisöihin. Kokemukset ulottuivat 1980-luvun puolelta viime vuosiin asti. Haastateltavien
kuvauksissa löytyy pitkästä aikavälistä
huolimatta paljon samankaltaisuutta.
Lähes kaikki kertoivat kokeneensa noin

parikymppisenä vahvaa yhteisöllistä
painetta avioitua.
Usein tapahtumat olivat edenneet
siten, että ensimmäisessä seurustelusuhteessa pari alkoi hyvin pian kohdata
yhteisön jäsenten taholta vihjailua naimisiinmenosta. Vihjailu muuttui painostamiseksi. Lopulta yhteisön sanelemia vaihtoehtoja oli rajallisesti. Piti joko
mennä mahdollisimman pian naimisiin, erota seurustelukumppanista tai
lähteä yhteisöstä, jolloin mahdollisesti
menettäisi yhteyden läheisiin.
Pakkoavioliitossa on kyse avioliitosta, joka on solmittu ilman toisen tai
molempien puolisoiden täyttä suostumusta. Avioliittoon pakottaminen on
ihmisoikeusloukkaus. Suomen valtio
on ryhtynyt toimiin pakkoavioliittoja
koskevan lainsäädännön vahvistamiseksi. Myös Ihmisoikeusliitto tekee työtä, jotta lainsäädäntö turvaisi paremmin avioliittoon pakotetun oikeuksia ja
tekijät saatettaisiin rikosvastuuseen
Ehdit vielä vedota hallitukseen, että
se turvaisi avioliittoon pakotettujen ihmisoikeudet. Voit allekirjoittaa vetoomuksen Ihmisoikeusliiton sivuilla:
ihmisoikeusliitto.fi/pakkoavioliitonuhrien-oikeuksia-vahvistettava

•

ENSIMMÄINEN
USKONTOTAUSTAISTEN
SUOMALAINEN EROSEMINAARI

K

teksti Helka Belt kuva Ville Mustonen

eväällä 2021 toteutui pitkäaikainen toiveeni, kun sain järjestää uut:n kanssa
eroseminaarin uskontotaustaisille. Jo
koulutukseni aikana ymmärsin, miten
uskontotaustaisilla on hyvin paljon erityisiä kokemuksia, jotka vaikuttavat parisuhteisiin sekä erojen syihin.
Suomalainen eroseminaarin ehdoton vahvuus on pitkälle mietityt pienryhmätyöskentelyt, jotka avaavat eroa
täysin uudella tavalla. Fokus on itsessä, eikä eksän toimintaa pohdita juurikaan. Paljon rakentavampaa onkin keskittyä omaan toimintaan,
menneisyyden tuomiin käyttäytymistapoihin ja
omaan tarinaansa.

„

Fokus on
itsessä,
eikä eksän
toimintaa
pohdita
juurikaan.

UUT:n kanssa järjestetty
uskontotaustaisten ryhmä kokoontui
ensi kertaa keväällä 2021
Ryhmään tuli osallistujia monista eri uskonnollisista taustoista. Itse vetäjänä olen jehovantodistaja-taustainen sekä avioeron kokenut. Ohjaajan
oma kokemus uskonnon vaikutuksista elämään
oli äärimmäisen tärkeää. Osallistujat kokivat tämän turvalliseksi ja reunaehdoksi koko ryhmän
onnistumiselle. Osallistujia oli yli kymmenen ja
ryhmä vedettiin vallitsevan tilanteen vuoksi kokonaan etäyhteyden avulla.
Kokemukset eroryhmästä olivat valtavan hyviä. Palautekyselyyn sain muun muassa tällaisia
vastauksia:
• Oli hyödyllistä kuulla muiden kokemuksista
uskonnon vaikutuksesta erityisesti siihen,
miksi alun perin meni suhteeseen.
Oli
helpompaa puhua uskonnon vaikutukses•
ta ex-suhteseen ja eroon, kun kaikki ymmärsivät, miten voimakas uskon vaikutus
voi olla.
• Koettiin myös, ettei vastaavaa ymmärrystä
voisi olla ns. normitaustaisilla.
Ohjaajana oma näkemykseni uskontotaustaisten oman eroryhmän tarpeellisuudesta vahvistui. Uskonto vaikuttaa usein seksuaalisuuteen,
suhdekäyttäytymiseen, lasten kasvatukseen,

moraalikäsityksiin, suhteesta lähtemisen vaikeuteen ja moneen muuhun seikkaan, jotka avautuivat itsellekin täysin uudella tavalla.
Kun esimerkiksi avioero on mahdottomuus, on
kenenkään ulkopuolisen vaikea ymmärtää, miksi sitten jäit suhteeseen, jossa et voinut hyvin.
Vaakalaudallahan voi olla koko yhteisön, perheiden ja ystävien menetys.
Kokemuksena eroryhmä oli meille kaikille uniikki ja tärkeä. Olen todella kiitollinen, että
saimme uut:n kanssa tämän yhdessä järjestää.
Vertaistuessa on erityistä voimaa, rakkaussuhteen päättymisenkin käsittelyyn.

