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Johdanto 

 

Mieli ja toinen –tutkimusprojektille spontaanisti kertynyt sähköpostimateriaali avaa näkymän 

vähän tunnettuun nykysuomalaiseen kulttuurialueeseen, joka tuntuu sijoittuvan jonnekin 

uskonnon ja tieteen vaikeasti hahmotettavaan rajamaastoon. Yhteydenottajat kertovat 

”yliluonnollisista”, ”paranormaaleista” tai muuten vain kummallisista kokemuksistaan sekä 

näkemyksistään, joiden kautta hahmottuu usein voimakkaastikin luterilaisesta ja tieteellisestä 

valtakulttuurista poikkeavia kuvia maailmasta ja ihmisestä. Usein toistuvia elementtejä ovat 

jokseenkin kansaomaisilta vaikuttavat enneunet ja ennakkoaavistukset sekä menehtyneiden 

läheisten tai enkelien läsnäolon tunteminen, mutta myös sellaiset vähemmän tavanomaiset 

ideat, kokemukset ja käytännöt kuin selvänäköisyys ja mediumismi, henkioppaiden ja muiden 

henkiolentojen tavoittaminen, energiahoidot, eetterikeho, UFOt, kehostapoistumiskokemuk-

set, shamanismi, jälleensyntymisoppi sekä taikavarvun käyttö. Monien ajattelussa on selvästi 

havaittavissa itämaisista uskonnoista peräisin olevia käsitteitä ja käytäntöjä, jotka kuitenkin 

yhdistyvät luontevasti kristillisiin ja tieteellisiin ideoihin, muun muassa kvanttifysiikkaan. 

Monet puhuvat teosofiasta, spiritualismista ja parapsykologiasta.  

 Ensivaikutelma on kaoottinen kokoelma erilaisia ideoita, käytäntöjä ja kokemuksia, 

joilla ei näytä olevan johdonmukaista yhteyttä toisiinsa. Uskontohistoriallisesta näkökulmasta 

suuri osa näistä ideoista ja käytännöistä voidaan kuitenkin paikantaa 1960-luvulta alkaen 

kehittyneeseen vaihtoehtoisen henkisyyden miljööhön, johon viitataan usein termillä ”new 

age”. Tämä miljöö puolestaan on saanut voimakkaita vaikutteita etenkin 1800-luvulla kehitty-

neistä ja nopeasti Suomeenkin rantautuneista esoteerisista virtauksista. Nämä virtaukset ovat 

järjestäytyneet lukuisiksi seuroiksi, jotka levittävät tietoutta henkisistä näkemyksistään muun 

muassa kurssien, kirjallisuuden ja lehtien kautta. 

 Tässä tutkimuksessa pyrin hahmottelemaan tämän henkisen miljöön luonnetta ja sen 

keskeisten piirteiden historiaa tehdäkseni Mieli ja toinen –projektin sähköpostiaineiston 

paremmin käsitettäväksi. Nostan tutkimukseni kuluessa esiin lukuisia esimerkkejä tästä 

aineistosta ja viittaan siihen niin usein kuin mahdollista. Ammennan kuitenkin myös laajem-

min suomalaisesta kirjallisuudesta ja erityisesti internet-lähteistä hahmotellessani aineistossa 

esiintyvien ideoiden ja käytäntöjen laajempaa uskonnollis-kulttuurista taustaa.  

 Ensimmäisessä luvussa luon nopean katsauksen tähän aineistoon kiinnittäen erityistä 

huomiota yhteydenottajien ja tutkimusprojektin väliseen suhteeseen. Tätä seuraavat luvut 

jakautuvat kahteen osioon: luvuissa 2–5 tarkastelen vaihtoehtoisen henkisyyden miljöötä 
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koko länsimaisen kulttuurin näkökulmasta. Kiinnitän erityisesti huomiota Christopher 

Partridgen teoksessaan The Re-Enchantment of the West (2. vol., 2004/2005) esittämiin 

näkemyksiin tämän miljöön merkityksestä ja luonteesta. Toinen merkittävä lähtökohtani on 

Wouter J. Hanegraaffin teoksessaan New Age Religion and Western Culture (1996) esittämä 

historiallis-sosiologinen näkemys new age –liikkeestä, jonka henkisen maailmankuvan keskei-

set elementit hän jäljittää ”länsimaisen esoterian” moderneihin virtauksiin. Tutkimukseni 

toisessa osassa, luvuissa 6–8 käännän katseeni tarkemmin Suomen vaihtoehtoisen henkisyy-

den miljööhön. Hahmottelen aluksi tämän miljöön akateemisen tutkimuksen tilannetta, minkä 

jälkeen tarkastelen sen kehittymistä kolmen keskeiseksi katsomani virtauksen, teosofian, 

spiritualismin ja parapsykologian kautta.  

   

 

1. Mieli ja toinen –projektin sähköpostiaineisto 

 

Lähdeaineistoni koostuu enimmäkseen Mieli ja toinen –projektille spontaanisti kertyneestä 

sähköpostimateriaalista, joka on kerääntynyt vuoden 2013 alusta vuoden 2014 alkupuolelle 

ulottuvana ajanjaksona. Kirjoittajat ovat tavallisia ihmisiä eri puolilta Suomea ja he ovat 

ottaneet yhteyttä projektiin omasta aloitteestaan. Osa on ollut yhteydessä projektiin myös 

puhelimitse. Projektille on lähetetty myös muutama omakustanteinen kirja. Näistä teoksista 

olen tässä tutkimuksessa käyttänyt kuitenkin ainoastaan Merja Niemen mielenkiintoista 

teosta Valon maailmassa: Suomalaisten kokemuksia elämän ja kuoleman raja-alueilla (1996). 

Jokaiselle yhteydenottajalle on lähetetty pyyntö lisätiedoista sekä tutkimuslupalomake. Monet 

mainitsevat saaneensa tietää projektista median kautta: projektista kirjoitettiin vuoden 2013 

alkupuolella muun muassa Ilta-Sanomissa ja samoihin aikoihin projektin johtaja Marja-Liisa 

Honkasalo antoi puhelinhaastattelun Ylen Aamu-tv:lle. 

 Lähdekokonaisuus rakentuu yhteensä 74:n yhteydenottajan viesteistä. Näistä olen 

rajannut tutkimukseni ulkopuolelle yhden henkilön (MT42), joka on vetäytynyt tutkimuksesta 

eikä ole antanut tutkimuslupaa aineistoonsa. Jäljelle jääneistä 73:sta henkilöstä naisia on 41 ja 

miehiä 31. Yksi yhteydenottaja ei kerro sukupuoltaan. Kerrotun tai tekstin sisällöstä päätellyn 

iän puolesta yhteydenottajien huomattava enemmistö on keski-ikäisiä tai vanhempia. 30-39-

vuotiaita on varmuudella vain yksi, ja vakuuttavasti heitä voidaan olettaa olevan korkeintaan 

muutama. 40-49-vuotiaita on ainakin yhdeksän. 50-59-vuotiaita on ainakin seitsemän. 60-69-
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vuotiaita on ainakin kahdeksan. 70-vuotta tai sitä vanhempia on ainakin kaksitoista. Lisäksi 

muutama henkilö mainitsee olevansa eläkeläinen ilman tarkempaa iällistä määritelmää.  

 Projektiin on otettu yhteyttä vaihtelevista syistä. Tavallisin yhteydenottaja on henkilö, 

joka kertoo yhdestä tai useammasta yliluonnollisesta tai selittämättömästä tapahtumasta, 

jonka hän tai joku hänen läheisensä on kokenut. Useimmiten kokemuskertomusten keskiössä 

on ilmiö tai tapahtuma, joka tarjotaan tutkijoiden analysoitavaksi sellaisena kuin se on koettu. 

Monet kuitenkin kertovat myös omia aavistuksiaan ja tulkintojaan näistä kokemuksista. Nämä 

tulkinnat esitetään toisinaan epävarmoina arveluina, toisinaan taas kertoja on hyvin vakuut-

tunut oman tulkintansa paikkansapitävyydestä. Tutkimukseni kannalta tällaisia kokemusker-

tomuksia mielenkiintoisempia ovat kuitenkin yhteydenottajat, joiden viestien keskiössä ei ole 

niinkään mikään tietty kokemus vaan jotka kertovat laajemmin henkisistä näkemyksistään ja 

henkisyyden osuudesta elämässään. Keskityn tutkimuksessani erityisesti näihin kirjoittajiin, 

heidän maailmankuviinsa ja niiden rakentumiseen viesteistä hahmottuvan toiminnan kautta, 

en niinkään raportoituihin kokemuksiin sinänsä.  

 Kaarina Koski on tarkastellut yhteydenottajien kokemuskertomuksia niissä useimmin 

esiintyvien tulkintakehysten kautta. Näitä hän löysi kolme: 

 

Ensinnäkin kristillinen kehys oli useissa mukana, vaikka monet kokijat tiedostivat 

joutuvansa venyttämään kristillistä maailmankuvaa mahduttaakseen elämyksensä siihen. 

Toiseksi useat tukeutuivat nykyaikaiseen henkisyysdiskurssiin, joka on hajanainen kenttä 

mutta kasvaa jatkuvasti erilaisten yhdistysten, teemapäivien ja runsaan rajatietoa ja 

uushenkisyyttä koskevan kirjatarjonnan pohjalta. Kolmas tärkeä tulkintatapa perustui 

luonnontieteiden sanastoon: diskurssiin, joka on valtakulttuurissa mahdollisimman legitii-

mi.1  

 

Tutkimuksessani keskityn ensisijaisesti ”nykyaikaiseen henkisyysdiskurssiin”, johon viittaan 

useimmiten ”vaihtoehtoisena henkisyytenä/uskonnollisuutena”. Tulen kuitenkin osoittamaan, 

että näiden diskurssien rajat ovat usein häilyviä: kristilliset ja tieteelliset käsitteet yhdistyvät 

vaihtoehtoisessa henkisyydessä yleensä eklektisesti muista uskonnollisista ja sekulaareista 

traditioista peräisin oleviin ideoihin ja käytäntöihin.  

 Monet ovat ottaneet yhteyttä projektiin myös muun muassa ehdottaakseen tutkimuksen 

arvoisina pitämiään aiheita lisättäväksi sen tutkimuskohteisiin, tai vain kommentoidakseen 

                                                           
1
 Koski 2013, 4. 
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projektin luonnetta ja aihepiiriä. Yhteydenottoja on tullut myös muutamalta uskonnolliselta 

yhteisöltä sekä henkilöiltä, jotka ovat tutustuneet Suomen vaihtoehtoiseen henkisyyteen oma-

kohtaisen toimintansa kautta. Yleisesti ottaen monet ovat kiinnostuneita olemaan jollakin 

tavoin avuksi projektissa, joko informantteina, yhteyshenkilöinä tai oman kokemuksensa ja 

tietämyksensä tarjoavina asiantuntijoina. 

 Kaikki yhteydenottajat ovat eroistaan huolimatta selvästi kiinnostuneita projektista ja 

sen aihepiireistä. Suhtautuminen projektiin on pääasiallisesti kannustavaa ja positiivista. Se 

otetaan yleensä vastaan tärkeänä avauksena vain vähän tutkitulla alueella. Yleinen kokemus 

tuntuu olevan, ettei ”näitä asioita” tutkita tieteessä riittävästi. Eräs yhteydenottaja (MT1) 

toteaakin, että tutkimusprojekti ”parhaassa tapauksessa laajentaa oleellisesti tieteen kenttää”. 

Toinen (MT27) puolestaan kirjoittaa seuraavasti: ”Hienoa, että tällainen projekti vihdoin 

aloitetaan. Olen odottanut tällaista läpimurtoa pitkään. Tieteessä on hieman liian pitkään 

dogmaattisesti määritelty ns. oikea tutkimus.” Kolmas (MT49) taas kirjoittaa: ”Mielenkiinnolla 

jään odottamaan mitä jännittäviä tuloksia tutkimuksenne saavat esiin tuolta lähes kartoit-

tamattomalta ja kiistanalaiselta alueelta.”  

 Tähän suhtautumiseen tuntuu kuitenkin kätkeytyvän muutakin kuin konventionaalisen 

tieteen mukaisia tutkimuksellisia odotuksia. Monet yhteydenottajat tuntuvat olettavan, että 

projektin tarkoituksena on tutkia ”yliluonnollisia” ilmiöitä ja todellisuuden henkisiä puolia 

sinänsä, kun sen todellisena kohteena on yliluonnolliseksi tulkittuun liittyvä kokemuksellinen 

ja kertomuksellinen taso, jota tarkasteltaessa yliluonnollisen olemassaolo sinänsä joudutaan 

jättämään kysymyksenasettelun ulkopuolelle. Vaikuttaa siltä, että monet odottavat projektin 

tarjoavan tieteellistä tukea heidän kokemuksilleen ja näkemyksilleen, jotka yleensä suljetaan 

vallitsevan tieteellisen maailmankuvan ulkopuolelle epänormaaleina ja mahdottomina. Itse 

asiassa myös harvat projektiin kohdistuvat negatiiviset kannanotot tuntuvat kohoavan tästä 

odotuksesta, johon kyseiset yhteydenottajat eivät katso Mieli ja toinen –projektin kykenevän 

vastaamaan. Eräs kirjoittaja kertoo pettyneensä luettuaan, ”ettei tutkimuksen tarkoitus ole 

todistaa mitään” (MT30). Toinen (MT55) puolestaan otaksuu projektin tulokset luonteeltaan 

yliluonnollisen kieltäviksi, poisselittäviksi ja patologisoiviksi. Hän arvelee pessimistisesti 

”tieteellisen aineellisen maailmankuvan tuottamien ennakkokäsitysten” johtavan tutkimusta 

väistämättä tähän virheelliseksi kokemaansa suuntaan.  

 Yleisesti ottaen vaikuttaakin siltä, että yhteydenotoissa ilmenevä myönteisyys projektia 

kohtaan johtuu suurelta osin projektin luonteen ja tavoitteiden väärinymmärtämisestä. Tämä 

positiivinen suhtautuminen ”yliluonnollisen tutkimukseksi” miellettyyn projektiin tuleekin 
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nähdäkseni suurelta osin ymmärtää ”materialistiseksi” mielletyn konventionaalisen modernin 

tieteen kritiikkinä. Tämä kritiikki on tavallista vaihtoehtoisen henkisyyden miljöössä. Tieteen 

”aineellista maailmankuvaa” ja siitä johtuvia ennakko-oletuksia kritisoidaan siitä, että ne 

sulkevat henkisyyden a priori tutkimusalueensa ulkopuolelle ja pyrkivät palauttamaan kaikki 

siihen viittaavat ilmiöt materiaalisiin prosesseihin. Taustalla on länsimaisessa esoteriassa ja 

parapsykologiassa keskeinen ajatus, jonka mukaan tieteen ”yliluonnollisina” pitämät ilmiöt 

ovat itse asiassa merkittävä osa luonnollista maailmaa ja niiden ajatellaan tämän mukaisesti 

olevan tieteellisesti tutkittavissa. Tämän tutkimuksen katsotaan kuitenkin edellyttävän 

konventionaalisen tieteen dogmaattiseksi koetun materialistisen paradigman purkamista, 

henkisyyden ontologisen aseman hyväksyvän paradigman muodostamista sekä uudenlaisten 

tutkimusmenetelmien  hyödyntämistä. Tulen palaamaan näihin aiheisiin tuonnempana.   

 Monet yhteydenottajat suhtautuvat siis projektiin positiivisesti, koska sen otaksutaan 

antavan tukea henkiseksi koetun todellisuudelle, tai (harvemmin) negatiivisesti, koska sen 

epäillään pyrkivän patologisoimaan nämä kokemukset ja kieltämään niiden kautta koetun 

henkisen todellisuuden olemassaolon mahdottomana ja epätieteellisenä. Asia on nähdäkseni 

kuitenkin hieman monimutkaisempi: projekti ei pyri tekemään kumpaakaan. Vaikka projekti 

ei tutki henkistä todellisuutta oletettuna realiteettina, se ei myöskään pyri tuomitsemaan sitä 

koskevia kokemuksia ja näkemyksiä. Tällaiset ontologiset kannanotot jäävät kerta kaikkiaan 

sille asetettujen tavoitteiden ulkopuolelle. Projektin tarkoituksena ei ole todistaa tai kumota 

henkistä koskevia kokemuksia ja käsityksiä vaan tarkastella niitä nimenomaan kokemuksina 

ja käsityksinä, koettuna todellisuutena, sivuuttaen täysin kysymyksen niiden totuusarvosta. 

Koski kirjoittaa seuraavasti: 

 

Tutkijoille kokemuksistaan kirjoittavat henkilöt ovat saattaneet pohtia tapahtumaa vuosia, 

jopa vuosikymmeniä, kehtaamatta kertoa siitä kenellekään muulle. Monet odottavat 

vastausta ontologisiin kysymyksiin, mutta humanistisen tieteen metodein pystymme 

tutkimaan vain kokemusta, kerrontaa ja tulkintaa.2 

 

Tämä on myös oma näkökulmani tässä tutkimuksessa. Sivuutan tarkastelussani näin ollen sen 

ontologisen tason, jonka useimmat kirjoittajat kokevat tärkeimmäksi ja keskityn sen sijaan 

asioihin, jotka he kenties kokevat turhina ja varsinaisen asian ohi puhumisena. Kuten eräs 

yhteydenottaja (MT8) kirjoittaa: 

                                                           
2
 Koski 2013, 4. 
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En suosittele, että se mitä sanon, kasataan historiatietojen jatkeeksi kuin jollekin 

ikiaikaiselle perustalle, josta käsin linjattaisiin sanojani. Se menettely ei johda oikeaan 

lopputulokseen. Entisen peilaaminen sanoihini tai sanojeni peilaaminen entiseen ei tuota 

parasta mahdollista tulosta. Toki niinkin voi tehdä, mutta miksi niin pitäisi tehdä? Tilaa 

tulisi tehdä laaja-alaiselle ajattelulle – myös rajattomalle ajattelulle. 

 Suosittelen myöskin, että antaisitte edes sekunnin tilaa ajatukselle, että entäpä, jos 

kaikki se mistä kerron, onkin mahdollisesti totta ja toimivaa. 

 

En tutkimuksessani siis ota huomioon sitä, että yhteydenottajien esittämät todellisuuden 

luonnetta koskevat näkemykset olisivat ”mahdollisesti totta ja toimivaa” (mutta en myöskään 

pyri kieltämään tätä), vaan keskityn ”peilaamaan” näitä käsityksiä muiden yhteydenottajien 

näkemyksiin sekä länsimaisen kulttuurin historialliseen ja uskontotieteelliseen tutkimukseen. 

Kysymys kuuluukin: ”miksi niin pitäisi tehdä?” Tällä kysymyksellä voidaan epäilemättä avata 

laajoja teoreettisia ja tieteenfilosofisia keskusteluja. Tässä yhteydessä uskoakseni kuitenkin 

riittää todeta, että tällainen tutkimus auttaa meitä ymmärtämään sitä sosiaalista todellisuutta, 

jossa me elämme, ja tämä ymmärrys puolestaan mahdollistaa paremman ja asianmukaisen 

suhtautumisen ja toiminnan tässä todellisuudessa.  