•

Kirjoittaja on eroseminaariohjaaja.
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Sateenkaariihmiset ovat
erityisen alttiita
hengelliselle
väkivallalle

E

teksti Iina Gummerus kuva Virpi Palomäki

hjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloite on nostanut viime aikoina sateenkaarivähemmistöihin kohdistuvan ”eheyttämisen” laajemman
keskustelun aiheeksi. Eheytyshoidot ja
-terapiat ovat uskomushoitoja, joilla pyritään, yleensä uskonnollisista syistä,
muuttamaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen cissukupuoliseksi heteroksi (cissukupuolisuus =
sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta). Hoitojen taustalla on ajatus
siitä, että ihminen on jollain tapaa rikkinäinen ja
siten korjattavissa eli "eheytettävissä”.
Asiantuntijoiden kanta eheyttämisen eettisyyteen on selvä. Muun muassa Suomen Psykologiliitto ja Suomen Psykiatriyhdistys ovat antaneet yhtenevät kannanottonsa: eheytyshoidoille
altistuminen on mielenterveydelle haitallista, ja
tutkimusnäytön perusteella seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole
"hoidolla” muokattavissa.
Eheyttämistä voi tapahtua esimerkiksi sielunhoitotapaamisissa, hengellisissä kokouksissa
ja konferensseissa, leireillä tai vertaisryhmissä.
Usein eheytyksessä on kuitenkin kyse hienovaraisemmasta uskonyhteisön tai läheisten puolelta tulevasta painostuksesta tai itse sisäistetystä
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halusta muuttua. Iso osa eheytymisen tavoittelusta on näennäisen vapaavalintaista ja itsenäisesti toteutettua, kuten rukoilemista, Raamatun
lukemista tai seksistä ja itsetyydytyksestä pidättäytymistä. 1

Miten eheytys näkyy UUT:n
toiminnassa?
Paine oman seksuaalisen suuntautumisen tai
sukupuoli-identiteetin muuttamiseen esiintyy
yleisenä teemana uut:n sateenkaari-ihmisille suunnatussa vertaistoiminnassa ja yhdistyksen saamissa yhteydenotoissa. Tukea hakevat
niin parikymppiset kuin eläkeikäiset sateenkaari-ihmiset lukuisista eri uskontotaustoista.
Kaikki eivät suinkaan tule pienistä lahkomaisista yhteisöistä, vaan eheytystä tapahtuu myös
evankelis-luterilaisen kirkon sisällä.
Moni uut:lta tukea hakeva tietää, millaista on elää kaksoiselämää. Ympäriltä sisäistetty
kokemus omasta vääränlaisuudesta on saattanut muovata ihmisen koko elämän kulun: jotkut
1 Sammallahti, L. & Ingman, P. (2021). Eheytysraportti
(2020). Kyselyraportti seksuaalisen suuntautumisen ja
sukupuoli-identiteetin muutospyrkimyksistä Suomessa.
Taakasta voimavaraksi -hanke. Sateenkaariyhdistys
Malkus ry.

ovat saattaneet elää jopa vuosikymmeniä epätyydyttävässä heteroliitossa, ja toiset ovat salanneet transsukupuolisuutensa koko ikänsä.
Kaapista tulon hintana voi pahimmillaan olla
yhteisöstä eristäminen ja koko sosiaalisen tukiverkoston menettäminen. Samalla ihminen saattaa joutua luopumaan uskostaan ja isosta osasta identiteettiään. Uskonyhteisöstä irtautuminen
voi horjuttaa ihmisen perusturvan kokemusta merkittävällä tavalla. Moni uut:n kohtaama
ihminen on silti lopulta valinnut tulla kaapista,
koska vastoin omaa identiteettiä eläminen voi
olla mielenterveydelle vielä haitallisempaa.

Miksi ihminen haluaa ”eheytyä”?
Syyt eheytymisen tavoitteluun ja itseä väkivaltaisesti kohtelevassa yhteisössä pysymiseen voivat olla monimutkaisemmat kuin pelkkä helvetin- ja hylätyksi tulemisen pelko. Ihminen on
ytimeltään sosiaalinen olento. Iso osa minuudestamme määrittyy erilaisten ryhmäjäsenyyksiemme kautta. Uskonnollinen tai hengellinen
identiteetti on usein erityisen sosiaalinen identiteetti – etenkin, jos ihminen kuuluu johonkin
ääriyhteisölliseen liikkeeseen.
Sosiaalipsykologisen tietämyksen valossa
olemme hyvin motivoituneita säilyttämään yhtenäisen positiivisen kuvan sisäryhmistämme
ja meistä niiden jäsenenä. Tämä ilmiö vaikuttaa ”me ja muut” -ajattelun taustalla ja selittää
myös sitä, miksi oman ryhmän itseen kohdistamaa väkivaltaa ja omaa erilaisuuden kokemusta
voi olla erityisen kivuliasta tunnistaa ja kohdata.
Omaan ryhmään kohdistuva kritiikki osuu väistämättä myös itseen.
Eheytymistoiveen ytimestä voi löytyä hyvin
inhimillinen, mutta haastava tunne: häpeä. Häpeä on ymmärrettävä reaktio, jos ihminen on
jo varhain sisäistänyt ajatuksen omasta viallisuudestaan. Häpeä on hyvin kokonaisvaltainen,
omaan minuuteen kohdistuva tunne, joka saa ihmisen pienentämään ja rajoittamaan itseään. Häpeä toimii siksi myös tehokkaana vallan välineenä.
Häpeän ja syyllisyyden tunteilla kontrolloitu
ihminen on helpompi saada ajamaan yhteisön
missiota sen sijaan, että hän tutustuisi itseensä ja toteuttaisi omia intohimojaan. Kun ihminen elää jatkuvassa syyllisyyden tunteessa, hän
voi kokea tarvetta hyvittää ”syntiset” tekonsa tai
ajatuksensa yhteisölle. Samaan aikaan uskonyhteisön jäsenet saattavat valvoa toisiaan ja raportoida havaitsemiaan sääntörikkomuksia ylemmille tahoille. Tämä ylläpitää epäluottamuksen
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ilmapiiriä, joka saa jäsenet entistä
alisteisemmiksi yhteisölle.
Usein konservatiivisessa uskonyhteisössä varttunut ihminen ei myöskään ole saanut
riittävää seksuaalikasvatusta eikä tunne seksuaalioikeuksiaan. Oman ja toisten
itsemääräämisoikeuden tiedostaminen voi tällöin olla
haastavaa. Tiedon puute voi
osaltaan selittää niin yhteisöissä esiintyviä hyväksikäyttötapauksia kuin sitä, miksi yhteisön jäsenet painostavat toisiaan
muuttumaan – ja miksi siihen suostutaan.

Kaapista tulon
hintana voi
pahimmillaan
olla yhteisöstä
eristäminen.

Eheytys on hengellistä väkivaltaa
Tiiviissä uskonyhteisössä elävä sateenkaari-ihminen kuuluu vähemmistön vähemmistöön, ja
siksi myös koettu syrjintä voi olla moninkertaista. Vaikka ihminen olisi sinut itsensä kanssa, hengellisen ja sateenkaarevan identiteetin
yhteensovittaminen saattaa silti olla haastavaa.
Hengellinen yhteisö ei ehkä hyväksy omaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä, ja samaan aikaan sateenkaariyhteisöistä ei välttämättä löydy
ymmärrystä omalle hengellisyydelle.
Yhteyksien muodostaminen yhteisön ulkopuolisiin ihmisiin voi muutenkin olla vaikeaa,
jos yhteisö on opettanut, että he ovat epäluotettavia tai jopa vaarallisia. Ihmiseltä saattaa siis
kokonaan puuttua turvallinen tila omana itsenään elämiseen.
”Eheytymiseen” painostaminen on hengellistä väkivaltaa ja loukkaa sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeuksia. Kenenkään ei
pitäisi joutua kokemaan tarvetta muuttaa itseään tullakseen nähdyksi ehjänä ja arvokkaana
yksilönä ja voidakseen elää onnellista ja turvallista elämää – oli kyse sitten seksuaali-, sukupuoli- tai hengellisestä identiteetistä. Muutoksen on sen sijaan tapahduttava uskonnollisten
yhteisöjen ja koko yhteiskunnan asenteissa.

•

Kirjoittaja on uut:n vertaistukitoiminnan
koordinaattori ja sosiaalipsykologi (vtm).
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OMISTAVATKO
USKONYHTEISÖT

MORAALIN?