 Sanottakoon vielä itsereflektion vuoksi, että minulla on ihmisenä tietenkin myös omia 

näkemyksiäni todellisuuden luonteesta, eivätkä nämä näkemykset aina osu yhteen tutkimieni 

henkilöiden maailmankuvien kanssa. En voi täysin sulkea näitä näkemyksiä tutkimusotteeni 

ulkopuolelle ja vetäytyä jonkinlaiseen kuvitteellisen ”objektiivisen neutraaliuden” tilaan, jossa 

tietyssä ympäristössä yksilöllisesti kehittynyt mieleni lakkaisi vaikuttamasta tutkimuksessa 

tekemiini havaintoihin ja niiden pohjalta muodostamiini ajatuksiin. Todellisuus nähtynä ei-

mistään ja ei-kenenkään silmin tuskin on mahdollinen, eikä meidän tulisi tieteessäkään – 

kenties vähiten siinä – pyrkiä tämänkaltaisiin käytännössä mahdottomiin tavoitteisiin. En 

kuitenkaan ole myöskään tuomittu seuraamaan omaa maailmankuvaani sokeasti, vaan voin 

sen tietoisesti huomioimalla ja sitä kriittisesti tutkimalla tasoittaa sen vaikutusta ja nähdä 

asiat laajemmasta ja siksi objektiivisemmasta perspektiivistä. Tässä tutkimuksessa pyrinkin 

hyödyntämään tätä mahdollisuuttani ja näkemään todellisuuden mahdollisimman monien eri 

silmien kautta.  
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2. New age –henkisyys 

 

1900-luvun jälkipuoliskolla kehittyneen vaihtoehtoisen henkisyyden miljöön keskiössä on 

niin kutsuttu new age –liike. Termi ”new age” onkin hallinnut aiheesta käytävää akateemista 

keskustelua, mutta etenkin 2000-luvulla se on saanut osakseen myös kritiikkiä. Se on alun 

alkaenkin ollut vaikeasti hahmotettava ja monimuotoinen käsite, mutta nykyään sitä voidaan 

nähdäkseni perustellusti pitää myös vanhentuneena ja tarpeettoman ahtaana kategoriana 

erityisesti 90-luvun jälkeisten henkisyyden ilmentymien kannalta. Termiä on alettu vieroksua 

myös henkisyyden miljöön sisällä. Tähän vaikuttaa epäilemättä muiden seikkojen ohella myös 

se, että termiin on erityisesti sekulaaria maailmankuvaa promotoivissa piireissä liitetty usein 

leimaavia ja negatiivisia merkityksiä: new age –tyyliset ideat ja käytännöt nähdään monesti 

”huuhaana”, joihin uskovaa pidetään ”hurahtaneena”. Termi on näin ollen ongelmallinen sekä 

etic- että emic-tasolla, mutta sitä voidaan joka tapauksessa edelleen pitää ainakin rajatussa 

mielessä hyödyllisenä käsitteenä tutkimuksellisissa keskusteluissa. Tutkimuksessani viittaan 

termillä noin 70-luvun lopulta 90-luvun alkuun jatkuneeseen vaihtoehtoisen henkisyyden 

liikkeeseen ja sen parissa kannatettuun uskonnollisuuden muotoon. Seuraan tässä suhteessa 

erityisesti Wouter J. Hanegraaffin uraauurtavassa teoksessaan New Age Religion and Western 

Culture (1996) esittämää määritelmää:   

 

The New Age movement is the cultic milieu having become conscious of itself, in the late 

1970s, as constituting a more or less unified ”movement”. All manifestations of this 

movement are characterized by a popular western culture criticism expressed in terms of 

a secularized esotericism.3 

 

Tätä määritelmää on syytä hieman avata. Sen voidaan katsoa sisältävän neljä keskeistä osaa. 

Ensinnäkin new age on ”kulttinen miljöö, joka on tullut itsestään tietoiseksi enemmän tai 

vähemmän yhtenäisenä liikkeenä”. Tässä Hanegraaff hyödyntää Colin Campbellin 70-luvun 

alkupuolella kehittämää uskonnonsosiologista teoriaa, jolla hän pyrki hahmottamaan etenkin 

60-luvun aikana kehittyneitä vaihtoehtoisen henkisyyden muotoja ja niiden muodostamaa, 

uskonnontutkijoille tuolloin sekavalta vaikuttanutta ympäristöä. Hän tahtoi ymmärtää tämän 

kaoottiselta näyttäneen kentän yhtenä kulttuurisena entiteettinä, jota kuvaamaan hän kehitti 

”kulttisen miljöön” käsitteen. Campbellin mukaan tämä miljöö on väljästi organisoitunut 

                                                           
3
 Hanegraaff 1996, 522. 
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uskonnollinen ympäristö, jossa yksilöt ottavat eklektisesti osaa erilaisiin henkisiin ajattelu- ja 

toimintamuotoihin rakentaessaan omia yksilöllisiä henkisyyksiään. Se sisältää kaikki yhteisöt, 

yksilöt ja kommunikaatiotavat, jotka yleensä yhdistetään sellaisiin poikkeavien uskomusten 

virtauksiin kuin okkultismiin, spiritualismiin ja psyykkisiin ilmiöihin, mystiikkaan, ”new 

thought” –virtaukseen, ufoihin, kadonneisiin sivilisaatioihin sekä henkiparantamiseen. 4 

Hanegraaff tarkastelee tämän Campbellin 70-luvun alkupuolella hahmotteleman ympäristön 

kehitystä 90-luvun puolivälin etuasemasta ja toteaa, että siihen osaa ottaneet ihmiset alkoivat 

emic-tasolla identifioida itsensä osaksi laajempaa henkistä ”liikettä” 70-luvun jälkipuoliskolla.  

 Tämä ajallinen rajaus on Hanegraaffin määritelmän toinen osa. Laajassa historiallisessa 

tarkastelussaan hän argumentoi, että kaikki new age –henkisyyden keskeiset elementit olivat 

muodostuneet jo 1900-luvun alkuvuosiin mennessä. Nämä ideat kuitenkin popularisoituvat 

vasta 60-luvun vastakulttuurin aikana, mikä johti varsinaisen new age –liikkeen syntymiseen 

seuraavana vuosikymmenenä. Vaihtoehtoisen henkisyyden kehittymistä onkin tarkasteltava 

pitkällä aikavälillä, että se tulisi paremmin ymmärrettäväksi. Keskeistä tässä on huomata, että 

vaikka kyseinen miljöö on sosiologisena entiteettinä suhteellisen tuore ilmiö, ovat monet sen 

parissa kannatetut ideat vanhempaa historiallista perua. 

 Hanegraaffin määritelmän kolmas osa on new age –liikkeen tulkitseminen ”populaarin 

länsimaisen kulttuurin kritiikiksi”. New age –henkisyys vastustaa erityisesti tämän kulttuurin 

kahteen hegemoniseen virtaukseen, moderniin tieteeseen ja traditionaaliseen kristinuskoon 

assosioitua reduktionismia ja dualismia. New age –henkisyys voidaan näiden valtakulttuurien 

ohella nähdä eräänlaisena kolmantena vaihtoehtona, jolle on ominaista holistinen näkökulma 

todellisuuteen. Siinä missä tieteen koetaan pilkkovan maailman käsitteellisesti aina vain 

pienemmiksi materiaalisiksi kappaleiksi, joihin se pyrkii palauttamaan kaikki ilmiöt, ja siinä 

missä traditionaalinen kristinusko hahmottaa todellisuutta hengen ja aineen, maailman ja 

Jumalan kaltaisten dikotomioiden kautta, new age –liikkeessä korostetaan kokonaisuuksia ja 

asioiden välisiä yhteyksiä todellisuuden hahmottamisen perustana. Monet new age –henkiset 

ihmiset ovat myös hyvin tietoisia länsimaisen teollisuuden ja kulutuskulttuurin aiheuttamista 

globaaleista ongelmista ja pitävät materialistisena ja dogmaattisena koettua valtakulttuuria 

vastuussa näistä ongelmista. He näkevätkin niihin ratkaisuna henkisemmän maailmankuvan 

ja siihen perustuvien käytäntöjen omaksumisen.  

                                                           
4
 Kulttisesta miljööstä ks. Kaplan & Lööw (toim.), The Cultic Milieu: Oppositional Subcultures in an Age of Globalization 

(2002). 
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 Hanegraaffin määritelmän neljäs ja viimeinen osa argumentoi, että new age –liikkeen 

kulttuurikritiikki ammentaa olennaisesti modernin esoterian5 virtauksista. Hänen mukaansa 

moderni esoteria kehittyi 1700-luvun jälkipuoliskolta alkaen, jolloin renessanssin aikana 

muodostunut traditionaalinen esoteria alkoi muuttaa muotoaan valistuksellisen rationalismin 

ja modernin tieteen luomassa kulttuuri-ympäristössä. Hanegraaff tarkastelee näitä muutoksia 

hyvin seikkaperäisesti, mutta tässä tutkimuksessa kiinnitän huomiota erityisesti kahteen  new 

age –liikkeen ja koko vaihtoehtoisen henkisyyden miljöön kannalta keskeiseen virtaukseen: 

1800-luvun puolivälin tienoilla popularisoituneeseen spiritualismiin sekä vuonna 1875 

perustetun okkultistisen Teosofisen Seuran opetuksista alkunsa saaneeseen teosofiseen 

virtaukseen.  

 Hanegraaff esittää teoksessaan sosiologis-historiallisen tarkastelun lisäksi sisällöllisen 

analyysin new age –henkisestä maailmankuvasta tukeutuen kattavaan valikoimaan liikkeen 

keskeistä kirjallisuutta. Hän päätyy esittämään viisi liikkeen uskomuksissa tunnistamaansa 

keskeistä taipumusta:  

 

1. Heikko tämänpuoleisuus  

2. Holismi  

3. Evolutionismi 

4. Uskonnon psykologisoituminen ja psykologian sakralisoituminen  

5. Uuden aikakauden odottaminen.6      

 

”Tämänpuoleisuudella” (this-worldliness) Hanegraaff tarkoittaa aatehistorioitsija Arthur O. 

Lovejoyn 7  mukaisesti todellisuuden luonnetta koskevaa asennetta, jossa jokapäiväinen 

                                                           
5
 Hanegraaff puhuu ”sekulaarista” esoteriasta, mutta käännän tämän systemaattisesti ”moderniksi” esoteriaksi. 

Nähdäkseni hän tuo sekularisaation käsitteen tarpeettoman sekavasti osaksi analyysiaan. Kuten hän itse toteaa, hän 
tarkoittaa tarkastelemillaan esoteriaa ”sekularisoivilla” tekijöillä yksinkertaisesti vain sitä, että ”all of them have been 
important factors in the historical processes which have led to a decline of Christian authority since the 18th century” 
(1996, 409). Hän jatkaa, että voimme aivan hyvin puhua ”sekulaarista uskonnosta” ja tarkoittaa tällä vain sitä, että 
kyseinen uskonto ei ole ”traditionaalinen”, toisin sanoen sellainen, että sekularisaatio-prosessit eivät ole vaikuttaneet 
siihen (Ibid.) Nähdäkseni sekularisaatiolla tulisi (täysin riippumatta siitä, kannattaako tätä näkemystä) kuitenkin 
tarkoittaa laajempaa uskonnollisuudelle negatiivista prosessia, joka ei kosketa ainoastaan kristinuskoa vaan 
uskonnollisuuta/henkisyyttä yleensä: näin ollen tekijä, joka on vaikuttanut kristinuskon auktoriteetin vähenemiseen, ei 
vielä tämän vuoksi ole ”sekularisoiva” tekijä, eikä virtaus, johon se on vaikuttanut, välttämättä tämän vuoksi ole 
”sekulaari”, mikäli se säilyttää muuten henkisen luonteensa. Onkin paradoksaalista puhua ”sekulaarista uskonnosta” 
ja samoin ”sekulaarista esoteriasta”, sillä esoteria on modernillakin ajalla selkeästi uskonnollis-henkistä. ”Moderni” 
esoteria sanookin nähdäkseni kaiken saman mitä Hanegraaff tahtoo sanoa ”sekulaarilla” esoterialla, mutta ilman 
hänen terminsä aiheuttamia hankaluuksia: esoteria modernisoitui, kun se sai vaikutteita niistä historiallisista 
prosesseista, jotka johtivat nykyisen kaltaiseen kulttuuriin, jossa traditionaalisen kristinuskon auktoriteetti on 
vähentynyt, mutta se ei tässä prosessissa sekularisoitunut, vaan säilytti henkis-uskonnollisen luonteensa.  
6
 Hanegraaff 1996, 365–6. 
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toiminnan maailma koetaan tärkeäksi ihmisen uskonnollisuuden kannalta. Tämän asenteen 

vastakohtana on luonnollisen maailman kieltävä ”tuonpuoleisuus” (otherworldliness), josta 

voidaan mainita esimerkkinä vedanta-filosofian ajatus maailmasta harhana, johon mielen ei 

tule kiintyä, tai gnostilainen näkemys maailmasta pahan luojajumalan työnä, johon tulee ottaa 

niin vähän osaa kuin mahdollista. Hanegraaff jakaa tämänpuoleisuuden edelleen heikkoon ja 

vahvaan muotoon. ”Vahva tämänpuoleisuus” korostaa aineellisen maailman itsensä henkistä 

merkitystä, kuten uuspakanuudessa, jossa luonto koetaan itsessään pyhänä ja jumalallisena. 

Hanegraaffin mukaan new age –henkisyydelle tyypillisempi ”heikko tämänpuoleisuus” 

puolestaan muodostaa ambivalentin suhteen maailmaan: toisaalta se koetaan rajallisena ja 

näennäisenä todellisuutena, joka peittää taakseen henkisesti ensisijaisen ”korkeamman 

todellisuuden”, toisaalta sitä kuitenkin pidetään ihmisen henkisen kehityksen kannalta 

merkityksellisenä toimintaympäristönä.8   

 Jo sivuamallani ”holismilla” Hanegraaff viittaa new age –henkisyydelle tyypilliseen 

tapaan lähestyä todellisuutta osien ja erojen sijaan kokonaisuuksien ja yhdistävien tekijöiden 

näkökulmasta. Holismi voi ilmetä monenlaisina ideoina ja käsityksinä. Tavanomaisen näke-

myksen mukaan todellisuus on näennäisen moninaisesta luonteestaan huolimatta peräisin 

samasta metafyysisestä alkulähteestä, johon voidaan viitata Jumalana, mutta joka kuitenkin 

tulkitaan yleensä persoonattomaksi luovaksi voimaksi. Tyypillistä new age –henkisyydelle on 

myös ”kaikki-on-yhtä” –tyylinen paatos, johon liittyy ajatus, jonka mukaan kaikki olennot ja 

todellisuuden ilmiöt ovat jollakin tavalla vuorovaikutuksellisessa yhteydessä toisiinsa.9    

 ”Evolutionismilla” Hanegraaff tarkoittaa new age –henkisyyden taipumusta hahmottaa 

todellisuus kehityksen käsitteen kautta. Ihmisen ja maailman katsotaan olevan jatkuvan 

henkisen kasvun tilassa.10 Maanpäällinen elämä nähdäänkin new age –henkisyydessä yleensä 

eräänlaisena kouluna, jossa ihmisen on tarkoitus kehittää itseään voidakseen siirtyä 

kuolemansa jälkeen henkisesti korkeammille todellisuuden tasoille. Tämä antaa myös heikon 

tämänpuoleisuuden mukaisen merkityksen maailmalliselle elämälle. Ihmisen voidaan myös 

ajatella jatkavan henkistä kehitystään aineellisessa maailmassa jälleensyntymien ketjun 

kautta (jolloin asetelma nähdäkseni siirtyy askeleen lähemmäs vahvaa tämänpuoleisuutta). 

Esimerkiksi eräs Mieli ja toinen –projektin yhteydenottaja (MT36) kirjoittaa useiden elämien 

                                                                                                                                                                                                 
7
 Ks. Lovejoy, The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea (1936). 

8
 Hanegraaff 1996, 113–9.  

9
 Ibid., 119–20. 

10
 Ibid., 158–9. 
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kautta tapahtuvasta kehityksestä ja siirtymisestä yhä vaikeampien maan päällä suoritettavien 

tehtävien pariin. Asetelma muistuttaa koulumaista siirtymistä ylemmille luokille: 

 

There is a mission in all incarnations. If we find it, good but if not we have waisted our 

time to triffles. Incarnation by incarnation the missions are more demanding and find 

them is more difficult.11 

 

Myös tässä esiintyvä ajatus elämälle tarkoituksen antavista ”tehtävistä” korostaa heikon 

tämänpuoleisuuden mukaista suhdetta maailmaan. Vaihtoehtoisessa henkisyydessä onkin 

tyypillistä ajatella, että jokaisen elämällä on tarkoitus, eikä mitään tapahdu vain sattumalta 

vaan kaikilla tapahtumilla on syvempi, henkinen merkitys. Merja Niemi kirjoittaa teoksessaan 

Valon maailmassa näistä tehtävistä kuolemanrajakokemusten yhteydessä seuraavasti:  

 

”Sinulla on vielä tehtävä”, ovat monet kuolemanrajakokemuksen läpikäyneet saaneet 

kuulla. Tuo tehtävä on jokaisella omansa, ja vain itse kukin tietää, mitä se tarkoittaa. 

Turhan vuoksi emme elä hetkeäkään maan päällä – jokaisella on tehtävänsä ja kaikella 

tarkoituksensa.12  

 

Psykologinen käsitteistö on keskeinen osa new age –liikkeen tapaa hahmottaa henkisyyden ja 

todellisuuden luonne. Hanegraaff viittaa tähän psykologisten ja uskonnollisten diskurssien 

perustavaan vuorovaikutukseen termillä ”uskonnon psykologisoituminen ja psykologian 

sakralisoituminen”.  

 Tämä läheinen suhde periytyy 1800-luvulta, jolloin monet new age –henkisyydelle 

tärkeät ideat ja käytännöt kehittyivät samassa tietoisuutta ja mieltä koskevan kiinnostuksen 

ilmapiirissä kuin moderni psykologia. Samaan aikaan kehittyi myös niin kutsuttu ”psyykkinen 

tutkimus”, joka pyrki tuomaan tuolloin suurta huomiota herättäneet spiritualistiset meediot ja 

heidän ympärillään tapahtuneet selittämättömät ilmiöt tieteellisen tutkimuksen piiriin. 

Yliluonnollisiksi koetut ilmiöt ovat tosin herättäneet tutkimuksellista mielenkiintoa jo ainakin 

1700-luvun lopulta alkaen, mutta tämä tutkimus organisoitui kunnolla vasta vuonna 1882, 

jolloin Lontoossa perustettiin ensimmäinen Psyykkisen Tutkimuksen Seura (Society for 

Psychical Research) presidenttinään Henry Sidgwick (1838–1900). Pian samankaltaisia 

seuroja perustettiin myös muihin maihin, näistä kenties merkittävimpinä Ranskan Institute 

                                                           
11

 Kyseinen yhteydenottaja on lähettänyt useita tekstejä, jotka on kirjoitettu englanniksi ”opetustarkoitukseen”.  
12

 Niemi 1996, 94. 
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Métapsychique International (IMI) sekä Amerikkalainen Psyykkisen Tutkimuksen Seura 

(ASPR).13 Konventionaalisen tieteen kannalta epätavallisista tutkimuskohteistaan huolimatta 

Psyykkisen Tutkimuksen Seura ei tahtonut tinkiä tieteellisestä vakavuudestaan. Sen 

julkaiseman lehden (Proceedings) jokaiseen numeroon painettiin sen tavoitteeksi 

 

to examine without prejudice or prepossession and in a scientific spirit those faculties of 

man, real or supposed, which appear to be inexplicable on any generally regognized 

hypothesis.14 

 

Psyykkinen tutkimus tapahtui aluksi lähinnä tapauskertomusten keräämisen ja analysoinnin 

kautta. 1930-luvulla ihmismielessä oletetusti piileviä kykyjä (kuten telepatiaa) alettiin tutkia 

kokeellisesti, minkä jälkeen tähän tutkimustraditioon on yleensä viitattu paranormaaleja 

ilmiöitä tutkivana parapsykologiana. Merkittävin hahmo tämän käänteen takana oli Duken 

yliopistoon parapsykologisen laboratorion perustanut J. B. Rhine (1895–1980).  

Toinen mielenkiintoinen esimerkki ”uskonnon psykologisoitumisen ja psykologian 

sakralisoitumisen” prosessista on vaihtoehtoiseen henkisyyteen voimakkaasti vaikuttanut 

”transpersoonallinen psykologia”.15 Tutkimussuuntauksen alkuperä voidaan osittain jäljittää 

William Jamesiin (1842–1910). Hän viittasi termillä ”transpersoonallinen” kokemuksiin, 

joissa ihmisen tavanomainen tietoisuus tuntuu laajenevan ja saavan yhteyden johonkin häntä 

itseään suurempaan todellisuuteen. James oli Amerikkalaisen Psyykkisen Tutkimuksen 

Seuran jäsen ja kiinnostunut aikansa okkultistisesta liikehdinnästä. Psykologisessa työssään 

(etenkin The Varieties of Religious Experience, 1902) hän lähestyi uskontoa kokemuksellisesta 

näkökulmasta. Lähestymistapa kiinnosti myös muita vuosisadan alun mystiikan ja uskonnon 

tutkijoita16 ja alueesta on sittemmin tullut merkittävä psykologinen tutkimusala. Charles T. 