E

teksti Johanna Tervo kuva Virpi Palomäki

räs herätysliikkeeseen kuuluva
tuttavani oli aidosti ihmeissään
saadessaan korkeakouluopintojen etiikan kurssista huonon arvosanan. Uskovaisena ihmisenä hän ajatteli itsestään selvästi
hallitsevansa kaiken, mikä koskee moraalia, etiikkaa ja hyvää
elämää. Itse olin jättänyt kyseisen yhteisön vuosia aiemmin,
nähnyt miten pyhä muuttuu monin
osin pahaksi tai neutraaliksi ja kuullut
myös tarinoita muista ainoista oikeista uskonyhteisöistä. Moraalikäsitykseni oli suhteellistunut enkä enää pystynyt jakamaan tuttavani näkemysiä.
Hän ei kuitenkaan ole ajattelutapansa
kanssa yksin: on tyypillistä, että ääriyhteisöllisissä uskonyhteisöissä vallitsee
pöhöttynyt omakuva ja käsitys omasta
moraalisesta ylemmyydestä verrattuna muulla tavoin uskoviin ja uskonnottomiin.
Moraalilla tarkoitetaan käsityksiä ja käyttäytymissääntöjä koskien
sitä, mikä on oikein ja väärin, hyvää
ja pahaa. Etiikka puolestaan on moraalin filosofista tutkimista. Länsimainen moraali on muuttunut paljon
tultaessa keskiajalta nykyaikaan. Ensinnäkin moraalin suhde uskontoon
on vähitellen väljentynyt eli moraali

12
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on maallistunut. Toiseksi moraalikoodi
on muuttunut yhteisöllisyydestä kohti yksilökeskeisyyttä. Lisäksi moraali on suhteellistunut; olemme tietoisia
vaihtoehtoisista
moraalijärjestelmistä ja omaa moraalikoodia on yhä vaikeampaa pitää absoluuttisesti oikeana.
Moraali on myös muuttunut refleksiivisemmäksi. Muutos keskiajalta 2000-luvulle on ollut huomattava – ovatko ääriyhteisölliset uskonyhteisöt pysyneet
trendissä mukana?
Autoritäärisesti johdetut ääriyhteisölliset liikkeet antavat jäsenilleen
maailmankuvan monin osin valmiina.
Moraali pidetään tiukasti yhteisön opetukseen sidottuna ja itsenäiseen pohdiskeluun ja vaihtoehtoisiin moraalijärjestelmiin tutustumiseen ei kannusteta.
Esimerkiksi muiden uskonyhteisöjen
normistoa saatetaan pitää naurettavana ja uskonnottomista maalataan kuvaa moraalittomina pakanoina. Onko
fundamentalistien moraali sitten eri
asia kuin muiden länsimaisten ihmisten moraali?
Moraali on alkujaan perustunut tapoihin ja tottumuksiin. Yksi moraalin
muutoksista on se, että tapa- ja moraalisäännöt ovat eriytyneet toisistaan; siinä missä moraalisäännöt ovat luovuttamattomia asioita, tapasäännöt ovat

muutettavissa ja neuvoteltavissa. Joissakin kulttuureissa ja uskonyhteisöissä ei kuitenkaan eritellä tapa- ja moraalisääntöjä toisistaan. Niin sanotussa
pyhyyden etiikassa, jossa korostetaan
”puhtautta”, yhdenmukaisuutta ja perinteitä, ei tehdä ollenkaan eroa tapaja moraalisääntöjen välillä. Tällöin
saatetaan pitää joustamattomastikin
kiinni Raamattuun tai yhteisön historiaan perustuvista tavoista, joilla ei ole
merkitystä enää nyky-yhteiskunnassa.
Tällöin voidaan pitää ehdottomana moraalisena periaatteena esimerkiksi teen
juonnista pidättäytymistä. Tekojen aste-erot voivat myöskin hämärtyä, jos
vaikkapa meikkaaminen ja tappaminen
asetetaan molemmat synteinä moraalin
alueelle.
Erilaiset moraalisysteemit voidaan
jakaa karkeasti kahtia. Aineellisen vaurauden olosuhteissa vallitsee yksilön
oikeudet ja suvaitsevaisuus, kun taas
aineellisen niukkuuden kulttuureissa
hierarkia, yhdenmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen. Vaikka suomalaiset ääriyhteisölliset uskonyhteisöt eivät eläkään aineellisessa niukkuudessa,
näyttää niissä vallitsevan hierarkiaan,
yhdenmukaisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen perustuva kulttuuri. Hierarkia estää moraalikoodin perusteiden
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Tekojen aste-erot
voivat hämärtyä,
jos vaikkapa
meikkaaminen
ja tappaminen
asetetaan molemmat
synteinä moraalin
alueelle.

inhimillistä alkuperää, yhteistä meille kaikille? Moraalin kolme funktiota
ovat pahan estäminen, hyvän edistäminen ja ristiriitojen ratkaisu. Hyvää
ja pahaa on kaikkialla ja jokaisessa ihmisessä, eikä mikään yhteisö voi ottaa monopoliasemaa niiden määrittelyssä. Ristiriitojen ratkaisu taas tulee
kyseeseen kaikkialla, missä ihmiset
toimivat yhdessä. Näyttäisikin siltä,
että ihmisyyden monimuotoisuutta
ymmärtävä eettinen käyttäytyminen
sekä moraalisen arvostelukyvyn kehitys
onnistuu helpoiten siellä, missä omia
arvopohdintoja ja itsenäistä ajattelua
ei tukahduteta liiallisella hierarkialla,
normistolla ja sanktioilla.