Tart (s. 1937), jolla oli niin ikään myös parapsykologisia mielenkiinnon kohteita,17 lanseerasi 

termin ”muuntuneet tajunnatilat” (altered states of consciousness) samannimisessä teokses-

saan vuonna 1969.  

 Toinen merkittävä lähtökohta transpersoonalliselle psykologialle oli Carl Gustav Jungin 

(1875–1961) ajatus kollektiivisesta alitajunnasta. Italialainen psykiatri Roberto Assagioli 
                                                           
13

 Parapsykologian historiasta ks. Beloff 1993. 
14

 Ibid., 64. 
15

 Seuraavan transpersoonallista psykologiaa koskevan käsittelyn pohjana toimii Partridge 2006, 366–70.  
16

 Esim. Richard M. Bucke, Cosmic Consciousness, 1901; Evelyn Underhill, Mysticism, 1911.  
17

 Hän mm. tutki kokeellisesti tunnettua kehostapoistumiskokemuksia harjoittavaa ja niistä kirjoittanutta Robert A. 
Monroeta (1915–1995) pyrkien erilaisten testien ja mm. EEG-mittausten avulla todistamaan, että tämän tietoisuus 
todella irtaantui aineellisesta kehosta näiden kokemusten aikana: ks. esipuhe ja jälkikirjoitus teokseen Monroe 2001.  
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kehitti hänen ajatustaan pidemmälle jakamalla alitajunnan kolmeen tasoon, korkeampaan, 

keskimmäiseen ja alempaan. Assagioli sai vaikutteita myös teosofisesta virtauksesta ja ajatteli 

ihmisen voivan saada yhteyden ”korkeampaan (transpersoonalliseen) itseensä” muun muassa 

meditaation ja visualisaation avulla. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Jungia voidaan pitää 

yhtenä 1900-luvun merkittävimpänä esoteerikkona. Hän oli hyvin kiinnostunut muun muassa 

alkemiasta ja hänen ajattelunsa onkin vaikuttanut monin tavoin vaihtoehtoisen henkisyyden 

virtauksiin.18 Hän tutki myös ”synkronistisia” kokemuksia, joita löytyy runsaasti myös Mieli ja 

toinen –projektin sähköpostiaineistosta. Tyypillinen synkronistinen kokemus on tapaus, jossa 

henkilö ajattelee toista henkilöä tai on aikeissa soittaa tälle, kun tämä äkkiä soittaakin hänelle 

tai ilmaantuu paikalle. Jung mainitaankin aineistossa muutamaan otteeseen juurikin näiden 

kokemusten yhteydessä (MT1, MT59).  

 Varsinainen transpersoonallinen psykologia kuitenkin kehittyi 60-luvulla humanistisen 

psykologian perustajan Abraham Maslown (1908–1970) aloitteesta. Hän huomasi, että monet 

itseään toteuttavat ihmiset saavat ekstaattisia ”huippukokemuksia”, joiden aikana he tuntuvat 

unohtavan itsensä ja sulautuvan täysin luovaan toimintaansa. Hän puhui asiasta Stanislav 

Grofin (s. 1931) ja Anthony Sutichin (1907–1976) kanssa ja ehdotti erityisesti tämänkaltaisia 

kokemuksia tutkivalle psykologian haaralle nimeä ”transpersoonallinen psykologia”. Grofia 

on sittemmin alettu pitää tutkimusalueen keskeisenä hahmona ja hänen vaikutuksensa myös 

new age –henkisyyteen on ollut merkittävä. Eräs yhteydenottaja (MT19) viittaa ohimennen 

myös häneen.  

 Muuntuneiden tajunnantilojen psykologinen tutkimus sai vaikutteita myös 60-luvun 

psykedeelisestä alakulttuurista (mm. Aldous Huxleyn teokset) sekä samaan aikaan 

popularisoituneesta kiinnostuksesta itämaisia uskontoja kohtaan. Myös monet esoteeriset 

virtaukset, muun muassa uusshamanismi, kabbala ja teosofia, ovat vaikuttaneet siihen. 

Transpersoonallinen psykologia ei kuitenkaan ole itsessään uskonnollinen suuntaus vaan 

soveltava tieteenala. Se tulisi erottaa myös parapsykologiasta, joskin niillä on paljon yhteisiä 

kiinnostuksen kohteita, muun muassa selkounet, kehostapoistumiskokemukset, kuoleman-

rajakokemukset, jälleensyntyminen, telepatia ja mediumistiset ilmiöt. Tutkimusala on saanut 

ainakin osittaista tunnustusta myös konventionaalisemman psykologian parissa, mutta sen 

läheinen suhde uskonnollisperäisiin suuntauksiin tekee sen asemasta tieteellisessä 

psykologiassa epävakaan.  

                                                           
18

 Jungista ja esoteriasta ks. Hanegraaff 1996, 496–513. 
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 Muuntuneiden tajunnantilojen hyödyntäminen new age –henkisyydessä on Hanegraaffin 

mukaan erinomainen esimerkki uskonnon psykologisoitumisesta ja psykologian sakralisoitu-

misesta.19 Vaihtoehtoisen henkisyyden muodoissa yksilön tietoisuus mielletään yleensä 

ensisijaisena väylänä korkeampaan ”transpersoonalliseen” henkiseen todellisuuteen. 

Muuntuneet tajunnantilat tulkitaan usein tämän yhteyden avautumisen tiloiksi: niiden aikana 

yksilön tajunta laajenee aineellisen maailman ylittävään todellisuuteen, johon viitataan usein 

”henkimaailmana”. Sen sijaan, että nämä kokemukset tulkittaisiin konventionaalisen tieteen 

tavoin unen tai hallusinaation kaltaisiksi subjektiivisiksi, mielensisäisiksi kokemuksiksi, ne 

koetaan myös objektiivisessa mielessä todellisiksi. Tämänkaltaiset kokemukset tapahtuvat 

monille spontaanisti, mutta niitä pyritään usein myös tuottamaan erityisin menetelmin. 

Tällaisia tekniikoita voidaan tietenkin löytää myös useista traditionaalisista kulttuureista 

ympäri maailman, esimerkiksi Siperian ja Etelä-Amerikan shamanismista (joista etenkin 

uusshamanismi ammentaa). 1900-luvun jälkipuoliskon vaihtoehtoisen henkisyyden 

kontekstissa kyse on kuitenkin erityisesti 1800-luvun spiritualismista ja okkultismista 

periytyvästä mielenkiinnosta, joka on kietoutunut modernille länsimaiselle kulttuurille 

tyypillisiin psykologis-filosofisiin diskursseihin ”mielestä” ja ”tietoisuudesta”.  

 Muuntuneet tajunnantilat esiintyvät runsaasti myös Mieli ja toinen –projektin sähköpos-

tiaineistossa. Eräs yhteydenottaja (MT53) kertoo osallistuneensa muun muassa vaihto-

ehtoisen henkisyyden rajamaille sijoittuville silvahypnoosikursseille20 etsiessään ”todellista 

itseään” suomalaisten henkisten yhteisöjen ja kurssien kautta. Useat kirjoittajat raportoivat 

myös kehostapoistumiskokemuksia, tulkiten nämä yleensä todellisina irtaantumisina aineel-

lisen kehon ulkopuolelle. Eräs yhteydenottaja (MT45) kirjoittaa leikkauksen aikana kokemas-

taan kehostapoistumiskokemuksesta seuraavasti: 

 

Nukutus sujui hyvin, mutta irtosin kehostani katon rajaan ja katselin sieltä ylhäältä itseäni 

leikkauspöydällä vatsa auki leikattuna. Näin, että vasemmalla puolellani oli ylleni 

kumartuneena kolme vierasta lääkäriä [kirurgin] leikatessa minua oikealla. Ajattelin siellä 

katon rajassa, että minunhan on päästävä takaisin kehooni, sillä muuten varmaankin 

kuolen. Laskeuduin sieltä katosta päälleni ja tuntui samalta kuin viulu olisi pantu 

koteloonsa. Olin erittäin tyytyväinen, kun sovin niin hyvin omaan kehooni, joten saatoin 

nukkua rauhallisena. 

 

                                                           
19

 Hanegraaff 1996, 227. 
20

 Silvahypnoosista ks. Partridge 2006, 378, 386–7. 
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Toinen yhteydenottaja (MT8) puolestaan kirjoittaa niin ikään leikkauksen aikana tapahtu-

neesta kuolemanrajakokemuksestaan seuraavasti: 

 

Ei ollut kipuja ja oli hyvä ja kevyt olo. Olen sitä mieltä, että jokaisen ihmisen tulisi saada 

kokea kliininen kuolema, koska siinä tulee selväksi, ettei elämä lopu ja että kuolemaa ei 

tarvitse ainakaan pelätä. Siinähän koittaa vapaus mm. tämä erittäin painava keho jää pois. 

 

Myös Merja Niemen teos Valon maailmassa on tiiviisti kytköksissä näihin uskonnollis-

psykologisiin diskursseihin. Hän käsittelee teoksessaan yli sataa yhteydenottoa, jotka hän sai 

tavallisilta suomalaisilta kertoessaan 90-luvulla televisiossa omasta kuolemanrajakokemuk-

sestaan. Hän viittaa erityisesti transpersoonalliseen psykologiaan tämänkaltaisia kokemuksia 

tutkivana tieteenalana.21 Teoksen selkeänä lähtökohtana on vaihtoehtoisessa henkisyydessä 

ja parapsykologiassa tavallinen ajatus siitä, että nämä kokemukset todistavat kuoleman-

jälkeisen elämän todellisuuden.  

 Kaksi henkilöä (MT15, MT19) on ottanut yhteyttä projektiin kiinnittääkseen huomiota 

myös psykedeelien kautta saavutettuihin uskonnollisiin kokemuksiin. Tämä aihepiiri onkin 

erityisen mielenkiintoinen joskin vain vähän tutkittu osa vaihtoehtoisen henkisyyden 

miljöötä. Se liittyy erityisen vahvasti uusshamanismiin. Partridge on käsitellyt 1900-luvun 

jälkipuoliskon ”modernia psykedeelistä henkisyyttä” suhteellisen laajasti kiinnittäen erityistä 

huomiota musiikillisten alakulttuurien merkitykseen.22 Myös Hanegraaff on viime vuosina 

julkaisemissaan artikkeleissa kiinnittänyt huomiota aiheeseen luoden silmäyksen muun 

muassa Amsterdamin ayahuasca-uskontoihin.23  

 Toinen yhteydenottajista kertoo tutustuneensa muun muassa Carlos Castanedan (1925–

1998), Terence McKennan (1946–2000) sekä Stephen LaBergen (s. 1947) teoksiin. Näistä 

kaksi ensimmäistä ovat keskeisiä hahmoja psykedeelisessä uushamanismissa, jälkimmäinen 

puolestaan on selkounia tutkinut psykologi, joka on kirjoittanut teoksia myös selkounien 

tietoisen tuottamisen menetelmistä. Yhteydenottaja kirjoittaa omista kokemuksistaan: 

 

Omakohtaisesti vahvimmat [yliluonnolliset] kokemukseni liittyvät unennäön sekä 

enteogeenien [ts. psykoaktiivisten kasvien] kautta koettuun todellisuuteen, joka on täysin 

yhtä todellinen, jopa todellisempi ja vahvempi mitä ns. ihmisen normaali arkinen olotila. 

                                                           
21

 Niemi 1996, 17–21. 
22

 Partridge 2005, Ch. 3.: ’Cleansing the Doors of Perception: The Contemporary Sacralization of Psychedelics’. 
23

 Hanegraaff 2011; 2013. 
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Tässä voimme nähdä selkeitä merkkejä paitsi uskonnon psykologisoitumisesta myös new age 

–henkisen kosmologian mukaisesta ”korkeammasta todellisuudesta”, johon on mahdollista 

saada yhteys herkistyneen tietoisuuden kautta. Tämä käy yhä selkeämmiksi, kun hän jatkaa: 

 

Omakohtainen yliluonnollisen kokeminen liittyy lähinnä energian aistimiseen ja 

näkökyvyn hetkelliseen parantumiseen. Tämä liittyy siihen, että 'normaalissa' 

tietoisuuden tilassa ihmisen käytössä oleva aivojen potentiaali on hyvin alhainen 

verrattuna toisenlaiseen tietoisuuden tilaan, jossa impulssit ja välittäjäaineet virtaavat 

täysin eri tavalla aivoissa. 

 

Tämä riittäköön osoittamaan, että muuntuneet tietoisuudentilat ovat epäilemättä tärkeitä 

myös Suomen vaihehtoisen henkisyyden miljöössä.  

 Viimeinen Hanegraaffin erottama tyypillinen new age –henkisyyden elementti on uuden 

aikakauden odottaminen, mikä on tietenkin myös liikkeen nimen taustalla. Tämä odotus 

ilmentää jälleen new age –liikkeelle tavallista populaarin länsimaisen kulttuurin kritiikkiä 

sekä evolutionistista asennetta: ihmiskunnan uskotaan olevan siirtymässä uuteen, henkisesti 

kehittyneempään aikakauteen, joka tuo päätöksen materialistisen tieteen ja dogmaattisen 

uskonnon aiheuttamalle globaalille kriisille.24 (Kyse on myös heikon tämänpuoleisuuden 

mukaisesta asenteesta, jossa kiinnitetään huomiota maallisen yhteiskunnan tulevaisuuteen, 

kun taas tuonpuoleisessa asenteessa aineellisen maailman tulevaisuuteen suhtaudutaan 

välinpitämättömästi.) Ihmiskuntaa kohtaavan mullistuksen odottaminen on tietenkin aina 

ollut keskeinen idea Jeesuksen paluuta kaipaavassa kristillisessä kulttuurissa. Tähän ideaan 

liittyy monissa ennustuksissa usein myös negatiivisia ja väkivaltaisia odotuksia, jolloin 

puhutaan yleensä maailmanlopusta, apokalypsista.25 New age –liikeessä vanhan aikakauden 

päättyminen koetaan kuitenkin ensisijaisesti positiivisena henkisenä kehitysaskeleena.  

 Näitä viittä elementtiä ei tule ymmärtää todellisuuden luonnetta koskevina teorioina 

sinänsä vaan pikemminkin eksplisiittisiä teorioita ja näkemyksiä edeltävinä, implisiittisinä 

asenteina, jotka ovat saaneet new age –henkisyydessä lukemattomia konkreettisia muotoja. 

Ne eivät myöskään ole ainoa mahdollinen tapa jäsentää new age –liikkeen maailmankuvaa. 

                                                           
24

 Hanegraaff 1996, 331. 
25

 Partridge on tarkastellut laajemmin tämän idean eri muotoja ja merkityksiä vaihehtoisessa henkisyydessä: ks. 2005, 
Ch. 7.: ’The End: Eschatological Enchantment’. 
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Tarkastelen seuraavaksi vielä toista näkemystä, joka keskittyy vähemmän new age –

henkisyyden sisältöön ja enemmän sen muotoon suhteessa traditionaalisiin uskontoihin.  

 Tämän näkemyksen on esittänyt Steve Bruce teoksessaan God is Dead: Secularization in 

the West (2002), mutta olen perehtynyt siihen Partridgen teoksen The Re-Enchantment of the 

West kautta.26 Bruce vertaa new age –henkisyyttä traditionaaliseen uskontoon ja osoittaa 

näiden selkeän erilaisuuden. Hän on tarkastellut new age –henkisyyttä siinä erottamansa 

kuuden keskeisen elementin kautta. Seuraavaksi käyn nämä elementit läpi lisäten vapaasti 

omia huomioitani.  

 1. Itsen sakralisointi. New age –henkisyydessä ”itse” koetaan aktuaalisesti tai ainakin 

potentiaalisesti jumalallisena. New age –liikettä tutkinut Paul Heelas onkin puhunut ”itse-

henkisyydestä” (Self-spirituality) sen perustavana elementtinä.27 On kuitenkin huomattava, 

ettei itsellä tarkoiteta tässä yhteydessä jokapäiväistä tietoista minää (”egoa”), jota yleensä 

pidetään kulttuuristen ja biologisten tekijöiden ehdollistamana ja vähäisempänä kerroksena, 

vaan ihmisessä piilevää perustavampaa olemusta, ”korkeampaa itseä” (Higher Self), johon on 

mahdollista luoda yhteys erilaisin tekniikoin. Tämä korkeampi itse samastetaan jungilaisesti 

usein myös alitajuntaan ja sen katsotaan olevan kosketuksissa korkeampaan, kaikille yksilö-

tajunnoille yhteiseen korkeampaan todellisuuteen.  

 2. Epistemologinen individualismi. Itse-henkisyydessä korkein uskonnollinen 

auktoriteetti on siirtynyt yksilön ulkopuolelta häneen itseensä. Kirkon esittämän näkemyksen 

tai edes Raamatun omakohtaisen tulkitsemisen sijaan yksilön henkilökohtainen, intuitiivinen 

kokemus toimii mittapuuna sille, mitä hän pitää toimivana ja kannatettavana ideana tai 

käytäntönä. Hanegraaff on kiinnittänyt tähän potentiaalisesti ongelmalliseen taipumukseen 

huomiota transpersoonallisten tajunnantilojen yhteydessä: 

 

The consistent treatment of transpersonal experiences, whatever their content, as 

furnishing empirical information about reality betrays underlying belief that anything that 

is subjectively experienced as real must therefore be regarded as real. On this basis any 

distinction between ”reality” and ”imagination” becomes untenable. Personal experience 

becomes the sole and exclusive yardstick for reality testing: “whatever I experience is 

real”.28  

 

                                                           
26

 Partridge 2004, 32–3. 
27

 Heelas 1996. 
28

 Hanegraaff 1996, 226–7 (kursiivit alkuperäisessä tekstissä). 
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 3. Epistemologinen individualismi liittyy vahvasti kolmanteen new age –henkisyyden 

elementtiin, nimittäin eklektismiin. Kun henkisen maailmankuvan muodostamista ei ohjaa 

mikään ulkopuolinen viitekehys vaan yksilön oma, intuitiivinen tuntuma, muodostuu jokaisen 

henkisyys ja sen harjoittaminen väistämättä omanlaisekseen. New age –liike tarjoaakin ennen 

kaikkea kattauksen erilaisia uskomusjärjestelmiä, joista yksilöt voivat vapaasti valita itselleen 

parhaimmilta tuntuvia elementtejä. Sitä voidaan tässä mielessä pitää eräänlaisena henkisenä 

ostoskeskuksena, jossa yksilöt kulkevat tehden hankintoja oman makunsa mukaisesti sen 

sijaan, että heidän uskonnollisuutensa sisältö toimitettaisiin heille valmiina kokonaisuutena. 

Partridge kirjoittaa tässä yhteydessä kuvaavasti: “Essentially, that is the heart of the New Age, 

the nomadic spiritual quest of the autonomous ‘self’.”29  

 4. Holismi. Tätä elementtiä tarkastelin uskoakseni jo riittävästi Hanegraaffin määrittelyn 

yhteydessä. 

 5. Epistemologinen individualismi ja eklektismi johtavat relativismiin. Yksilöllisten 

mieltymysten mukaisesti muodostetut henkiset maailmankuvat relativisoivat niiden piirissä 

esitetyt totuusväitteet. New age –henkisyydessä tämän seuraukset kuitenkin jätetään yleensä 

huomiotta vetoamalla epämääräisesti suvaitsevaisuuteen ja yksilöllisyyteen. Tavanomainen 

tapa ylittää – tai peittää – tämä relativismi on vetoaminen essentialistiseen/perennialistiseen 

näkemykseen, jonka mukaan, kuten Partridge kirjoittaa, ”no path is better than another, all 

generally leading in the same direction, and there is a unifying something behind the apparent 

diversity”.30 Voimme nähdä selkeän yhteyden myös holistiseen asenteeseen: näennäinen 

moninaisuus pyritään ylittämään tarkemmin määrittelemättömällä puheella ”Totuudesta”, 

joka antaa perustan kaikille uskonnollisuuden ristiriitaisiltakin vaikuttaville ilmentymille.   