•

pohdinnan, eikä moraalinen arvostelukyky kehity, koska sitä ei tarvita.
Moraalissa on kaksi perustoimintoa: tahdonvoima ja roolinotto. Kun
olemme tilanteessa, jossa moraalisesti oikea toiminta on selvillä, mallikas
käyttäytyminen edellyttää pelkästään
tahdonvoimaa. Roolinottoa puolestaan
tarvitsemme, kun tilanteessa on kaksi
arvoa tai odotusta vastakkain, eikä oikea tapa käyttäytyä ole selvillä. Yhteisöissä, joissa yhdenmukaisuus ja nor-

mien noudattaminen on tärkeää, on
tyypillistä korostaa itsekuria ja tahdonvoimaa eikä omille arvoille ja roolinotolle jää juurikaan tilaa. Esimerkiksi Jehovan todistaja -vanhemmat,
jotka hylkäävät ”luopiolapsensa”, eivät
saa käyttää roolinottoa eli lapsensa tilanteeseen eläytymistä vaan heidän pitää operoida tahdonvoimalla, yhteisön
sääntöä tottelemalla.
Tuleeko moraali siis uskonnoista
ja uskonyhteisöistä vai voisiko se olla

Kirjoittaja on ytm / sosiaalipsykologi
ja hän on toiminut uut:n vertaistukitoiminnan koordinaattorina.

Lähteet:
Helkama Klaus: Moraalipsykologia. Hyvän ja
pahan tällä puolen. Edita 2009.
Linjakumpu Aini: Uskonnon varjot.
Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä.
Vastapaino 2015.
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SEKSISTISEN USKONNOLLISEN
YHTEISÖN LÄPI NAVIGOINTI

O

len taustaltani helluntailaisnainen. Esiteini-ikäisenä yhteiskunnan paine olla stereotyyppinen
pinnallinen
teinityttö lisättynä kirkossa olleeseen paineeseen olla
auktoriteetteja
kuunteleva
puhdas neitsyt, sai minut halveksumaan feminiinisyyttä.
Suurimmassa osassa Raamatun tarinoita miehet olivat päähenkilöitä ja naiset ohimeneviä hahmoja.
Minulle opetettiin, että mies on perheen pää. Naisen roolia ei edes sanottu, koska sillä ei ollut väliä. Pääasia oli,
että vaimon tulee alistua, olla heikompi
linkki, heikompi astia ja niin edelleen.
Heikompi mikä vaan verrattuna mieheen. Itsenäisesti, ilman vertailua, ei ollut roolia naiselle. Se, että minä naisena
olin aina vain sivuhahmo joka tarinas-
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sa, jopa omassa elämässäni, satutti minua syvästi.
Liityin hengelliseen pienryhmään,
jossa opiskeltiin Raamattua, laulettiin
ja rukoiltiin. Ihmisten asenne siellä tuntui olevan, että en ollut sinut naiseuteni kanssa siinä mielessä, että kasvaessani varmasti nöyrtyisin asemaani olla
tunteiden vietävissä oleva ja epälooginen. Ryhmän johtavat henkilöt tiedustelivat kahdenkeskisissä keskusteluissa
yksityisasioitani ilman myöntymystäni tai aloitettani, koska he pitivät minua opetuslapsenaan. Samojen piirien
kautta törmäsin muihinkin ahdistaviin
tilanteisiin. Esimerkiksi kerran eräissä
häissä kuulin opetettavan, että vaimon
pitäisi antaa seksiä miehelleen aina kun
tämä haluaa, muuten tämä saattaa käydä vieraissa.

Opin kokemuksistani kolme tärkeää
asiaa: Omatuntomme on lopullisin moraalinen kompassimme, jota ei tulisi tukahduttaa uskonnollisten normien tai
auktoriteettien alle. Toiseksi, uskontoa
pitäisi kohdella enemmän ikään kuin
työkalupakkina, josta voi ottaa hyvät ja
hyödylliset työkalut ja johon voi jättää
huonot ja hyödyttömät. Kolmanneksi,
on tärkeämpää keskustella ovatko opetettavat arvot moraalisesti hyviä, kuin
kuinka raamatullisia tai kuinka historiallisesti pätevästä lähteestä ne ovat.

•

Nimim. Lilith

teksti ja kaaviot Erno Vanhala

VERTAISTUESSA
KÄVIJÄT
Monesti vertaitukitapaamiseen
ensimmäistä kertaa – ja ovesta
ensimmäisenä – saapuva
kysyy ”ketä täällä sitten
oikein käy?” Niin, ketä? Pyrin
antamaan tähän vastauksen
tässä artikkelissa.