 6. New age –henkisyydessä tavoitteena on usein holistisesti ymmärretty ”hyvinvointi”. 

Etenkin vaihtoehtoisissa hoitomuodoissa puhutaan tavanomaisesti mielen, kehon ja hengen 

(mind-body-spirit) tasapainoisesta hyvinvoinnista. Tämä korostus eroaa esimerkiksi monista 

kristillisistä suuntauksista, joissa pääpaino on uskonnollisessa elämässä itsessään, joskin sen 

katsotaan voivan johtaa myös vaurauteen ja onnellisuuteen: tässä hyvinvointi ei niinkään ole 

uskonnollisen elämän tavoite vaan sen seuraus.   

  Bruce argumentoi näiden elementtien pohjalta, että new age –tyyppinen henkisyys on 

uskonnollisuuden moderni muoto, joka on sopeutunut yksilön valinnanvapautta korostavaan 

moderniin kulttuuriin. Tästä huomiosta voidaan tuskin olla eri mieltä. Bruce väittää kuitenkin 
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 Partridge 2004, 33. 
30

 Ibid. 
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edelleen, ettei tämä uskonnollisuuden muoto ole traditionaalisen uskonnon tavoin kestävä ja 

merkityksellinen uskonnollinen ilmiö. Uskonnosta on hänen mukaansa tullut modernisaatio-

prosessissa triviaalia ja pinnallista: new age –henkisyys ei voi keskusjohtoisen organisaation 

puutteen, epistemologisen individualismin ja eklektisyyden vuoksi muodostaa sosiaalisesti 

merkityksellisiä, jatkuvuuteen kykeneviä uskonnollisia maailmankuvia ja instituutioita. Näin 

ollen se tuleekin Brucen ennustuksen mukaan väistämättä kuihtumaan uusien sukupolvien 

myötä.31  

 Brucen näkemyksen taustalla on pitkään uskonnonsosiologisia keskusteluja hallinnut 

”sekularisaatio-teesi”. Tämän 1800-luvulta peräisin olevan näkemyksen mukaan uskonto on 

modernissa kulttuurissa pysäyttämättömän taantumisen tilassa ja tulee tieteeseen pohjaavan 

maailmankuvan vahvistumisen myötä menettämään sosiaalisen ja yksilöllisen merkityksensä 

ja joidenkin teoreetikoiden mukaan katoamaan jopa kokonaan. Sikäli kuin olen ymmärtänyt, 

Bruce näkee new age –henkisyyden vain eräänlaisena uskonnon kuolinkamppailun tuotteena, 

epätoivoisena ja epäonnistuneena yrityksenä sopeutua uskonnolle epäsuotuisaan moderniin 

ympäristöön.  

 Tämä ei kuitenkaan ole ainoa näkemys vaihtoehtoisen henkisyyden merkityksestä. 

Seuraavassa luvussa kiinnitänkin erityistä huomiota Partridgen esittämään (suoraan Brucea 

kritisoivaan) ”uudelleenlumoutumisen” teesiin. Termillä re-enchantment hän viittaa tietenkin 

Max Weberin klassiseen termiin disenchantment, ”lumouksen haihtuminen”: siinä, missä 

Weber arvioi uskonnolle keskeisen ”lumouksen” haihtuvan modernista kulttuurista, Partridge 

argumentoi, että voimme erityisesti vaihtoehtoisessa henkisyydessä havaita merkkejä tämän 

lumouksen kiihtyvästä paluusta 1900-luvun jälkipuoliskolla.  

 

 

3. Sekularisaatiosta henkisen lumouksen paluuseen  

 

Kuten Bruce, myös Partridge ajattelee, että new age –henkisyyttä voidaan pitää moderniin 

kulttuuriin sopeutuneena uskonnollisuutena. Hän ei kuitenkaan Brucen tavoin pidä tätä uutta 

uskonnollisuuden muotoa triviaalina ja pinnallisena sekularisaation sivutuotteena. Hänen 

mukaansa kyse onkin onnistuneesta muodonmuutoksesta: uusi uskonnollisuus on vanhoista 
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uskonnollisuuden muodoista poikkeavasta luonteestaan huolimatta sekä yksilöllisesti että 

sosiaalisesti merkityksellinen ilmiö: 

 

[E]mergent religion may look very different to previous forms of religion, it may operate 

in new ways, but that should not be interpreted as indicative of a lack of substance and 

social significance.32   

 

Partridgen mukaan länsimaissa on käynnissä uusi uskonnollisen heräämisen prosessi, joka ei 

suuntaudu uskonnon vanhoihin muotoihin, joiden taantumista hän pitää kiistämättömänä, 

vaan ilmenee erityisesti uutta uskonnollisuutta edustavien henkisyyden muotojen kautta: 

 

[P]erhaps the first charasteristic of contemporary re-enchantment to note is that it is not a 

return to previous ways of being religious, but rather the emergence of new ways of being 

religious, ways which meet the new wants and needs of new Western people.33 

 

Partridge ei täysin hylkää sekularisaatio-teesiä, mutta rajoittaa sen alaa vain traditionaalisiin 

uskontoihin. Hän argumentoi, että länsimainen kulttuuri on erityisesti 60-luvulta lähtien ollut 

yhtäaikaisen sekularisaation ja henkistymisen eli ”sakralisaation” tilassa: samalla, kun vanhat 

uskonnolliset instituutiot menettävät vetovoimaisuuttaan (sekularisaatio), kohoaa esiin uusia, 

elinvoimaisempia uskonnollisuuden muotoja (sakralisaatio). Hänen mukaansa länsimaisessa 

kulttuurissa onkin tapahtumassa perustava siirtymä traditionaalisesta, organisoituneesta ja 

tunnustuksellisesta uskonnosta yksilön vapautta ja auktoriteettia korostavaan, eklektiseen 

uskontoon.  

 Sekularisaatio ja sakralisaatio liittyvät Partridgen mukaan väistämättä toisiinsa. Sikäli 

kuin olen ymmärtänyt, hän ajattelee, ettei klassisen sekularisaatio-teesin olettama uskonnosta 

täysin riisuttu kulttuuri ole mahdollinen. Ihmisillä on hänen mukaansa ilmeisen katoamaton 

tarve uskonnolle: sekularisaation vastapainona on näin ollen aina uusien uskonnon muotojen 

ilmaantuminen vanhojen ja voimansa menettäneiden tilalle: 

 

Because the religious appetite, it would seem, is irremovable, secularization will always be 

accompanied by the formation of sects or, increasingly, cultic networks of individuals 

(perhaps meeting only in the chat rooms of cyberspace) and small localized groups which 
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are, in turn, the beginnings of new forms of supernaturalistic religion. Disenchantment is 

the precursor of re-enchantment.34  

 

Partridgen hahmottelema uusi uskonnollisuus ylittää Hanegraaffin mukaisesti ymmärretyn 

new age –liikkeen rajat, mutta new age –henkisyys voidaan kuitenkin nähdä sen keskeisenä 

manifestaationa. Edellä käsitellyt elementit (sekä Hanegraaff että Bruce) soveltuvat siis yhtä 

lailla myös Partridgen näkemykseen uuden uskonnollisuuden luonteesta. Näiden elementtien 

lisäksi tahdon tässä tehdä vielä kaksi tärkeää lisähuomiota tämän uskonnollisuuden suhteesta 

traditionaalisiin uskontoihin. 

 Ensimmäinen huomio on terminologinen. Uutta uskonnollisuutta harjoittavat ihmiset 

viittaavat itseensä mieluummin ”henkisinä” kuin ”uskonnollisina”. Kyse ole vain pinnallisesta 

terminologisesta muutoksesta vaan keskeisestä erosta siinä tavassa, jolla ihmiset ymmärtävät 

oman henkisyytensä suhteessa traditionaaliseen uskontoon: uskonto ymmärretään usein 

negatiivisesti pinnallisena ”vain uskomisena”, kun taas henkisyys ymmärretään positiivisesti 

syvällisenä ja merkityksellisenä henkilökohtaisena pyrkimyksenä; uskonto ymmärretään 

menneisyyteen kuuluvana, kapeakatseisena, dogmaattisena ja suvaitsemattomana, kun taas 

henkisyyttä pidetään modernina, suvaitsevaisena, avoimena sekä yksilöllisyyttä ja vapautta 

korostavana.35 Tämän terminologisen käänteen voidaan nähdä heijastavan yleistä pyrkimystä 

etääntyä traditionaalisesta uskonnosta. Voimme tietenkin uskonnontutkimuksen etic-tasolla 

edelleen aivan hyvin puhua uskonnosta ja uskonnollisuudesta, mutta on hyvin tärkeää pitää 

tämä emic-tason merkitysero tiukasti mielessä.  

 Toinen huomio koskee uskonnon harjoittamista. Tässä yhteydessä Partridge hyödyntää 

Robert Wuthnown tekemää käytännöllistä jakoa ”henkisen oleilun” (spirituality of dwelling) ja 

”henkisen etsinnän” (spirituality of seeking) välillä.36 Traditionaalisessa uskonnossa ihmiset 

yleensä syntyivät, elivät ja kuolivat tietyn uskonnollisen viitekehyksen puitteissa, mutta 

uudessa uskonnollisuudessa ihmiset ymmärtävät oman henkisyytensä avoimena matkana ja 

polkuna, joka vie heidät monenlaisten näkemysten ja harjoitusmuotojen äärelle. Tämä matka 

tulkitaan evolutiivisesti henkisenä kasvuna ja kehittymisenä. Henkisyys ei myöskään enää ole 

tiukasti sidoksissa tiettyihin uskonnollisiin rakennuksiin ja tiloihin, vaan se luo kaikkialla 

läsnä olevan henkisen ilmapiirin, jossa henkilökohtainen suhde henkiseen voi löytyä muun 

                                                           
34

 Partridge 2004, 43. 
35

 Ibid., 48-9. 
36

 Ks. Wuthnow, After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s (1998). 



23 
 

muassa kursseilta tai messuilta, internetistä, kirjoista, erilaisista seuroista, lähestulkoon mistä 

tahansa.  

 Esimerkkinä tällaisesta henkisestä etsinnästä voidaan tarkastella erään Mieli ja toinen –

projektin yhteydenottajan (MT53) kertomusta vaelluksestaan vaihtoehtoisen henkisyyden 

kentällä. Hän kertoo saaneensa ulkomailla työskennellessään henkisen kokemuksen, joka 

käynnisti siitä asti jatkuneen ”todellisen itsen etsinnän” (tavoite, joka heijastaa hyvin myös 

Heelasin new age –liikkeessä tunnistamaa itse-henkisyyttä): ”[A]loin osallistumaan erilaisiin 

kursseihin. Tavoitteena löytää todellinen itse. Vastata kysymykseen kuka minä olen.” 

Yhdeydenottaja kertoo opiskelleensa tiibetiläisen gurun johdolla hengitysharjoituksia ennen 

kuin palasi Suomeen. Kurssit, joille hän sittemmin osallistui, hyödynsivät monenlaisia new age 

–henkisyydessä tavanomaisia tekniikoita: hypnoosia, regressiota (yhteydenottoa menneisiin 

elämiin), kanavointia, meditaatiota. Hän osallistui myös ”enkelikursseille” ja tutustui Ruusu 

Ristin (Pekka Ervastin vuonna 1920 perustama teosofinen järjestö) ja vapaamuurareiden 

toimintaan. Mikään ei kuitenkaan tuntunut ohjaavan häntä ”todellisen itsensä” pariin, vaikka 

toisinaan hän kokikin voimakkaita ”energeettisiä kokemuksia ja tietoisuuden muutoksia”. Hän 

kertoo kokeneensa kurssit aina aluksi positiivisina, minkä jälkeen ne alkoivat kerta toisensa 

jälkeen tuntua epäilyttäviltä ja epämiellyttäviltä.   

 Henkinen etsintä ja henkisyyden harjoittaminen koetaan kuitenkin yleensä positiivisena 

ja voimaannuttavana asiana. Erään toisen yhteydenottajan (MT71) henkisen matkan voidaan 

katsoa alkaneen jo varhain: hän kertoo olleensa jo teini-iässä kiinnostunut ”henkisistä asioista 

ja psykologiasta ja ihmisen henkisistä kyvyistä” (vrt. uskonnon psykologisoituminen) ja 

lukeneensa muun muassa antroposofisen liikkeen perustajan Rudolph Steinerin teoksia sekä 

”ufokirjoja”. Hän kertoo, kuinka on saanut henkisyydestä voimaa elämänsä vaikeina aikoina. 

 

[J]uttelen usein enkeleiden, oppaiden ja mestareiden kanssa. Kun olin loppuun 

palamisvaiheessa, koin että Jeesus opasti minua muutokseen, jota pelkäsin aivan 

kauheasti. Kun etenin hiljalleen hänen kannustamaansa suuntaan, on elämäni tätä nykyä 

todella paljon parempaa kuin silloin. 

 

Tässä on kenties hyvä mainita, että kristilliset teemat ja ideat ovat usein voimakkaasti läsnä 

myös vaihtoehtoisessa henkisyydessä, mutta eklektiseen tapaan ne yhdistyvät muihin tämän 

uskonnollisen kentän teemoihin. Erityisesti spiritualistisessa virtauksessa kristinusko luo 

voimakkaan taustan laajemmalle henkiselle etsinnälle. Sama kirjoittaja jatkaa seuraavasti: 
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Avioliiton ongelmat saivat minut paneutumaan entistä enemmän henkisiin asioihin ja 

etsimään ratkaisuja ja syitä sieltä katsoen. Menin pranic healing-kurssille ja tajusin olleeni 

aina selvänäköinen – näin chakrat ja sen, missä on energialikaa (esim. kipeä vatsa). 

Menneiden elämieni selvänäkö avautui kun tein paljon hoitoja. Harjoittelin siis paljon. 

 

Näiden tarkastelujen pohjalta voidaan kaiken kaikkiaan todeta, että henkisyys toimii hyvin eri 

tavoin kuin traditionaalinen uskonnollisuus. Partridgen uudelleenlumoutumisen teesi ulottuu 

kuitenkin paljon tämän muodonmuutoksen huomioimista laajemmalle. Hän argumentoi, että 

henkisyys ei kosketa enää vain yhteiskunnallisia ja kulttuurisia marginaaleja (kuten new age –

liikkeessä) vaan vaikuttaa kulttuuriimme paljon perustavammalla tavalla. Henkisyys on hänen 

mukaansa tunkeutumassa myös aiemmin sekulaareina pidetyille kulttuurin alueille. Hän 

tarkastelee sellaisia nykyisen länsimaisen kulttuurin tärkeitä alueita ja kiinnostuksen kohteita 

kuin hyvinvointia37, ympäristöaktivismia38 ja internetiä39 ja osoittaa niissä tapahtuneen, usein 

lähes huomaamattoman sakralisaation: hyvinvointi ymmärretään usein new age –tyylisesti 

holistisena mielen, kehon ja hengen yhdistävänä pyrkimyksenä; ympäristöaktivismissa 

esiintyy usein henkisesti sävyttyneitä syväekologisia ajatuksia ”Gaiasta”, maapallon 

ekosysteemistä yhtenä jumalallisena entiteettinä; internet puolestaan toimii perustana 

monille ”kyberhenkisyyden” ilmiöille. Partridge korostaa populaarikulttuurin välineellistä 

merkitystä tässä sakralisaatioprosessissa: populaari kirjallisuus ja elokuvat40 sekä musiikki41 

tekevät tunnetuiksi vaihtoehtois-henkisiä ideoita ja herättävät kiinnostusta niitä kohtaan. 

Tämä kiinnostus ei välttämättä ole itsessään henkistä, mutta se mahdollistaa myös tällaisen 

vakavamman näkökulman: esimerkiksi monet viihteelliset teini-noituutta käsittelevät sarjat 

ovat toimineet merkittävinä inspiraation lähteinä monille teineille, jotka ovat niiden kautta 

päätyneet uuspakanuuteen ja erityisesti wiccaan. 

 Yhtenä esimerkkinä sakralisaation tunkeutumisesta sekulaarin alueelle Partridge nostaa 

esiin konventionaalisen lääketieteen ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen lähentyneen suhteen:  

 

[A]n example of what I would understand to be ”re-enchantment” is the way a typically 

modern, science-based profession such as medicine is now witnessing a rise of interest in 

                                                           
37
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what used to be called ”New Age healing”. Manuals such as the Nurse’s Handbook of 

Alternative and Complementary Therapies (produced by medical professionals) are being 

published and alternative, holistic approaches to illness and “the spiritual” are 

increasingly being explored and utilized within mainstream medicine.42 

 

Käsikirja sisältää lukuisia viittauksia new age –piireissä keskeisiin käsitteisiin ja järjestelmiin: 

chi, qigong, prana, meridiaanit, chakrat, shamanismi, rukous, parantava kosketus, yin ja yang. 

Vaihtoehtoiset hoitomuodot kasvattavat suosiotaan ja ovat muuttumassa ”täydentäviksi” 

hoitomuodoiksi. Tämä kiinnostus tuo usein mukanaan tiettyjä sakralisoivia vaikutuksia 

ihmisten tapaan ymmärtää terveys, hyvinvointi ja lääketiede. Vaikka tässä tuleekin varoa liian 

yleistäviä johtopäätöksiä, ilmiöön on suhtauduttava sen ansaitsemalla vakavuudella.  

 

Although it would obviously be misleading to claim that all consumers of complementary 

medicine hold alternative spiritual worldviews, there is at least evidence of a general 

ambient spirituality. That is to say, it is significant that, even in the areas of medicine and 

health, there seems to be a trend away from trusting only the conventional to experimen-

tation with or trust in therapies and medicines which are not only unconventional, but are 

often supported by spiritual terminology and non-rational explanations. Many of the 

therapies, for example, have their roots in Eastern religious systems.43 

 

Tässä yhteydessä tahdon omasta puolestani viitata myös psykologiassa ja psykiatriassa 

heränneeseen mielenkiintoon mindfulness-tyyppisiä teorioita ja lähestymistapoja kohtaan. 

Nämä menetelmät ammentavat ilmeisen voimakkaasti muun muassa itämaisista uskonnoista 

peräisin olevista, vaihtoehtoisessa henkisyydessä keskeisistä jooga- ja meditaatiotekniikoista. 

Vaikka nämä terapeuttiset diskurssit ja käytännöt eivät välttämättä itsessään ole ”henkisiä”, 

on niillä kuitenkin ihmisiin potentiaalisesti sakralisoiva vaikutus, sillä ne viittaavat ja ohjaavat 

huomiota sellaisille kulttuurin alueille, joilla ne on helppo yhdistää eksplisiittisen henkisiin 

diskursseihin ja elementteihin. Tässä yhteydessä kiinnostava on eräs yhteydenottaja (MT57), 

joka puhuu ”ykseyteen heräämisen” kokemuksesta ja luonnehtii itseään ”ei-akateemiseksi 

mindfulness-tutkijaksi”. Hän kuvaa tätä kokemusta seuraavasti: 
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[M]ieli hiljenee ja siirtyy perifeeriseksi ollen kuitenkin tarpeen tullen käytössä, 

minäkokokemus laajenee yli persoonallisen, pelot katoavat ja ihminen kokee elämää 

suoraan ja autenttisesti hetki hetkeltä. Tunteita on, mutta ne menevät ohi kuin sadekuurot, 

eikä niistä enää lähde mitään kelailua.suuntaan tai toiseen. 

 

Tässä on tietenkin kyse edellä käsitellyistä transpersoonallisista kokemuksista uskonnon 

psykologisoitumisen merkityksessä. Yhteydenottaja huomauttaa edelleen, ettei kokemus ole 

”mihinkään uskontoon sidottua”. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita, etteikö kyseessä voitaisi 

nähdä olevan ekpslitiisesti ”uskontojen” ulkopuolelle identifioituvasta henkisyydestä. Jo nopea 

Google-haku riittää vakuuttamaan, että kyse todellakin on new age –tyylisestä tieteellis-

henkisestä diskurssista. Nähtävästi ”ykseyteen herääminen” liikkuu maailmalla laajemmin 

nimellä ”oneness”. Hakutuloksista satunnaisesti poimitun oneness-kokemukseen tähtääviä 

kursseja pitävän suomalaisen tahon sivuilta löytyy seuraava kuvaus kurssista: 

 

Kurssi on hyvin pyhä, Jumalallisen ohjaama prosessi, joka huipentuu hyvin erityisen 

deekshan välitykseen, jota kutsutaan Mukthi Deekshaksi. Se välittyy muinaisen henkisen 

menetelmän kautta, jota kutsutaan Padukkaiksi. Padukkaat ovat symboli, joka edustaa 

Jumalallisen jalkoja, voimakasta monikulttuurista käsitystä antautumisesta. Se, mikä tekee 

deekshasta erityisen, on se, että se tulee suoraan Jumalalliselta eikä välity ihmisen kautta. 

Se on suora lähetys Jumalalliselta suoraan vastaanottajalle, ainoana tarkoituksena saattaa 

vastaanottaja Ykseyden ja Heräämisen tilaan, samaan tilaan kuin pyhimykset, tietäjät ja 

mystikot ympäri maailman.44 

 

Sivuston yläosaan on aseteltu teksti ”löydä sisäinen valosi”, buddhalainen aum-symboli ja 

kuva rukousasennossa olevista käsistä. Nopean silmäyksen perusteella kokonaisuus heijastaa 

vaihtoehtoiselle henkisyydelle tyypillistä eklektisyyttä ja yksilön henkilökohtaista kokemusta 

painottavaa epistemologista individualismia (”suora lähetys Jumalalliselta suoraan vastaan-

ottajalle”).  

 Olen tässä pyrkinyt Partridgea seuraten kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että 

vaihtoehtoisen henkisyyden kenttä ulottaa vaikutuksensa myös sekulaarin alueelle, niin ettei 

esimerkiksi monista sinänsä sekulaareista psykologisista diskursseista ole paria internet-

klikkausta pidempi matka nykyaikaisen henkisyys-diskurssin alueelle. Kuten Partridge toteaa, 

nämä alueet tuntuvat lähentyneen toisiaan viime vuosikymmenien aikana: aiemmin outoina ja 
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marginaalisina pidetyt käsitteet, ideat ja käytännöt näyttäytyvät nykyään yhä useammalle 

länsimaiselle ihmiselle tuttuina ja tavallisina osina jokapäiväistä kulttuuria ja yhteiskuntaa. 

Toki epäilemättä useimmat pitävät näitä asioita edelleen ”huuhaana”, mutta ne ovat joka 

tapauksessa tulleet näkyvämmiksi ja yleisemmiksi, mikä epäilemättä vetää puoleensa myös 

yhä useampia, jotka suhtautuvat niihin myönteisemmin ja vakuuttuneemmin. Partridge nimit-

tää tätä prosessia de-eksotifikaatioksi: “[P]reviously unusual spiritual believes and practices 

are being appreciated by and gradually absorbed into mainstream Western society.”45  

 Sakralisaation laajenemista yhteiskunnan eri osa-alueille ei kuitenkaan tule 

väärinymmärtää paluuna esimodernin kaltaiseen eksplisiittisesti uskonnolliseen yhteis-

kuntaan. Partridge tähdentää, että kyse on pikemminkin henkisyyden huomaamattomasta 

(ambient) läsnäolosta ja vaikutuksesta kulttuuriimme.  

 

[I]t is important to understand that I am not saying that the West is vibrantly and 

explicitly religious in a way reminiscent of sacralized medieval society. What I am saying is 

that the religious worlview has not collapsed. It is still operative at ambient leves and is 

gradually beginning to surface, permeate, and shape Western society and culture.46 

 

Toivottavasti olen onnistunut tekemään edes suhteellisen ymmärrettävästi selkoa siitä, mitä 

Partridge tarkoittaa uudelleenlumoutumisen teesillään. Lyhyesti kerraten, kyse on siis 

käsityksestä, jonka mukaan etenkin 60-luvulta alkaen kehittynyt vaihtoehtoisen henkisyyden 

miljöö tulisi ymmärtää elinvoimaisena uskonnollisuuden muotona, jonka vahvuutena on sen 

sopeutuneisuus moderniin länsimaiseen kulttuuriin. Henkisyys painottaa suvaitsevaisuutta ja 

yksilön vapautta luoda eklektisesti oma henkinen maailmankuvansa vaihtelevista aineksista. 

Henkisyys on Partridgen mukaan paitsi elinvoimainen myös kasvava ilmiö: se on leviämässä 

kulttuurin marginaaleista kohti valtavirtaa ja myös kohti sekulaareina pidettyjä yhteiskunnan 

alueita. Mikäli Partridge on oikeassa, alkaakin kenties pian olla harhaanjohtavaa puhua enää 

”vaihtoehtoisesta” uskonnollisuudesta/henkisyydestä.   

 Olen tässä luvussa pyrkinyt lähinnä esittelemään Partridgen uudelleenlumoutumisen 

teesin luonnetta. Lopuksi tahdon vielä huomauttaa tietystä ristiriitaisuudesta sen ja Suomessa 

havaitun ”yliluonnollisen” leimaavan vaikutuksen välillä.47 Ensisilmäyksellä tämä havainto ei 

tunnu kertovan kulttuurista, jossa marginaaliset uskonnolliset kokemukset ja uskomukset 
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olisivat leviämässä valtavirtakulttuuriin ja muuttumassa vähintäänkin tutuiksi ja tavallisiksi ja 

enimmillään hyväksytyiksi. Kenties Partridgen ”uudelleenlumoutumisen” teesi onkin liian 

voimakas tai se ei ainakaan sellaisenaan sovi nykysuomalaiseen kulttuuriin. Toisaalta, kuten 

Partridge itse toteaa, sakralisaatio tapahtuu yleensä hienovaraisesti ja huomaamattomasti: 

”henkisyys” on ilmapiirissä, jota hengitämme ja se saattaa kyllästää kulttuuriamme vaikeasti 

havaittavilla tavoilla. Kenties onkin niin, että ”yliluonnollisen” eksplisiittinen stigmatisaatio ja 

kulttuurin implisiittinen sakralisaatio eivät ole toisiaan poissulkevia ilmiöitä? Tai kenties ne 

toimivat eri tavoin eri kulttuurin alueilla ja eri ikäluokissa? On tietenkin myös mahdollista, 

että tämä stigmatisaatio muuttuu sitä jyrkemmäksi ja kovaäänisemmäksi, mitä levinneempiä 

nämä kokemukset ja ideat ovat – niiden otaksuttavasti koetaan muodostavan sitä suuremman 

uhan sekulaarille kulttuurille mitä enemmän kannatusta ne saavat ihmisten keskuudessa. 

Sekulaari ja sakraali ovat vääntäneet kättä 1700-luvulta alkaen: tämä kädenvääntö käy aika 

ajoin voimakkaammaksi uskonnollis-kulttuuristen trendien mukaisesti. 1800-luvulla kyse oli 

ennen kaikkea tieteen ja kristinuskon välisestä taistelusta, 1900-luvun jälkipuoliskolla tähän 

keskusteluun ovat alkaneet ottaa myös muut maailman uskontoperinteet (erityisesti islam), ja 

epäilemättä vaihtoehtoisen henkisyyden muotojen leviäminen kiihdyttää keskustelua myös 

sen ympärillä.  

 

 

4. Okkulttuuri 

 

Partridgen teoria ”okkulttuurista” ammentaa voimakkaasti new age –liikettä koskevista 

akateemisista keskusteluista, mutta hän laajentaa näkökulmaansa huomattavasti tätä liikettä 

laajemmalle alueelle: teoriallaan hän pyrkii tavoittamaan koko uudelleenlumoutumisen 

teoriansa mukaisen valtavirtakulttuuria sakralisoivan uskonnollis-kulttuurisen miljöön. ”New 

age” kuvaa tätä miljöötä huonosti ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin, sen ulkopuolelle on 

yleensä jätetty uuspakanuuden (wicca, druidismi, uusshamanismi jne.) kaltaisia merkittäviä 

uususkonnollisia virtauksia. Toiseksi, termi on vanhentunut vaihtoehtoisessa henkisyydessä. 

Kuten olen jo maininnut, termi ”new age” tulisikin nähdäkseni varata uskonnontutkimuksessa 

viittaamaan 70-luvun lopulta noin 90-luvun alkuun ulottuvaan henkiseen liikehdintään 

Hanegraaffin tunnistamassa mielessä. Käsitteen ulottaminen internetin ja populaarikulttuurin 

sakralisaation myötä muuttuneeseen, uuden sukupolven kansoittamaan miljööhön saattaa 

hämärtää sen välineellisen arvon. Partridge pyrkiikin okkulttuurin käsitteellään ylittämään 
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muun muassa nämä teoreettiset ja terminologiset heikkoudet ja luomaan laajemman teorian 

vaihtoehtoisen henkisyyden toiminnasta nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa.  

 Okkulttuuria ei tule ymmärtää tiettynä maailmankuvana tai uskonnollisena virtauksena, 

jonka rajat voitaisiin määrittää yksiselitteisellä tavalla. Partridge painottaa, että kyse on usein 

huomaamattomasti ja hienovaraisesti läsnäolevasta henkisestä ilmapiiristä (”occulture is 

ambient”48), joka voidaan ymmärtää henkisten ideoiden ja käytäntöjen laajana ”varantona” 

(reservoir). Henkistä maailmankuvaansa rakentavat henkiset etsijät ammentavat eklektisesti 

tästä varannosta ja syöttävät siihen uusia ideoita ja käytäntöjä innovatiivisen toimintansa 

tuloksena.   

 

[O]cculture is the new spiritual atmosphere in the West; the reservoir feeding new 

spiritual springs; the soil in which new spiritualities are growing; the environment within 

which new methodologies and world-views are passed on to an occulturally curious 

generation.49   

 

Okkultuuriseen varantoon kuuluvat ideat ja käytännöt yhdistetään yleensä sellaisiin henkis-

kulttuurisiin virtauksiin kuin muun muassa ”esoteriaan, teosofiaan, mystiikaan, new ageen ja 

pakanuuteen”.50 Näiden ideoiden ja käytäntöjen moninaisuudesta ja runsaudesta antaa hyvän 

kuvan Partridgen tarjoama seuraava valikoima:  

 

[M]agick (as devised by Aleister Crowley), extreme right-wing religio-politics, radical 

environmentalism and deep ecology, angels, spirit guides and channelled messages, astral 

projection, crystals, dream therapy, human potential spiritualities, the spiritual 

signifigance of ancient and mythical civilizations, astrology, healing, earth mysteries, tarot, 

numerology, Kabbalah, feng shui, prophecies (e.g. Nostradamus), Arthurian legends, the 

Holy Grail, Druidry, Wicca, Heathenism, palmistry, shamanism, goddess spirituality, Gaia 

spirituality and eco-spirituality, alternative science, esoteric Christianity, UFOs, alien 

abduction, and so on.51 

 

Partridgen teoria ammentaa voimakkaasti Colin Campbellin ”kulttista miljöötä” käsittelevistä 

tutkimuksista, joiden muistamme vaikuttaneen myös Hanegraaffin tulkintaan new age –
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liikkeestä. Partridgen toinen merkittävä lähtökohta on Ernst Troeltsch, joka tutki 1900-luvun 

alkupuolella kristinuskon historiaa ja erotti siinä kolme uskonnollisen järjesteäytymisen 

tyyppiä: kirkollisen, lahkolaisen ja mystisen. Partridge huomauttaa, että Troeltschin näkemys 

keskiajan ”mystisestä uskonnosta” tuntuu sopivan suorastaan hämmästyttävän hyvin 1900-

luvun jälkipuoliskon vaihtoehtoisen henkisyyden miljööhön. Troeltsch luonnehti mystistä 

uskontoa seuraavasti: 

 

This type had no desire for organized fellowship; all it cared for was freedom for 

interchange of ideas, a pure fellowship of thought, which indeed only became possible 

after the invention of printing… The isolated individual, and psychological absrtaction and 

analysis become everything.52 

 

Tästä luonnehdinnasta poiketen Partridge kuitenkin toteaa, että vaikka individualistinen 

epistemologia onkin keskeinen elementti vaihtoehtoisessa henkisyydessä, tässä miljöössä 

tuntuu olevan myös vahva taipumus kehittää enemmän tai vähemmän organisoituja yhteisöjä 

ja verkostoja, jotka muodostuvat yleensä karismaattisten henkilöiden ympärille. Ne voivat 

olla elinkaareltaan hyvin lyhytaikaisia tai ne voivat muodostaa pitkäänkin kestäviä ja kasvavia 

virtauksia (kuten monien kanavoitujen tekstien ympärille muodostuneet yhteisöt, esim. 

Ihmeiden oppikurssi53) ja kulttisia muodostelmia (kuten skientologia).54 Tämän taipumuksen 

voi havaita selvästi myös Suomen vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä tarkastelemalla 

Kirkon tutkimuskeskuksen Uskonnot Suomessa –hankkeen55 taltioimia lukemattomia pieniä 

henkisiä yhteisöjä, joiden määrä on kasvanut kiihtyvällä tahdilla viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Projektin johtaja Kimmo Ketola kirjoittaa: 

 

[V]aihtoehtoisen uskonnollisen tarjonnan lisääntyminen alkoi Suomessa todellisuudessa 

jo 1970-luvulla ja on siitä lähtien pelkästään kiihtynyt. […] nimenomaan esoteeristen ja 

itämaisten uskontojen määrä on kasvanut kaikkein voimakkaimmin viimeisten parinkym-

menen vuoden aikana.56 
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Nämä yhteisöt eivät kuitenkaan henkisyydelle tyypilliseen tapaan ole yleensä eksklusiivisia 

(toki on myös poikkeuksia, kuten skientologisen kirkon tapauksessa). Partridgen mukaan 

vaihtoehtoisen henkisyyden miljöötä yhdistääkin jaetun dogmaattisen maailmankuvan tai 

organisaation sijaan tietty kokemus kuulumisesta ”samanmielisten uskonnollisten yksilöiden” 

muodostamaan yhteisöön. Kuten aiemmassa lainauksessa näimme, Troeltsch puhui mystisen 

uskonnon ohessa ”puhtaasta ajatuksen veljeydestä” (a pure fellowship of thought). Tämä idea 

tuntuu sopivan hyvin myös okkulttuuriin. (Tässä yhteydessä voidaan viitata myös 

Hanegraaffin näkemykseen, jonka mukaan varsinainen new age –liike kehittyi, kun kulttisen 

miljöön jäsenet alkoivat identifioida itsensä osaksi laajempaa henkistä yhteisöä 70-luvun 

jälkipuoliskolla.) Toinen Partridgelle keskeinen lähtökohta tässä yhteydessä on Campbellin 

ajatus ”mystisestä kollektiivisuudesta”, jolla tämä tarkoitti kulttisessa miljöössä yhteisesti 

jaettuihin arvoihin perustuvaa, tätä miljöötä yhdistävää solidaarisuuden tunnetta.57 Partridge 

argumentoi edelleen, että tämä solidaarisuuden tunne tuntuu usein manifestoituvan ”henkistä 

yhteisöä” ylläpitävänä ja sen toimintaa edistävänä toimintana:  

   

[…] I would argue that those belonging to the mystic collectivity often feel a sense of duty 

to serve that spiritual community through, for example, fairs, publications, or workshops, 

thereby leading, on the other hand, to a greater sense of fellowship and, on the other hand, 

often to the establishment of external organizations, centres and groups.58 

 

Esimerkkinä tällaisesta henkisestä yhteistoiminnasta Partridgen viittaa Englannissa vuodesta 

1977 alkaen vuosittain järjestettyihin new age -henkisiin Mind-Body-Spirit –messuihin59, 

joilla ihmiset pääsevät tutustumaan laajaan vaihtoehtoisen henkisyyden kattaukseen muun 

muassa työryhmien, esitysten, luentojen, kojujen ja esitteiden kautta. Samanlaista toimintaa 

tapahtuu runsaasti myös Suomessa. Erityisesti on mainittava Hengen ja tiedon messut, jotka 

on järjestetty vuosittain Helsingissä vuodesta 1983 alkaen ja vuodesta 2012 alkaen myös 

Tampereella. Messut järjestävä Rajatiedon Yhteistyö ry kertoo sivuillaan messujen runsaasta 

ja eklektisestä tarjonnasta seuraavasti: 

 

Messut esittävät poikkileikkauksen koko rajatiedon kentästä: mm. nykyajan henkisiä 

opetuksia, idän ja lännen elämänviisautta, luonnon salattuja voimia, vaihtoehtoista 
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terveydenhoitoa, joogaa ja meditaatiota, bioenergiamittauksia, parapsykologiaa, fengshui-

energiasisustusta, luomu-elintarvikkeita, ekoyhteisöjä, alan kirjallisuutta ja äänitteitä. 

Messujen teemat ja tarjonta vaihtelevat vuosittain.60 

 

Samankaltaiseen tarjontaa voi käydä tutustumassa myös Espoossa vuosittaisilla Minä Olen –

messuilla, jotka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997.61 Myös Suomen kenties 

tunnetuin rajatiedon lehti Ultra järjestää vuosittain omat Ultra-päivänsä Kuortaneella.62  

 Messumuotoisten tapahtumien ohella voidaan kiinnittää huomiota myös muunlaiseen 

okkulttuurista yhteisöä palvelevaan toimintaan. Esimerkiksi Rajatiedon Yhteistyö ry järjestää 

messujen ohella keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, tukee ja edistää rajatiedon alueiden 

puolueetonta tutkimusta myöntämällä julkisesti haettavia tutkimusstipendejä, kerää ja laatii 

hakemistoja rajatiedon eri alueista ja erilaisista elämänkatsomussuunnista, niitä edustavista 

yhteisöistä ja toimijoista, tarjoaa säännöllistä apua ongelmallisissa ja hämmentävissä raja-

alueen kokemuksissa ja muissa rajatiedon asioissa, ylläpitää ja kehittää rajatiedon 

lainakirjastoa sekä ylläpitää omaa kokous- ja toimitilaa, jota vuokrataan myös ulkopuoliseen 

käyttöön.63 Toinen esimerkki tällaisesta toiminnasta on Pakanaverkko ry, joka kertoo 

sivuillaan tavoitteistaan seuraavasti: 

 

Pakanaverkko ry toimii yhdistävänä elimenä pakanoiden ja pakanaryhmien välillä, sekä 

pyrkii edistämään uskonvapauden ja uskonnollisen tasa-arvon toteutumista maassamme. 

Pyrimme myöskin oikaisemaan pakanauskontoihin kohdistuvia erheellisiä ennakkoluuloja 

tarjoamalla aiheesta luotettavaa ja totuudenmukaista tietoutta.64 

 

Kolmantena esimerkkinä mainittakoon vuonna 1973 perustettu Suomen Ufotutkijat ry, joka 

kertoo toiminnastaan seuraavasti: 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on ufotutkimus, ufotietouden hankkiminen ja levittäminen 

sekä ufotutkijoiden koulutus. Yhdistys toimii myös suomalaisten ufotutkijoiden yhteistyö-

elimenä[.]65 
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Ufokulttuuri on siinä mielessä poikkeava esimerkki, että siihen ei välttämättä aina liity 

uskonnollisia elementtejä. Partridge on kuitenkin argumentoinut vakuuttavasti, että se on 

keskeisenä okkulttuurisena alueena hyvin altis sakralisaatiolle.66 Tästä selkeänä esimerkkinä 

ovat monet Suomessakin jalansijaa saaneet ufouskonnot (esimerkiksi Urantia-liike67). 

 Jo nämä esimerkit osoittavat, että Partridgen hahmottelema, okkulttuurille ominainen 

aktiivinen solidaarisuus on voimissaan myös Suomen vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. 