V

ertaistuki on anonyymiä, eikä siitä
kerätä tietoina kuin kävijöiden määrä ja osallistujien tausta. Näitäkään
ei ole aina raportoitu kovin tarkasti,
joten numerot ovat suuntaa-antavia.
Vertaistuessa kohtaa niin miehiä, naisia, muunsukupuolisia, transihmisiä, heteroita, homoja, lyhyitä,
pitkiä, nuoria, vanhoja, hiljaisia kuin
puheliaitakin. Uskonyhteisöt voivat
kohdella kaltoin meistä ketä tahansa. Kaltoinkohtelu ei myöskään rajoitu rivijäseneen, vaan
vertaistuessa voi käydä myös (entinen) yhteisön
johtohahmo, joka esimerkiksi kokee olleensa pakotettu tekemään väärin yhteisön jäseniä kohtaan. Yhteisö voi välillä olla ahdistava paikka.
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VERTAISTUESSA
KÄVIJÄT

Lestadiolaisuus,
karismaattisuus ja Jehovan
todistajuus ovat edelleen kolme
suurinta ryhmää, jotka tuovat
kävijöitä vertaistuen piiriin.

uut tarjoaa vertaistukea kasvotusten tapaamisissa, vertaistukipuhelimessa, salaisissa Facebook-ryhmissä,
Tukinetin alustalla sekä myös verkkoryhmissä etäyhteyden yli. Viime vuodet vertaistuen piirissä on käynyt vuosittain 800–1000 ihmistä, mutta tähän
on laskettu vain kasvotusten ja Tukinetissä tapahtuvat tapaamiset. Tämän
lisäksi eri Facebook-ryhmissä on satoja jäseniä ja vertaistukipuhelimeen tulee puheluita.
Olen toiminut yhtenä Tampereen
vertaistukiryhmän vetäjistä nyt viisi
vuotta ja Tampereen toiminta on itselleni tutuinta, mutta vertaistukitoiminnan koordinaattorit ovat keränneet tietoja eri ryhmien toiminnasta vuosien
varrella, joten katsotaan tätä dataa vähän tarkemmin. Facebook-ryhmistä ja
Tukinetissä kävijöistä ei ole kerätty mi-

ti helluntailaistaustaisia, mutta myös
muita karismaattisia yhteisöjä.
Tässä kolmikossa Jehovan todistajat ovat vahvasti yliedustettuina verrattuna siihen kuinka paljon heitä on Suomessa kokonaisuudessaan. Kääntäen
evankelis-luterilainen ja ortodoksinen
kirkko ovat aliedustettuina jäsenmääriinsä nähden. Viime vuoden keväällä
uut lanseerasi nopeasti verkossa tapahtuvan vertaistuen, jota on siitä lähtien järjestetty joko kasvokkain tapahtuvien tapaamisten sijaan tai niiden
rinnalla. Kuvassa 2 näkyy etäryhmien
kävijöiden taustojen jakautuminen. Jakauma ei merkittävästi poikkea kasvotusten tapahtuvasta vertaistuesta.
Tampereen vertaistukiryhmästä on
tarjolla vertailukelpoista dataa vuosilta 2016–2019 ja olisi siitä eteenpäinkin,
mutta pandemia on sekoittanut nume-

tään taustatietoa. Tukinetistä voidaan
todeta, että kävijöistä oli viime vuoden
aikana keskimäärin hieman yli seitsemän per tapaaminen.
Kuvassa 1 on eriteltynä vuosien
2017–2019 vertaistuessa käyneet ihmiset uskonnollisen taustan mukaan valtakunnallisesti. On huomattava, ettei
kaikista tuensaajista ole tarjolla tätä tietoa. Vuosien 2017–2019 data oli kaikkein
kattavin, joten siitä saa parhaan kuvan
vertaistuessa kävijöistä. Vaikka vuoden
2018 palkit ovat matalammat, kävi näinä vuosina vertaistuessa kuitenkin suurinpiirtein yhtä paljon ihmisiä. Vuoden
2018 data on vain hajanaisempaa.
Jo vuosia uut:n asiakaskunnan
kärkikolmikon ovat muodostaneet lestadiolaistaustaiset, entiset Jehovan todistajat ja karismaattisista yhteisöistä
lähteneet. Viimeinen tarkoittaa vahvas-
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Kuva 1:
Vertaistuessa
kävijät vuosina
2017–2019
valtakunnallisesti.
Kuvaajassa
näkyvät vain ne
uskonyhteisöt, jotka
voidaan eritellä
yksiselitteisesti.
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Kuva 2: Verkossa tapahtuvien
etäryhmien kävijät vuonna 2020
valtakunnallisesti. Kuvaajassa
näkyvät vain ne uskonyhteisöt, jotka
voidaan eritellä yksiselitteisesti.
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roita sen verran, etten koe tarpeelliseksi
laittaa niitä tähän mukaan. Tampereella kärkikolmikko on hyvin samanlainen
kuin valtakunnallisestikin – joskin kävijöillä on useammin evankelis-luterilainen tausta. Vaikka kuvaajassa näkyy
vain todennettavissa olevat yhteisöt,
vertaistuessa käy myös uhrien läheisiä
ja pienemmistä uskonyhtöisöistä irrottautuneita ihmisiä.
Myös vertaistukipuhelimeen soittaneiden taustoista on jotain tilastoa tarjolla. Helmikuusta 2020 alkaen puhelimeen on soittanut yli 120 ihmistä, jotka
jakaantuvat eri uskontokuntien mukaan
Taulukon 1 mukaisesti. Kaikkiaan soittajien taustalla olevia uskonyhteisöjä oli
24, mutta seitsemän yhteisöä vaikutti
yli 80 % tapauksista. Puheluiden puolella lestadiolaisuus ja Jehovan todistajuus
eivät ole yhtä dominantteja kuin kasvotusten tapahtuvassa vertaistuessa. Puheluissa on viime aikoina näkynyt myös
salaliittoteorioiden nousu. QAnon ja rokotevastaisuus ovat olleet pandemian
ajan otsikoissa ja vertaistukipuhelimeen
on soitettu, kun läheisen hurahtaminen
salaliittojen maailmaan on huolestuttanut. Vaikkei vertaistukipuhelin enää
2020-luvulla ole yhtä tärkeä kuin vielä
1990-luvulla, on varsinkin syksyllä 2021
puheluita on tullut vilkkaasti. Pandemiallakin lienee osansa tässä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että
lestadiolaisuus, karismaattisuus (eritoten helluntailaisuus) ja Jehovan todistajuus ovat edelleen kolme suurinta ryhmää, jotka tuovat kävijöitä vertaistuen
piiriin. Tämän lisäksi on kymmenittäin
suurempia ja pienempiä ryhmiä. uut:n
tarjoamalle vertaistuelle on kysyntää,
eikä tuen tarpeen loppuminen ole näköpiirissä. uut jatkaa myös vertaistuen
tarjoamista verkossa, vaikka pandemia
jossain vaiheessa loppuukin.

•
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Kuva 3: Tampereen vertaistuessa
kävijät uskonnollisen taustan
mukaan vuosina 2016 – 2019.
Kuvaajassa näkyvät vain ne
uskonyhteisöt, jotka voidaan eritellä
yksiselitteisesti.
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Taustalla vaikuttava uskonyhteisö
Helluntailaisuus ja muut karismaattiset liikkeet
Herätysliikkeet (pl. lestadiolaisuus)
Jehovan todistajat
Lestadiolaisuus
Salaliittoteoriat
Evankelis-luterilainen kirkko
Mormonit

Taulukko 1: Vertastukipuhelimeen soittaineiden taustoja (helmikuu 2020 – lokakuu
2021). Alle neljän soiton yhteisöjä ei ole listattu tässä.
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UUT OSALLISTUI
HELLUNTAILAISTEN
RETRO-TAPAHTUMAN
OHJELMAAN

teksti Thorleif Johansson

Psykoterapeuttitietokirjailija Katriina
Järvinen luennoi
kanavassa ”Usko ja
retroajan kokemukset”.
Juontajana oli UUT:n
vapaaehtoinen,
seurakuntaneuvos
Thorleif Johansson.

”M

uutaman tunnin ajan äänettömien ääni oli kuultavissa esimerkkien ja
omakohtaisten kokemusten kautta. Hetken aikaa
kaikki näkivät sen tuskan
ja kivun, jotka noihin kokemuksiin liittyivät. Pienen hetken ajan näkymätön vähemmistö oli
kaikkien näkyvissä.”
Näin
kommentoi
Keuruulla
7.–8.8.2021 pidettyä Retro 70’s–80’s -tapahtumaa sen kanavatyöskentelyn
suunnitellut Pentti Martiskainen.
Tapahtumaan osallistui 750 entistä
ja nykyistä helluntailaista, ja sen sisältö
oli kahdenlainen. Nuoruutensa tunnelmiin haikaileville oli runsaasti nostalgiaa, mutta oli myös luentoja ja kanava
heille, joiden nuoruuden kokemukset
seurakunnista olivat ikäviä.
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Lauantain pääluennon piti kt, vaativan erityistason psykoterapeutti ja ryhmäanalyytikko Heidi McKendrick.
– Terveessä yhteisössä tulee pyrkiä
menneisyydessä tapahtuneiden epäkohtien tunnistamiseen, tunnustamiseen sekä riittävien turvarakennelmien pystyttämiseen sen varmistamiseksi,
että menneiden vuosikymmenien ylilyönnit eivät toistu, oli hänen viestinsä.
Kanavista suosituin – nelisen sataa
osanottajaa – oli ”Usko ja retroajan kokemukset”. Siinä luennoi kirjailija-psykoterapeutti Katriina Järvinen.
Katriina on kertonut avoimesti ikävistä kokemuksistaan helluntaiseurakunnassa. Niinpä hänen kutsumisensa
luennoitsijaksi yllätti.
– Tiesimme varsin hyvin, että se oli
kuin jos Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson olisi kutsuttu Kokoomuksen puoluekokouksen pääpuhujaksi tai ammattiyhdistyspomo Suomen