Kun lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että olen näitä esimerkkejä käsitellessäni viitannut 

yksinomaan internet-lähteisiin, on vaikea olla eri mieltä Partridgen kanssa, kun hän toteaa, 

että ”[t]he advent of Internet in particular […] has facilitated and accelerated the emergence of 

mystical networks and organizations.”68 Kuten olen jo maininnut, Partridge onkin korostanut 

internetin merkitystä 90-luvun jälkeiselle vaihtoehtoiselle henkisyydelle. Hän kirjoittaa:  

 

The quickest way to take a dip in the occultural reservoir of Western spirituality is to 

switch on your computer and connect to the Internet. In cyberspace there is a cornucopia 

of spiritual teachers, communities, ideas and practices. With little more than a click of the 

mouse the spiritual seeker can travel across continents, explore the world’s religions, 

happen upon new spiritualities, stumble upon perceived “heresy”, encounter the 

paranormal, experience an online ritual, enjoy fellowship with other believers, and 

download esoteric sigils.69  

 

Tällä internetin sakraalilla hyödyntämisellä on monia merkittäviä seurauksia. Se mahdollistaa 

entistä nopeamman ja laajemman uskontojen ja henkisyyksien globaalin verkostoitumisen, 

kanssakäymisen ja synkretisoitumisen: näin ollen internet vaikuttaisi olevan eklektiselle, 

okkulttuuriselle henkisyydelle ihanteellinen toimintaympäristö. Uskoakseni etenkin oma, 

internetin parissa ja monessa mielessä jopa siihen kiinni kasvanut ”Y-sukupolveni” (vuosien 

1981 ja 2000 välillä syntyneet) on erityisen otollinen yleisö tällaiselle kyberavaruudessa 

verkostoituvalle henkisyydelle. Tahdonkin tässä yhteydessä nostaa esiin muutamia aiheeseen 

liittyviä huomioita. 

 Partridgen teoksen ilmestymisen (2004/2005) jälkeen internetkulttuurissa on ehtinyt 

tapahtua monia tärkeitä muutoksia, erityisesti sosiaalisten medioiden, kuten Facebookin, 

YouTuben, Twitterin ja Instragramin hyökyaallon kaltainen leviäminen. Kun tämä yhdistetään 
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siihen vasta muutamien viime vuosien aikana tapahtuneeseen teknologiseen murrokseen, että 

ihmiset kantavat nykyään internetiä mukanaan älypuhelinten ja tablettien muodossa, voidaan 

sanoa, että internetin merkitys elämällemme on kasvanut valtavasti. Epäilemättä tämä on 

vaikuttanut hedelmällisesti myös kyberhenkisyyteen.  

 Sosiaalisille medioille keskeinen interaktiivinen sisältöjen jakamis-toiminto vaikuttaa 

olevan erityisen merkittävä okkulttuurin leviämisen kannalta. Otetaan esimerkiksi ilmeisen 

suosituilta vaikuttavat esoteeriset yhteisöt thespiritscience.com70 ja themindunleashed.com71. 

Siinä missä edellisellä on pelkästään Facebookin kautta yli miljoona seuraajaa ympäri 

maailman, on jälkimmäisellä niitä yli kolme miljoonaa. Kaikki nämä ihmiset saavat Facebook-

sivuilleen päivityksiä okkulttuurin alueille kuuluvista aiheista, ja monet heistä jakavat näitä 

päivityksiä edelleen, jolloin myös heidän ystävänsä ja tuttunsa pääsevät kosketuksiin niiden 

kanssa. Näin muodostuvan verkoston kautta miljoonat ihmiset ovat päivittäin yhteydessä 

näiden sivustojen levittämiin ideoihin. Mainittakoon, että olen myös itse saanut tietää näiden 

sivustojen olemassaolosta Facebookista eräiden niiden sisältöä jakavien kavereideni kautta.  

 Mikäli jatkamme pidemmälle sitä oletusta, että kyberhenkisyys on erityisesti nuorempaa 

väestöä koskettavaa toimintaa, voidaan tehdä mielenkiintoinen huomio tai ainakin hypoteesi 

Mieli ja toinen –projektin sähköpostiaineistosta. Suurin osa yhteydenottajista on keski-ikäisiä 

tai vanhempia ja suurin osa heistä on ottanut yhteyttä kertoakseen erilaisista yliluonnollisista 

kokemuksistaan, jotka ovat saattaneet tapahtua jo kauan sitten tai vasta viime aikoina. Monet 

toteavat myös, että he eivät ole voineet aiemmin puhua näistä kokemuksistaan leimautumisen 

pelossa. Mieli ja toinen -projekti on tarjonnut heille turvalliseksi koetun mahdollisuuden jakaa 

kokemuksiaan ja niihin liittyviä ajatuksiaan. Mutta miksi suurin osa näistä ihmisistä kuuluu 

nimenomaan vanhempiin ikäpolviin? Eikö nuoremmilla ikäpolvilla ole tällaisia kokemuksia 

vai eivätkö he tahdo puhua niistä? En usko, että kyse on tästä. Sen sijaan väitän, että 

nuoremmat ikäpolvet keskustelevat kokemuksistaan ja näkemyksistään ensisijaisesti heille 

luontevassa, aina avoimessa ja anonymiteetin mahdollistavassa sosiaalisessa ympäristössä: 

internetissä. Esimerkiksi Suomi2472 yksi Suomen vilkkaimmista keskustelupalstoista sisältää 

muiden keskustelualueiden ohessa myös paitsi traditionaalisiin uskontoihin myös new age –

tyyliseen henkisyyteen, uususkontoihin ja rajatietoon keskittyvät alueet. Merkittävämpi ja 

suoraan vaihtoehtoiseen henkisyyteen ja rajatietoon liittyvä uutisointi- ja keskustelualue on 

vuodesta 2007 alkaen toiminut paranormaaliblogi.net, joka on järjestänyt myös vuosina 2012 
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ja 2013 ”Kosmiset Parapäivät”.73 Tällaisten ympäristöjen vuoksi nuoremmat ikäluokat eivät 

kenties koe samanlaista patoutunutta tarvetta kertoa kokemuksistaan kuin vanhemman 

polven ihmiset. Tämä on kuitenkin vain suhteellisen kevyesti tehty oletus: tietenkin myös 

vanhemmat ihmiset ovat usein aktiivisia internetin keskustelupalstoilla. Aihe kaipaakin lisää 

akateemista huomiota, etenkin internet-kenttätyöhön pohjautuvaa tutkimusta suomalaisesta 

kyberhenkisyydestä.74 

 Huolimatta tästä laajamittaisesta yhteisöllisestä toiminnasta sekä internetissä että sen 

ulkopuolella, okkulttuurisessa henkisyydestä on kuitenkin kyse ennen kaikkea yksilöllisestä 

henkisestä etsinnästä: messut, kurssit ja muut yhteistoiminnan muodot tarjoavat hänelle 

lähinnä virikkeellisen ja solidaarisen ympäristön oman henkisyytensä muodostamiselle. 

Epistemologinen individualismi on painunut hyvin syvälle tämän uskonnollisuuden muodon 

ytimeen. Kuten eräs Suomen rajatiedon messuillakin liikkunut Mieli ja toinen –projektin 

yhteydenottaja (MT8) toteaa: 

 

[H]aluan itse todentaa itselle asioiden oikeellisuuden niiltä osin kuin itselle on näytetty tai 

itse on kokenut, muiden kertomat eivät minua automaattisesti vakuuta. 

 

Tarkastelen vielä seuraavassa luvussa tarkemmin vaihtoehtoiselle henkisyydelle keskeisen 

epistemologisen individualismin teoreettista taustaa ja eräitä siihen liittyviä tärkeitä ilmiöitä, 

muun muassa ”kanavoinniksi” kutsuttua henkisen tiedon tavoittamisen menetelmää. Nostan 

esiin myös vaihtoehtoisen henkisyyden historiallisen taustan länsimaisessa esoteriassa. Tätä 

ennen tahdon kuitenkin kiinnittää vielä tarkempaa huomiota okkulttuurin eklektisyyteen, 

jonka kautta on helpompi ymmärtää vaihtoehtoisen henkisyyden miljöön dynamiikkaa ja sen 

loputonta moninaisuutta.  

 Eklektisyyteen liittyvät läheisesti de-traditionalisaation ja kontekstualisoinnin käsitteet. 

Lyhyesti ottaen kyse on jonkin uskomusjärjestelmän osan irrottamisesta tuon järjestelmän 

kokonaisuudesta (de-traditionalisaatio) ja sen liittämisestä toiseen järjestelmään, jossa se 

tulkitaan uudelleen tämän järjestelmän muita osia vasten (kontekstualisointi). Esimerkiksi 

monet okkulttuuriset käsitteet ovat peräisin hindulaisista ja buddhalaisista traditioista, mutta 

harva näitä käsitteitä käyttävistä länsimaalaisista ymmärtää niitä enää näiden traditioiden 
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mukaisessa merkityksessä. Sen sijaan nämä käsitteet (esim. karma ja jälleensyntyminen) on 

tulkittu uudelleen muiden länsimaisten uskonnollisten ja sekulaarien käsitysten kontekstissa, 

jolloin niiden merkitys on muuttunut perustavalla tavalla. Keskeinen huomio tässä on se, että 

tämä eklektinen mekanismi ohjaa huomion pois vieraista uskomusjärjestelmistä 

kokonaisuuksina ja kiinnittää sen sijaan huomion näiden järjestelmien irrallisiin 

elementteihin. Vaihtoehtois-henkiset ihmiset eivät esimerkiksi yleensä ole kiinnostuneita 

buddhalaisuudesta sinänsä vaan ainoastaan tietyistä buddhalaisuuden elementeistä, jotka he 

voivat istuttaa itselleen läheisemmän maailmankuvan osiksi. Partridge havainnollistaa tätä 

mekanismia kätevällä metaforalla: 

 

It is not the whole Buddhist dish that people want, but rather some tasty ingredients 

which can then be stirred into the occultural stew with other appetizing ingredients, the 

aim being to create one’s own occultic dish according to one’s own occultic tastes.75 

 

Okkulttuurinen varanto toimii tämän mekaniikan kautta: se laajentuu ja tulee entistä 

monimuotoisemmaksi de-traditionalisoimalla eri perinteissä ja uskomusjärjestelmissä 

kehittyneitä ideoita ja käytäntöjä osaksi eklektisten henkisyyksien verkostoa. Mikä tahansa 

uskomusjärjestelmä, oli se itsessään kuinka suljettu tahansa, voi tulla ulkopuolisen okkulttuu-

risen mielenkiinnon kohteeksi, jolloin sen elementit irrotetaan alkuperäisestä ympäristöstään 

ja tulkitaan uudelleen okkulttuurin muiden elementtien kontekstissa. Tämän uudelleentulkin-

nan kautta nämä elementit tulevat osaksi okkulttuurista verkostoa, jossa ne voivat yhdistyä 

innovatiivisin tavoin muihin tuon verkoston elementteihin ja muodostaa siten uusia eklektisiä 

henkisyyksiä. Huomattakoon kuitenkin, että tämä okkulttuurinen mielenkiinto ei välttämättä 

vaikuta alkuperäiseen traditioon: esimerkiksi buddhalaisuus ei välttämättä saa vaikutteita 

okkulttuurista, vaikka okkulttuuri hyödyntäisi siitä irrotettuja elementtejä. Partridge kuvaa 

tätä dynamiikkaa pata-metaforansa avulla: 

 

Just as potatoes need not be part of the stew, and may be eaten on their own, unaffected by 

the stew, they can also be very effectively added to a stew. When they are thus added they 

become permeated by the aromas, flavours and contents of the stew, which are 

themselves transformed to some degree by the various other ingredients added.76  
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Tässä on erityisen mielenkiintoista huomata, että sen tradition tai uskomusjärjestelmän, josta 

okkulttuuri ammentaa uusia aineksia, ei välttämättä tarvitse itsessään olla uskonnollinen: se 

voi aivan yhtä hyvin olla sekulaari. Okkulttuurin kannalta tällä ei ole merkitystä, sillä jokainen 

sen piiriin tuotu elementti tulkitaan kuitenkin uudelleen tässä yhteydessä, mikä altistaa 

tämän elementin sakralisaatiolle täysin riippumatta siitä, mikä sen uskonnollinen status on 

ollut sen alkuperäisessä kontekstissa. Okkulttuuri ammentaakin eklektisesti uskonnollisten 

traditioiden lisäksi myös tieteellisistä traditioista ja yhdistää nämä traditiot osaksi samaa de-

traditionalisoitujen henkisyyksien pohjana toimivaa ideoiden verkostoa. Vaihtoehtoisen hen-

kisyyden kentällä tieteen ja uskonnon välillä ei ole ylittämätöntä rajaa: tieteelliset käsitteet ja 

teoriat asettuvat kiinteästi osaksi henkisiä maailmankuvia. Niinpä eräs Mieli ja toinen –

projektin yhteydenottaja (MT22) saattaakin kirjoittaa oman henkisen etsintänsä tuloksista 

seuraavasti:  

 

Tällä hetkellä löytämäni neljä eri maailmankatsomuksellista pääsuuntausta ovat: 

kristinusko, tiede, hengentiede ja ruusuristi, jotka ovat ja voivat olla myös yksi 

kokonaisuus. Kunkin ollessa myös oma laatunsa ja oma alueensa. 

 

Yhteydenottaja kokee muodostaneensa koherentin maailmankuvan näistä hyvin erilaisista 

aineksista. Hän katsoo sovittaneensa muun muassa jälleensyntymän kaltaiset henkiset ideat 

tähän henkis-tieteelliseen kokonaisuuteen.  

 

Sain ratkaistua ongelmat tieteen, kristinuskon, hengentieteen ja esoteriikan välillä. Kuten 

reinkarnaation suhteen. 

 

Toinen esimerkki tieteen de-traditionalisoinnista on yhteydenottaja (MT16), joka niin ikään 

pohdiskelee jälleensyntymisen ja tieteen suhdetta. Hän arvelee, että kvanttifysiikka voisi 

selittää eräitä hänen selittämättömiltä tuntuneita kokemuksiaan ja että monien ihmisten 

raportoimia muistoja edellisistä elämistä voitaisiin puolestaan selittää DNA:n ominaisuuksien 

avulla: 

 

Itse arvelen omien kokemusteni liittyvän fysiikkaan, mahdollisesti kvanttifysiikkaan ja 

esimerkiksi edellisen elämän kokemuksen arvelen syntyvän eri aikoina eläneiden kahden 

ihmisen dna:n samankaltaisuudesta johtumisesta. Ajattelen, että dna pitää sisällään 

muistin. 
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Ei ole ihme, että kulttuurissa, jossa tiedettä pidetään todellisuuden luonnetta koskevan tiedon 

ensisijaisena auktoriteettina, myös henkisiä näkemyksiä pidetään mieluusti ”tieteellisinä”. 

New age –henkisyydessä ei yleensä kritisoida modernia tiedettä sinänsä vaan ainoastaan sen 

materialistisena ja dogmaattisena pidettyä lähtökohtaa, joka sulkee a priori ulkopuolelleen 

kaikki henkisen alueelle kuuluvat ilmiöt. Vaihtoehtoiselle henkisyydelle tyypillinen tieteen ja 

uskonnon synteesi voidaankin nähdä pyrkimyksenä tuoda tieteellinen auktoriteetti tärkeäksi 

koetun henkisen maailmankuvan tueksi. Kun konventionaalinen tiede ei kuitenkaan hyväksy 

tätä synteesiä, liittyy vaihtoehtoiseen henkisyyteen jatkuva tyytymättömyys tämän tieteen 

koettua rajoittuneisuutta kohtaan. 

 Vaihtoehtoisen henkisyyden miljöö on täynnä tieteellisperäistä terminologiaa ja 

tieteellisten teorioiden henkisiä uudelleentulkintoja. Vähimmillään tämä taipumus tuntuu 

jäävän pelkän retoriikan tasolle, mutta silloinkin, kun pyrkimys on painokkaampi, jäädään 

yleensä vielä kauas akateemisesti tunnustetun tieteen uskottavuusvaatimuksista. Nähdäkseni 

keskeinen syy tähän on se, että kun vaihtoehtoisessa henkisyydessä pyritään vetoamaan 

tieteeseen, tieteelliset käsitteet ja teoriat yleensä de-traditionalisoidaan, jolloin ne menettävät 

sen selittävän potentiaalin ja auktoriteetin, joka niillä on osana alkuperäistä yhteyttään. 

Jäljelle jää vain hajanainen rykelmä tieteellisistä diskursseista peräisin olevia elementtejä, 

jotka ovat perusteellisella tavalla okkulttuurisen padan muiden aineksien ja aromien 

kyllästämiä.  

 

 

5. Esoteria ja yksilön suhde henkiseen todellisuuteen 

 

Partridge huomauttaa, ettei itseä ja henkilökohtaista kokemusta korostava uskonnollisuus ole 

mitenkään uusi ilmiö. Tämänkaltaista uskonnollisuutta voidaan löytää eri kulttuureista kautta 

historian. Erityisen merkittävä modernin vaihtoehtoisen henkisyyden kannalta on hänen 

mukaansa 1800-luvun alkupuolen romantiikka. Valistuksellinen rationalismi korosti yksilön 

mahdollisuutta tavoittaa totuus oman järkensä avulla ilman ulkopuolista apua. Romantiikka 

piti kiinni yksilön kyvystä tavoittaa totuus, mutta korosti järjen sijaan tunnetta, intuitiota ja 

mielikuvitusta sen tavoittamisen väylinä. Vaihtoehtoisen henkisyyden epistemologia liikkuu 
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hyvin samoilla linjoilla: se ei hylkää järkeä täysin, mutta korostaa intuitiivisen vakuuttumisen 

ja kokemuksen merkitystä todellisuutta koskevan tiedon muodostamisessa.77  

 Eräs yhteydenottaja (MT22) kirjoittaakin seuraavasti tavasta, jolla hän on saanut monia 

tärkeinä pitämiään näkemyksiä todellisuuden ja oman elämänsä luonteesta ja tarkoituksesta: 

”Olen lähinnä tuntenut asioita tunteella ym. sielun tai hengen kautta kosketuksena, ei sillä 

tavalla suoraan kuvallisesti nähden.” Toinen (MT31) puolestaan kirjoittaa intuition 

merkitystä korostaen: ”Intuitioni on myös vahva ja toivon, että se vahvistuu yhä. Joskus 

”koen” tai aistin toisesta ihmisestä asioita.” Hän kuitenkin myös osoittaa, että kokee tästä 

huolimatta rationaalisen ajattelun edelleen merkittävänä tekijänä toden ja epätoden välisen 

rajan erottamisessa: ”Olen tuonpuoleiseen liittyvissä asioissa hyvin analyyttinen ja skeptinen. 

Paljon on liikkeellä uskottelua. Kyseenalaistan joskus omatkin tuntemukseni.” 

 Partridge ei kuitenkaan katso asiaa riittävän laajasta historiallisesta näkökulmasta.78 

Itsen sakralisointiin perustuva epistemologinen individualismi voidaan nimittäin jäljittää 

paljon romantiikkaa kauemmas ja laajemmalle, nimittäin länsimaisen esoterian virtauksiin. 

Tässä yhteydessä palaan Hanegraaffin tutkimuksen pariin. Hän argumentoi, että romantiikka 

voidaan nähdä modernin esoterian toisena päävirtauksena okkultismin (joka sisältää mm. 

spiritualismin ja teosofian) ohella. Nämä virtaukset kehittyivät 1700-luvun lopulta alkaen, 

kun traditionaalinen esoteria kohtasi valistuksellisen rationalismin ja modernin tieteen 

mukaisen maailmankatsomuksen, ja ne ovat pohjana 1900-luvun esoteerisille virtauksille ja 

erityisesti new age –liikkeelle.79  

 Länsimaisen esoterian varsinainen alkuperä voidaan kuitenkin jäljittää jo 1400-luvun 

jälkipuoliskolle sellaisten renessanssihumanistien kuin Marcilio Ficinon ja Giovanni Pico della 

Mirandolan ajatteluun ja kirjoituksiin. Hanegraaff erottaa länsimaisessa esoteriassa karkeasti 

ottaen kaksi filosofista traditiota (hermetismin ja uusplatonismin), kolme ”traditionaalista 

tiedettä” (astrologian, magian ja alkemian) sekä yhden ”teosofisen spekulaation virtauksen” 

(kabbalan).80 Tässä näemme selvästi myös eklektismin tärkeyden länsimaiselle esoterialle: se 

on alkanut eri traditioiden luovana synteesinä renessanssin aikana ja tämä luonteenpiirre on 

jatkunut sen virtauksissa aina 2000-luvulle saakka.  

 Hanegraaff korostaa uusplatonismin merkitystä tässä synteesissä. Renessanssihumanis-

tit hylkäsivät keskiajan ajattelua vuosisatoja hallinneen aristoteelisen/averroistisen filosofian 
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ja kääntyivät tuolloin uudelleen löydetyn platonistisen/uusplatonistisen filosofian pariin. Hän 

kirjoittaa: “[I]t was in a thoroughly neoplatonist atmosphere that modern esotericism was 

born, and this philosophical orientation has remained ever since”.81  

 Hanegraaff korostaa erityisesti uusplatonistisen “perimmäisen alkuperän holismin” 

merkitystä esoterialle sekä tämän myötä myös new age –liikkeelle.82 Tämän idean mukaan 

Jumala ei ole luonut maailmaa itsestään erilliseksi vaan maailma ”emanoituu” eli virtaa 

Jumalasta, joka ymmärretään kaiken olevan alkulähteenä: maailma säteilee Jumalasta niin 

kuin valo auringosta, niin että maailma ja Jumala muodostavat monistisen kokonaisuuden. 

Todellisuus muodostuu tässä emanaatiossa tasomaiseksi rakennelmaksi, jossa olemisen tasot 

ovat toinen toistaan kauempana Jumalasta. Jokapäiväinen (tämänpuoleinen) maailmamme on 

tämän kosmologian mukaan kaikkein ulommaisin ja siis alhaisin todellisuuden taso. Ihmisen 

sielu on samoin emanoitunut suoraan Jumalasta, mutta elää hyvin kaukana alkulähteestään 

eikä sen vuoksi tunnista omaa jumalallisuuttaan (vrt. itsen sakralisaatio, korkeamman itsen 

tavoittaminen). Ihminen voi kuitenkin pyrkiä kohoamaan ”olemisen tasoilla” ja avaamaan 

tämän prosessin myötä itsestään käsin välittömän, kokemuksellisen suhteen Jumalaan ja 

puhtaaseen Totuuteen.  

  Tämän henkilökohtaista kokemusta korostavan henkisyyden myöhemmän kehityksen 

kannalta erityisen tärkeä esimoderni virtaus on 1600- ja 1700-luvuilla Saksassa kehittynyt 

”reformaatio-spiritualismi”. Hanegraaff seuraa tässä yhteydessä Christoph Bochingeria, joka 

on ensimmäisenä kiinnittänyt huomiota tämän virtauksen ja new age –henkisyyden väliseen 

yhteyteen.83 Bochinger analysoi reformaatio-spiritualismia siinä erottamansa kahdentoista 

aspektin kautta. Tässä ei ole tarpeen käydä näitä aspekteja läpi yksi kerrallaan. Kiinnitän sen 

sijaan huomiota muutamaan keskeiseen tekijään: reformaatio-spiritualismi korosti uskonnol-

lisen kokemuksen tärkeyttä ”ulkonaisen” tiedon sijaan; se yhdisti tiedon Jumalasta ja tiedon 

”itsestä” osaksi samaa prosessia; se kritisoi kirkollista kristinuskoa dogmaattisuudesta ja 

suvaitsemattomuudesta; se korosti yksilön uskonnollista vapautta ja vastuuta; se hylkäsi kir-

kon ulkonaiset seremoniat ja niiden välityksellisen tehtävän yksilön pelastuksessa; se korosti 
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”rationaalisuuden” merkitystä.84 Voimme havaita näissä aspekteissa selviä yhteyksiä new age 

–henkiseen itsen sakralisointiin ja epistemologiseen individualismiin. 

 Alun perin uusplatonistisiin ideoihin perustuvan esoteerisen epistemologian tavoitteena 

on avata suora yhteys jumalalliseen totuuteen, johon usein viitataan termillä gnosis. Tässä 

yhteydessä on hyödyllistä viitata jälleen edellä käsittelemääni ”ykseyteen heräämisen” 

kokemukseen. Esimerkkinä käyttämäni oneness-kurssin päämääränä oli mahdollistaa ”suora 

lähetys Jumalalliselta suoraan vastaanottajalle, ainoana tarkoituksena saattaa vastaanottaja 

Ykseyden ja Heräämisen tilaan”. Tässä voidaan kiinnittää huomiota myös esoteriassa ja new 

age –henkisyydessä tyypilliseen monistiseen/holistiseen paatokseen: todellisuus koetaan 

näennäisestä moninaisuudestaan huolimatta perimmäiseltä olemukseltaan ”ykseytenä”. Tämä 

ontologinen monismi johtaa usein myös sosiaaliseen ”me kaikki olemme yhtä” –paatokseen.  

 Itsen sakralisaatio, monistinen ontologia ja näiden ideoiden sosiaaliset seuraukset ovat 

läsnä myös sähköpostimateriaalissa. Esimerkiksi eräs yhteydenottaja (MT34) kirjoittaa: 

”Minä olen jumala ja Me kaikki olemme jumalolentoja. Samasta sielulähteestä – saman 

arvoisia.” Toinen (MT22) puolestaan kertoo eräästä henkisestä kokemuksestaan seuraavasti: 

 

Sain kerran […] kokemuksen, jossa koin jotenkin Totuuden olemassaolon suoraan. Oli kuin 

pyhä tuuli olisi puhaltanut Totuuden auringon näkyessä eli kokiessani sitä. Oli todella 

onnellinen kokemus totuudesta itsestään. 

 

Tässä on kuitenkin tärkeää korostaa sitä, ettei vaihtoehtoisen henkisyyden parissa kannatettu 

kosmologia yleensä rajoitu kaksinapaiseen suhteeseen ihmisen ja Jumalan/Totuuden välillä. 

Useimmiten huomio kiinnittyy todellisuuden hierarkiassa alemmille olemisen tasoille, joiden 

kuitenkin ajatellaan olevan henkisesti omaa maailmaamme ylempiä. Monet new age –henkiset 

käytännöt perustuvat pyrkimykseen luoda yhteys näille korkeammille henkisille tasoille ja 

niitä asuttaviin olentoihin, joiden katsotaan olevan tavallista ihmistä älykkäämpiä ja pitävän 

hallussaan korkeampaa tietämystä muun muassa todellisuuden luonteesta ja tulevaisuudesta. 

Nämä olennot voidaan ymmärtää muun muassa vainajien henkinä, jotka ovat kuoleman 

kautta siirtyneet korkeammille tasoille, enkeleinä, henkioppaina, yksilön omana ”korkeam-

pana itsenä” tai jopa ulkoavaruuden muukalaisina.  
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 Keskeinen tällainen käytäntö on kanavointi (channelling), jossa ihminen kokee saavansa 

(mediumistisessa, selvänäköisessä tilassa) yhteyden näihin olentoihin. Hanegraaff kirjoittaa 

tästä käytännöstä seuraavasti:  

 

The term channelling refers to the conviction of psychic mediums that they are able, under 

certain circumstances, to act as a channel for information from sources other than their 

normal selves. Most typically, these sources are identified as discarnate “entities” living on 

higher leves of being, but the complete range of channeled sources mentioned in the 

literature contains almost everything to which some kind of intelligence might be 

attributed.85 

 

Sähköpostiaineistossa on useita esimerkkejä tästä ilmiöstä. Tyypillisesti kyse on erilaisten 

”tietojen” spontaanista ilmaantumisesta yksilön tietoisuuteen. Tiedon lähde on toisinaan 

identifioitu, toisinaan tuntematon henkinen taho. Eräs kirjoittaja (MT34) kertoo kokeneensa, 

kuinka hänen tietoisuuteensa ”ajettiin värejä, kuvia, dataa (kirjoitusta) yms.” Hän kirjoittaa 

edelleen omasta tiedostaan ja vakuuttuneisuudestaan tämän yhteyden intuitiivisuutta 

korostaen seuraavasti:  

 

[T]iedän että asian jonka koen olevan totta on myös totta – en osaa perustella miksi mutta 

koen että sen olevan vahvassa yhteydessä siihen minkä nään totuudeksi esim. politiikka-

henkinentietoisuus-jumaluus-keitä me olemme ja mitä meidän tänä päivänä tulisi tehdä 

yms. 

  

Eräs toinen yhteydenottaja (MT50) puolestaan kertoo olleensa jo 30-vuoden ajan henkisessä 

yhteydessä ”Suomen Hengellisten tutkimysryhmien” kanssa. Hän saa näiltä lyhyitä viestejä, 

jotka hän kirjoittaa ylös päivättyinä merkintöinä. Kirjoitus tapahtui aluksi automaattisesti, 

myöhemmin sanelu-automaattisesti. Automaattikirjoitus onkin yksi tavallisimmista tavoista 

”ottaa vastaan” kanavoitua tietoa. Nämä viestit käsittelevät hyvin erilaisia asioita ja monet 

niistä sisältävät ennustuksia. Aihepiirit ovat kuitenkin selvästi okkulttuurisia. Esimerkiksi 

eräs viesti käsittelee päivämäärää 21.12.2012, joka aiheutti maailmanlaajuista liikehdintää 

vaihtoehtoisen henkisyyden piireissä.  
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21.12.2012 on ollut kyse Maya-kultuurellisen maailman lopusta. ja siirtymästä Uuden 

testamentin johtoiseen maailmaan, joka tulee olemaan Henkisesti tiedepohjainen 

Hengellisen elämän kautta ja toimesta. Siirtymä on aiheuttanut paljon epävakautta, ja 

tulee muuntamaan elämänkulkua. 

 

Tällainen new age –tyylinen uuden ja paremman aikakauden odottaminen on läsnä myös 

toisen kirjoittajan (MT58) saamissa viesteissä, jotka tosin ovat tulleet erään toisen henkilön 

kanavoimina. Ne ovat peräisin kolmelta taholta: yhteydenottajan menehtyneeltä sisarelta, ”Isä 

Jumalalta” sekä ”ystäviltä kaukaisuudessa”. Eräässä jälkimmäiseltä taholta tulleessa viestissä 

ilmoitetaan seuraavasti: 

 

Kuten sisaresi sinulle on kertonut [kanavoidussa viestissä] on monia muutoksia tulossa 

myös kulkuneuvoihin. Ei ole enää saasteita kuten nyt on. Te pääsette silloin myös 

avaruuteen ja saatte alukset kuten meillä on. Ne ovat täysin saasteettomia ja saatte 

valonnopeuden niihin ajaessanne […] 

 

On mielenkiintoista huomata myös viestissä ilmenevä teknologinen diskurssi. Tieteelliset ja 

teknologiset innovaatiot ovat okkulttuurissa usein henkissävytteisen pohdinnan kohteena. 

Usein nämä pohdinnat liittyvät tavalla tai toisella myös ufokulttuurissa86 esiintyviin ideoihin. 

Niin on tässäkin. ”Ystävät kaukaisuudessa” kertovat olevansa kotoisin kaukaa Linnunradan 

ulkopuolelta. Yhteydenottaja on ”Isä Jumalan” antaman tiedon mukaan myös itse syntynyt 

maan päälle ”elämään ja oppimaan”, mutta on alun perin kotoisin toiselta planeetalta. Elämää 

on tämän tiedon mukaan kaikkialla maailmankaikkeudessa. Yhteydenottaja arvelee tulleensa 

”Siriuksen tähtiryhmän 3:lta planeetalta”.  

 

Kaikki ovat Minun Isäsi ja Jumalasi lapsia. He ovat eläneet rakkauden voimassa ja ovat 

saaneet henkisen kehityksen kasvamaan kaikkialla. Viha ei enää kuulu heidän elämäänsä. 

Siksi rakas poikani olet tullut omaan piiriisi toiselta tähdeltä elämään ja oppimaan, 

samalla näitten kokemusten ja oppien kautta olet kasvava henkisesti yhä korkeammalle. 

Sinulla on muistissa asioita, jotka ovat monien elämien muistot. Ne ovat tallennettu 

muistiisi. 
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Sähköpostimateriaalin mukaan vaikuttaa kuitenkin myös siltä, etteivät henkiolentojen viestit 

aina ole ”korkeampaa” tietämystä vaan monesti paljon arkisempaa laatua. Esimerkiksi eräs 

yhteydenottaja (MT73) kertoo saavansa viestejä ”omalta henkioppaaltaan” itselleen ja 

läheisilleen. Viestit ovat yleensä jokapäiväiseen elämään liittyviä ohjeita (kuten kehotus 

mennä hammaslääkäriin) tai kannustavia kehotuksia (kuten ”usko itseesi”). 

 Tässä yhteydessä tahdon kiinnittää huomiota myös siihen näiden esimerkkien kautta 

hahmottuvaan seikkaan, ettei epistemologinen individualismi välttämättä tarkoita tavallista 

yksilötietoisuutta korkeampien henkis-tiedollisten auktoriteettien poissulkemista. Keskeistä 

tässä on kuitenkin huomata, että vaikka ”korkeampaa tietämystä” tavoiteltaisiin todellisuuden 

henkisillä tasoilla asuvilta olennoilta, näihin olentoihin ja heidän tietoonsa päästää kuitenkin 

käsiksi yksilöllisen henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Epistemologinen individualismi 

kiteytyy nähdäkseni juuri tähän: koettiin tiedon lähteeksi mikä tahansa persoonallinen tai ei-

persoonallinen taho, siihen pyritään luomaan henkilökohtainen yhteys sen sijaan, että tietoa 

tavoiteltaisiin esimerkiksi pyhien kirjoitusten tai uskonnollisina auktoriteetteina pidettyjen 

ihmisten kautta. Heti perään on kuitenkin myös huomautettava, että vaikka tällainen itsen 

sakralisaatio ja epistemologinen individualismi on keskeinen elementti vaihtoehtoisessa 

henkisyydessä, uskonnollinen auktoriteetti ei aina ole näin vahvasti sisäistynyt. Ihmisillä 

tuntuu olevan voimakas taipumus kääntyä karismaattisina tai henkisinä asiantuntijoina 

koettujen ihmisten puoleen. Esimerkiksi spiritualistiset meediot ovat monille ihmisille 

luotettava itsen ulkopuolinen kanava tuonpuoleiseen. Samoin monien kanavoitujen viestien 

ympärille on kehittynyt yhteisöjä, joissa yhden ihmisen kautta tulleeseen tietoon 

suhtaudutaan pyhänä ja totena ilmoituksena (kuten tietenkin on asian laita myös monissa 

suurissa maailmanuskonnoissa). Erilaiset uskonnollisuuden muodot risteävätkin usein 

keskenään eivätkä asetu selkeiden ja eksklusiivisten kategorioiden sisään. 

 Kanavoinnin kaltaisia menetelmiä voidaan löytää kautta historian. Modernin esoterian 

kannalta erityisen mielenkiintoinen hahmo on englantilainen renessanssimaagi John Dee 

(1527–1608), joka uskoi keskustelevansa enkelien kanssa näkijänä toimivan avustajansa 

Edward Kelleyn (1555–1597) kautta. Heidän menetelmäänsä, joka hyödynsi pyhin symbolein 

kortisteltua maagista näkökiveä (shewstone) tai kristallia, kutsutaan kirstallinkatsomiseksi tai 

”krystallomantiaksi”. Se oli yleinen käytäntö vielä 1800-luvun alkupuolellakin. Monille se 

merkitsi vakavaa luonnon mysteerien tutkimusta, mutta muille kyse oli vain jännittävästä 
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viihteestä.87 1850-luvulle tultaessa tämän harrastuksen kuitenkin suurelta osin syrjäytti 

laajempaa mielenkiintoa herättänyt tuonpuoleisen tavoittamisen käytäntö: spiritualistinen 

mediumismi. Osana laajempaa uskonnollis-elämänkatsomuksellista spiritualistista virtausta88 

esiintyneet meediot uskoivat voivansa transsitilassa saada yhteyden vainajien henkiin ja 

välittää viestejä heidän eläville omaisilleen. Spiritualistisissa istunnoissa (séance) tapahtui 

myös muita laajaa mielenkiintoa herättäneitä ilmiöitä, kuten henkien materialisaatioita ja 

huonekalujen levitointia. Kaikki nämä ilmiöt herättivät myös tieteellisen mielenkiinnon, mikä 

johti lopulta vuonna 1882 Psyykkisen Tutkimuksen Seuran perustamiseen.  

 Elämänkatsomuksellisena virtauksena spiritualismi sai vaikutteita 1700-luvulla eläneen 

Emanuel Swedenborgin (1688–1777) ajatuksista. Swedenborg kasvoi pietistisessä perheessä, 

ja hänen isänsä ajattelussa oli piirteitä reformaatio-spiritualismista. Swedenborg oli elämänsä 

alkupuolella arvostettu tiedemies. Hänellä oli ilmeisesti lapsesta lähtien taipumusta näkyihin 

ja muihin henkisiin kokemuksiin, mutta nämä ominaisuudet kasvoivat hänen tiedeuransa yli 

kuitenkin vasta hänen 1740-luvulla kokemansa henkisen herätyksen jälkeen. Hän oli jo tätä 

ennen kulkenut etenkin Amsterdamissa ja Lontoossa toimivissa esoteerisissa piireissä. Tämän 

heräämisen jälkeen hänen kirjoituksensa alkoivat siirtyä yhä enemmän henkiseen suuntaan ja 

hän myös uskoi – spiritualismin kannalta merkittävästi – olevansa aktiivisessa yhteydessä 

henkimaailmaan.89  1800-luvulla merkittävä spiritualistinen kirjailija ja meedio Andrew 

Jackson Davis (1826–1910) oli puolestaan vakuuttunut olevansa mediumistisessa yhteydessä 

itsensä Swedenborgin henkeen. Davisin ohella muita erityisen merkittäviä 1800-luvun 

spiritualistisia meedioita olivat muun muassa William Stainton Moses (1839–92), Eusapia 

Palladino (1854–1918) ja Daniel Dunglas Home (1833–1886). Emma Hardinge Britten (1823–

99) on niin ikään tärkeä hahmo: hän muun muassa kanavoi henkimaailmasta myös Suomen 

Spiritualistisen Seuran edelleen noudattamat spiritualismin perusajatukset (näihin palaan 

tuonnempana).90 Spiritualismi levisi nopeasti useisiin maihin ja spiritualistisia yhteisöjä 

perustettiin lukuisia. Vuonna 1921 perustettiin näitä yhteisöjä yhdistävä International 

Spiritualist Federation (ISF). 

 Krystallomantian ja Swedenborgin ohella spiritualismiin vaikutti erityisen merkittävällä 

tavalla 1700-luvun jälkipuoliskolta alkaen yleistä sekä tieteellistä että populaaria kiinnostusta 

                                                           
87

 Godwin 1994, 169–86. 
88

 Yleisesti spiritualismista ks. Godwin 1994, 187–204; Hanegraaff 1996, 435–41.  
89

 Swedenborgista ks. Godwin 1994, 95–103; Hanegraaff 1996, 424–9; von Stuckrad, 100–3.  
90

 Kontio 1996, 11. 



46 
 

herättänyt ”mesmerismi”.91 Kyse oli alun perin kvasi-lääketieteellisestä menetelmästä, jonka 

kehitti itävaltalainen lääkäri Franz Anton Mesmer (1734–1815). Tähän menetelmään alettiin 

viitata populaarissa kielenkäytössä mesmerisminä, mutta Mesmer itse viittasi siihen termillä 

”animaalinen magnetismi”. Menetelmän keskeinen piirre oli potilaan vaivuttaminen transsiin 

(tuolloin puhuttiin ”magnetisoimisesta” tai vain mesmeroinnista): sitä voidaankin pitää 1800-

luvun jälkipuoliskolla kehitetyn hypnoosin edeltäjänä. Menetelmän teoreettinen perusta oli 

Mesmerin omalaatuisessa näkemyksessä maailman ja ihmisen luonteesta. Hänen mukaansa 

maailmankaikkeus on täynnä näkymätöntä ja ajan tieteelle tuntematonta nestemäistä ainetta 

(fluid), joka yhdistää koko maailman yhdeksi kokonaisuudeksi ja sitoo myös ihmiset toisiinsa. 