Yrittäjät ry:n vuosikokouksen asiantuntijavieraaksi, arvio retro-tapahtuman
alullepanija, helluntaiherätyksen RVlehden emerituspäätoimittaja Leevi
Launonen.
– Ajattelimme kuitenkin, että ”helluntailaisen toiseuden” ääni ja emotionaalinen ymmärtäminen on hyödyllistä
myös sisäpiiriläisille, hän totesi.
– Vaikka peilistä näkyvä kuva teki
kaikille helluntailiikettä rakastaville kipeää, rehellinen peiliin katsominen oli
myös hyödyllistä, Launonen arvioi.
Historiallisen kohtaamisen loppusanoissa Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen viittasi
espanjalaisen George Santayanan ajatukseen: ”Ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä”.
– Me olemme nyt halunneet muistaa,
ja haluamme välttää edes osan niistä
virheistä, joiden tekeminen on nyt meidän vastuullamme, hän sanoi.

•

Puheenjohtajan palsta

Emme
elä lopun
aikoja
teksti Pia Puolakka
kuva Joni Valkila

P

andemia on taittumassa takaisin normaaliin arkeen. Viimeiset 1,5 vuotta on eletty hyvin poikkeuksellista aikaa. Kriisit provosoivat usein erilaisten ääriliikkeiden syntymistä, ja koronan
ympärillä on nähty erilaisia salaliittoteorioita. Ihminen hakee kriisiaikoina turvaa, ja turvaksi saattaa joskus muodostua uskonnollinen tai muu ideologinen liike. Vaikka niistä parhaimmillaan voi
saada tukea ja turvaa, ikävätkin ilmiöt elävät monissa liikkeissä edelleen. Usein nämä ikävät vaikutukset tulevat viiveellä. Nähtäväksi jää, millainen on postpandeeminen maailma, jossa apokalypsia ei tullut joistakin
sitkeistä ennustuksista huolimatta.
Hengellinen väkivalta ja kultit ovat tänäkin vuonna olleet esillä monissa otsikoissa. Loppuvuodesta 2021 saamme tietää, mikä on käräjäoikeuden tuomio Veijo Baltzarin
kultinomaiseksi luonnehditusta toiminnasta. Oliko kyseessä ihmiskauppa vai jokin muu? Vanhat ilmiöt tulevat esiin
uusissa muodoissa ja joskus jopa uusina rikosnimikkeinä.
On muistettava, että rikoslain tarkoittama pahoinpitelyn

tunnusmerkistö ei kata ainoastaan fyysistä väkivaltaa vaan
myös henkistä. Ehkä tulevaisuudessa ihmiset hakevat yhä
enemmän oikeutta myös kokemalleen henkiselle ja hengelliselle väkivallalle, vaikka sen konkreettinen osoittaminen voi
olla vaikeampaa kuin fyysisen väkivallan.
Kuluneen vuoden aikana uut on tehnyt yhteistyötä eri
uskonliikkeiden kanssa lisätäkseen niiden sisäistä tietoisuutta hengellisestä väkivallasta ja kykyä puuttua siihen.
Itseään kunnioittava ja kehittymään pyrkivä yhteisö pyrkii
korjaamaan ongelmansa eikä kieltämään niitä. Tiiviit uskonyhteisöt voidaan nähdä rinnakkaisyhteiskuntina, joissa yhteisön sisäinen laki ja normit ovat ensisijaisempia suhteessa ympäröivän yhteiskunnan normeihin. Konfliktit syntyvät
usein näiden normien ja lakien yhteentörmäyksistä. Jotkin
yhteisöt onnistuvat tässä jo paremmin kuin toiset, ja uut:n
merkittävä työ asian eteen jatkuu.

•

Kiitos kaikille vuodesta 2021 ja tehdään vuodesta 2022
edellistäkin parempi!
Kirjoittaja on uut:n puheenjohtaja.
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Tue UUT:n
toimintaa
liittymällä
jäseneksi!
Jäsenenä pääset vaikuttamaan toimintaamme ja saat Muutoslehden postitettuna kotiisi. Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme ja autat meitä auttamaan uskonnon uhreja.

Voit liittyä jäseneksemme nettisivujemme www.uut.fi kautta.
Klikkaa otsikkoa ”tapoja auttaa” ja sitten ”liity jäseneksi”. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat lisää tietoa toiminnastamme ja
siitä, miten voit osallistua siihen. Tervetuloa muuttamaan maailmaa aiempaa paremmaksi paikaksi!
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