Tämä aine oli Mesmerin mukaan keskeinen tekijä myös ihmisen terveydessä: kaikki sairaudet 

johtuvat sen epätasaisesta jakautumisesta ihmiskehossa. Animaalisen magnetismin avulla tätä 

ainetta voidaan kuitenkin manipuloida ja siirtää ihmisestä toiseen. Osana parannusprosessia 

potilas käy läpi radikaalin ”kriisin”, joka palautta hänen aineellisen tasapainonsa.92 Oppineissa 

piireissä Mesmeriin suhtauduttiin useimmiten viileästi: esimerkiksi Englannin Royal Academy 

of Sciencen vartavasten asettama tutkimuskomitea tuomitsi hänen teoriansa ja menetelmänsä 

lausunnossaan humpuukiksi.93 Kaikki tiedeyhteisön jäsenet eivät kuitenkaan hyväksyneet 

tätä tuomiota. Mesmerismi levisi kulovalkean tavoin maasta toiseen ja monet perustivat omia 

mesmeristisiä praktiikoitaan. Kaiken kaikkiaan aiheesta kehittyi ajan populaari villitys, josta 

keskusteltiin kiivaasti myös tiedeyhteisöjen ulkopuolella. 

Mesmerismin populaari viehätys kohosi kuitenkin aivan uudelle tasolle, kun Mesmerin 

henkisemmin orientoituneet seuraajat havaitsivat, että animaalisessa magnetismissa saattoi 

olla kyse paljon muustakin kuin vain parannusmenetelmästä. Merkittävimpiä tässä suhteessa 

olivat ranskalaiset veljekset, Armand Marie de Chastenet, marquise de (1751–1825) ja 

Jacques Maxime de Chastenet, count de (1755–1848) Puységur. Harjoittaessaan animaalista 

magnetismia Ranskan maaseudulla 1780-luvulla he onnistuivat vaivuttamaan potilaansa 

unenkaltaiseen transsitilaan, jossa ei ilmentynyt Mesmerin operaatioiden kaltaista radikaalia 

kriisivaihetta. Tätä rauhallista transsia alettiin kutsua ”somnambulismiksi”. Erityisen suurta 

huomiota sai se, että tässä tilassa Puységurien potilaat alkoivat osoittaa hyvin merkillisiä 

kykyjä: he saattoivat nähtävästi keskustella henkisesti tuonpuoleisten olentojen kanssa. He 

osoittivat merkkejä myös yliaistillisesta havaitsemisesta ja saattoivat diagnosoida itse itsensä 
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asiantuntevasti vailla mitään lääketieteellistä tietämystä. Joscelyn Godwin toteaakin osuvasti, 

että Puységurien ”potilaista oli tullut meedioita”.94  

 Ajan esoteerisista aiheista viehättyneet ihmiset vetivät nopeasti omat johtopäätöksensä 

näistä huomioista. Muun muassa Franz von Baader (1765–1841), merkittävä hahmo esoterian 

historiassa, päätteli, että tällaisen ”magneettisen ekstaasin” tilassa ihminen on epätavallisessa, 

”korkeammassa” yhteydessä maailmaan ja saattaa havaita henkisiä asioita, jotka tavallisessa 

tajunnantilassa olevalta ihmiseltä jäävät näkemättä.95 Godwin toteaakin Baaderin kaltaisten 

romanttisten esoteerikkojen esittämistä huomioista: ”For the Romantics, it [somnambulism] 

was a gateway to another and a higher world[.]”96  

 Somnambulismin merkitys on valtava spiritualistisen liikehdinnän sekä koko modernin 

esoterian ja myöhemmän vaihtoehtoisen henkisyyden kannalta. Se mahdollisti voimakkaan ja 

monien tieteellisenä pitämän kokemuksellisen suhteen tuonpuoleiseen, jonka olemassaolon 

tieteellinen naturalismi oli asettanut kyseenalaiseksi. Somnambulismin avulla monet uskoivat 

voivansa kumota ”materialistien” ahdistavat väitteet näiden omilla aseilla: kokeellisilla, 

empiirisillä havainnoilla. Kuten Hanegraaff kirjoittaa: 

 

For large numbers of people the discovery of somnambulism made it possible, not only to 

believe in a spiritual world, but to make the attempt at convincing themselves and others 

of its existence by “experimental” means.97 

 

Somnambulismin tekniikan ohella myös Mesmerin animaalisen magnetismin taustalla oleva 

teoria voidaan nähdä keskeisenä siltana esoterian ja tieteen välillä. Mesmer esitti ajatuksensa 

näkymättömästä aineesta tieteellisenä teoriana, mutta sen voidaan katsoa saaneen ratkaisevia 

vaikutteita esoteerisista traditioista. Hanegraaffin mukaan tämä idea voidaan nähdä valistuk-

sen aikaisen tieteen kontekstissa tulkittuna versiona alun perin antiikissa kehittyneestä ja 

uusplatonismin kautta esoteerisiin virtauksiin kulkeutuneesta ”hienoaineen” (subtle matter) 

ideasta.98 Hienoaineella viitataan aineen kaltaiseen substanssiin, jota on hienojakoisuutensa 

vuoksi mahdotonta havaita tavallisin aistein ja tieteen yleensä käyttäminen menetelmin. 

Tämän idean merkitys – etenkin Mesmerin välittämänä – on siinä, että sen avulla 1800-luvun 

esoteerikot saattoivat yhdistää naturalistisen tieteen mukaisen maailmankuvan esoteeriseen 
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näkemykseen todellisuuden näkymättömistä, korkeammista henkisistä tasoista. He saattoivat 

hienoaineeseen vedoten todeta, että henki ja aine eivät ole erillisiä substansseja vaan saman 

perimmäisen substanssin eri olomuotoja: näkyvä aineellinen todellisuutemme koostuu tämän 

aineen hyvin ”karkeasta” muodosta, kun taas korkeammat todellisuuden tasot koostuvat sen 

hienojakoisemmista muodoista. He kritisoivatkin naturalistista tiedettä siitä, että hylätessään 

aineelle vastakkaisiksi oletetut henkiset ilmiöt epätodellisina se oikeastaan vain sivuuttaa 

nämä aineen sille tuntemattomat hienojakoiset muodot ja olettaa virhellisesti, että näkyvä, 

karkean aineen maailman on koko todellisuus. Tämä pyrkimys ratkaista hengen ja aineen 

dualismi eri koostumuksissa ilmenevän perimmäisen aineen monistisen idean avulla liittyy 

myös vaihtoehtoisen henkisyyden taipumukseen kieltää ”yliluonnollisen” olemassaolo. Koska 

”henkimaailman” ajatellaan pohjimmiltaan koostuvan samasta aineesta kuin näkyvä maailma, 

ei ole mitään syytä kutsua sitä yliluonnolliseksi. Tämä näkemys on perustana myös sille, että 

henkisten ilmöiden ajatellaan olevan tieteellisesti tutkittavissa, mikäli niihin vain kiinnitet-

täisiin oikeanlaista tieteellistä huomiota.  

 Tähän monistiseen kosmologiaan liittyy läheisesti vastaava ihmiskäsitys, jonka mukaan 

ihmisellä on näkyvän kehonsa lisäksi myös toinen, tavallisesti näkymätön ”hienoainekeho” 

(subtle body). Tälle keholla/ruumiille on monia nimityksiä: astraalikeho, energiakeho, eetteri-

keho, henkiruumis ja niin edelleen. Hienoainekeho voidaan ymmärtää eräänlaisena sielun 

aineellisena tulkintana: sen katsotaan olevan ihmisen perustava, ikuinen olemus, jolle karkea 

materiaalinen keho on vain väliaikainen asumus;  kuoleman jälkeen ihminen irtaantuu lopulli-

sesti karkeasta kehostaan ja jatkaa olemassaoloaan todellisuuden korkeammilla tasoilla 

hienoainekehossaan. Tätä henkiruumista koskevat samat huomiot kuin todellisuuden korke-

ampia tasoja yleensä: koska se on omalla tavallaan aineellinen, on se potentiaalisesti tieteelli-

sesti tutkittavissa oleva ”luonnollinen” ilmiö.   

 Hienoainekehon idea – kuten monet muutkin modernin esoteria ideat – tuli tunnetuksi 

erityisesti Teosofisen Seuran oppien myötä. Tässä yhteydessä tarkastelen lyhyesti tämän 

seuran luonnetta. Teosofinen Seura perustesttiin New Yorkissa vuonna 1875. Sen 

pääasiallinen perustaja Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891) on kiistatta yksi modernin 

esoterian tärkeimmistä hahmoista. Blavatsky syntyi Ukrainassa, mutta lähti jo nuorena 

ulkomaille. Matkoillaan hän kiersi maapallon kahteen otteeseen ja tutustui sekä Euroopan 

että Yhdysvaltojen esoteerisiin ja spiritualistisiin piireihin. Hän oli aluksi kiinnostunut 

spiritualismista ja esiintyi psyykkisesti lahjakkaana meediona, mutta etääntyi pian tästä 

virtauksesta ja siirtyi okkultistisempaan suuntaan. Hän kritisoi spiritualisteja siitä, että nämä 
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uskoivat meedioiden läheisyydessä tapahtuvien ilmiöiden (huonekalujen levitaatio, esineiden 

ilmestyminen jne.) olevan henkien aiheuttamia: hän opetti sen sijaan, että nämä ilmiöt olivat 

meedioiden omien psyykkisten voimien aikaansaamia. Kahdessa massiivisessa 

pääteoksessaan – Isis Unveiled (1877) ja The Secret Doctrine (1888) – hän esitteli 

monimutkaisen näkemyksen ihmisen ja todellisuuden rakenteesta sekä ihmiskunnan 

historiasta. Hänen näkemyksensä yhdistelivät eklektisesti länsimaisia esoteerisia traditioita ja 

itämaisista uskonnoista omaksuttuja käsitteitä. Muun muassa nykyään vaihtoehtoisen 

henkisyyden piirissä keskeiset karman ja jälleensyntymän käsitteet ovat tulleet tunnetuiksi 

erityisesti Blavatskyn työn tuloksena. Hänen ”teosofiansa” keskeinen tavoite oli ylittää 1800-

luvun kiista uskonnon ja tieteen välillä. Hän tahtoi yhdistää nämä ”okkultismin” avulla 

”korkeammaksi tieteeksi”, joka toisi myös todellisuuden hienoaine-tasot tieteellisen 

tutkimuksen alaisuuteen. Blavatsky väitti initioituneensa Tiibetissä salaiseen ”Valkoiseen 

veljeskuntaan”, jonka yli-inhimillisen kehittyneet adeptit pitivät hallussaan tämän 

korkeamman tieteen mukaista ”muinaista viisautta”. Hän katsoi edelleen olevansa henkisessä 

yhteydessä näihin adepteihin minne ikinä hän menikin. Teosofisen Seuran tarkoituksena oli 

muodostaa tämän salaisen veljeskunnan maailmanlaajuinen ”ulkoinen piiri”. Seura levisikin 

nopeasti ympäri maailman ja sen promotoimat ideat vaikuttivat merkittävällä tavalla 1800-

luvun jälkipuoliskon okkultismiin, mutta Blavatskyn kuoleman jälkeen – mikä merkitsi 

samalla yhteyden katkeamista oletettuihin adepteihin – se hajosi sisäisten kiistojen vuoksi eri 

lahkoihin, jotka kehittivät sen oppeja eri suuntiin. Niiden ja niistä vaikuttuneiden yhteisöjen 

muodostaman laajan teosofisen virtauksen voidaan kuitenkin katsoa olevan yksi modernin 

kulttuurin tärkeimmistä uskonnollisista virtauksista ja sen vaikutus new age –liikkeeseen ja 

okkulttuuriseen henkisyyteen on valtava.99   

 Teosofisen Seuran mukaan ihmisellä on näkyvän kehonsa lisäksi useita hienoainekehoja, 

jotka ovat sisäkkäin kuin maatuska-nukessa ja joista jokaisella on tiettyjä ominaisuuksia. 

Nämä kehot ovat todellisuuden hierarkkis-tasomaisen rakenteen mukaisesti toinen toistaan 

hienojakoisempia: mitä hienojakoisempi, sitä ”korkeampi” ja lähempänä olemisen 

alkulähdettä se on. Näiden kehojen yhteydessä puhutaan yleensä myös orientaalista 

alkuperää olevien käsitteiden mukaisesti hienoaineesta rakentuvista ”energiakeskuksista” 

(chakroista) sekä näiden välillä kulkevista tietynlaisista energiasuonista eli ”meridiaaneista”. 

Eräs Mieli ja toinen –projektin yhteydenottaja (MT36) kirjoittaa hyvin näitä oppeja mukaillen 

seuraavasti: 
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The power which is upholding all the functions and preparenesses of human body is based 

on a complicated energy system. It includes of three basic elements: energy centers, 

meridians and energy bodies. Energy bodies we have seven one on the other. The three 

inner energy bodies are creating energy field around the physical body and feeds it with 

energy and protects it like a shield. Four next energy bodies are in tight connection with 

universal levels. 

 

Ihmisen hienoainekehon ajatellaan toisinaan voivan kuoleman jälkeen jäädä joksikin aikaa 

aineellisen maailman yhteyteen, mikä esitetään modernissa esoteriassa usein ”tieteellisenä” 

selityksenä monille yliluonnollisille ilmiöille, muun muassa aaveille ja poltergeist-ilmiöille. 

Eräs yhteydenottaja (MT18) kirjoittaakin: 

 

Henkissielullisesti ihmisen kuoltua ihmistä henkiolentona seuraa jonkin aikaa ns. 

eetterikeho, joka mahdollistaa hetken kokea rinnakkaismaailman ilmiöitä, kuten 

kosketuksia, haamumaisia näköhavintoja jne. 

 

Hienoainekeho voi yleisen käsityksen mukaan irtaantua maallisesta kehosta myös jo elämän 

aikana: tällöin puhutaan ”astraaliprojektiosta” (astral projection). Astraaliprojektion idea on 

okkultismissa, spiritualismissa ja psyykkisessä tutkimuksessa yhdistetty ainakin 1900-luvun 

alkupuolelta saakka kehostapoistumiskokemuksiin.100 Nämä kokemukset tapahtuvat yleensä 

spontaanisti, mutta monet kertovat pystyvänsä ”irtaantumaan” maallisesta kehostaan myös 

tahdotusti. Esimerkiksi eräs Mieli ja toinen –projektin yhteydenottaja (MT8) kirjoittaa, että 

hän voi matkustaa hienoainekehossaan (jota hän kutsuu omalaatuisesti ”sähköminäksi”) 

maallisen kehonsa ulkopuolella korkeammassa ”universaalitodellisuudessa”. Myös Merja 

Niemi on teoksessaan Valon maailmassa kirjoittanut astraaliprojektiosta kehostapoistumisko-

kemusten yhteydessä.101 

 Tässä luvussa olen tarkastellut vaihtoehtoisen henkisyyden historiallista taustaa 

modernissa esoteriassa. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota kanavoinniksi ja mediumismiksi 

kutsuttuun tuonpuoleisen tavoittamisen menetelmään. Olen myös pyrkinyt selvittämään niitä 

monimutkaisia ja vaikeita ideoita, joiden ymmärtäminen auttaa käsittämään vaihtoehtoisen 

henkisyyden kentällä usein esiintyviä tapoja hahmottaa maailman ja ihmisen olemus. Yleisesti 
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ottaen voidaan sanoa, että moderni esoteria muodostaa sen laajemman historiallisen taustan, 

josta useat vaihtoehtoisen henkisyyden keskeiset elementit ja taipumukset ovat peräisin. 

Modernin esoterian ytimessä puolestaan kulkevat erityisesti uusplatonistismista vaikuttuneet 

virtaukset, jotka kehittyivät renessanssihumanistien ja maagien toimesta 1400-luvulta alkaen.  

Tämän historiallisen perimän vuoksi vaihtoehtoisen henkisyyden miljööhön sukeltavan Mieli 

ja toinen –projektinkin on kiinnitettävä huomiota länsimaisen esoterian tutkimuskenttään.  

 Lopuksi vielä muutama sananen tästä tutkimuskentästä. Ensinnäkin, sen voidaan katsoa 

olevan suhteellisen nuori: akateemisesti vakavasti otettavana tutkimusalueena se järjestäytyi 

oikeastaan vasta 1990-luvun kuluessa, joskin sen piiriin kuuluvat alueet (mm. magia, alkemia, 

kabbala, okkultismi, spiritualismi) ovat herättäneet ajoittaista ja hajanaista mielenkiintoa jo 

aiemminkin. Näiden hajanaisten tutkimussuuntausten kattokäsitteen ”länsimainen esoteria” 

lanseerasi Antoine Faivre teoksessaan Access to Western Esotericism vuonna 1992. Samassa 

teoksessa hän esitteli myös ensimmäisen teoreettisen mallin näiden uskonnollisten virtausten 

ymmärtämiselle. Tämä malli sai paradigmaattisen aseman esoterian tutkimuksessa pitkälle 

2000-luvulle saakka. Sittemmin vaihtoehtoisia näkemyksiä ovat esittäneet muun muassa 

Kocku von Stuckrad ja Wouter J. Hanegraaff. Näiden kahden vuosikymmenen aikana esoterian 

tutkimuskenttä on laajentunut valtavasti. Eurooppalaisen ESSWE:n (European Society for the 

Study of Western Esotericism) ja sen yhdysvaltalaisen vastineen ASE:n (Association for the 

Study of Esotericism) kaltaiset keskukset toimivat tutkimusyhteisön solmukohtina. Esoteriaa 

käsittelevien akateemisten monografioiden, antologioiden, lehtien ja blogien määrä lisääntyy 

jatkuvasti kiihtyvää tahtia. Tutkimusalue on myös murtautunut uskontohistorian ulkopuolelle 

ja alkanut herättää kiinnostusta myös muun muassa kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksessa 

sekä yhteiskuntatieteissä. Itse pidän erityisen mielenkiintoisena ja tervetulleena lisääntynyttä 

kiinnostusta nykyistä esoteriaa kohtaan.102 Tällä alueella historioitsijat ovat alkaneet tehdä 

enemmän yhteistyötä muun muassa uskontotieteen ja folkloristiikan kanssa. Trendi onkin 

selvästi kohti poikkitieteellisyyttä.  

 Tähän mennessä olen tarkastellut vaihtoehtoisen henkisyyden miljöötä sosiologisesta ja 

historiallisesta näkökulmasta liikkuen laajasti koko länsimaisen kulttuurin tasolla. Nyt on aika 

paneutua tiukemmin Suomen henkiselle kentälle, joka muodostaa välittömän taustan monille 

Mieli ja toinen –projektin sähköpostimateriaalissa esiintyville ideoille ja käytännöille. Aloitan 

luomalla yleisluontoisen silmäyksen tämän kentän tutkimuksen tilanteeseen.  
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6. Katsaus Suomen vaihtoehtoisen henkisyyden tutkimukseen 

 

Suomen vaihtoehtoisen uskonnollisuuden tutkimus on yleisesti ottaen ollut suhteellisen 

vähäistä, mutta aihepiiri on saanut osakseen kasvavaa akateemista huomiota etenkin 

vuosituhannen vaihteesta alkaen. Seuraavaksi hahmottelen tämän tutkimuksen kehitystä 

eräiden keskeisinä pitämieni esimerkkien kautta. Tätä hahmotelmaa ei missään tapauksessa 

tule pitää kattavana esityksenä alueen tutkimushistoriasta ja nykytilanteesta.  

 Leea Virtanen (1935-2002) voidaan epäilemättä nähdä folkloristiikan osalta aihealueen 

tutkimuksen pioneerina. Hän kiinnitti jo 70-luvulla huomiota Suomessa tuolloin kehittymässä 

olevaan rajatiedon kulttuuriin. Pasi Enges kirjoitti hänen työstään vuonna 2004:  

 

Suomalaisen folkloristiikan oppihistoriassa Leea Virtasen paranormaaleihin ilmiöihin 

kohdistuneet tutkimukset ovat jääneet yksittäistapauksiksi; modernin kansanuskon 

alueella ei tutkimusta hänen jälkeensä ole merkittävästi tehty[.]103  

 

Virtanen tutki aihetta erityisesti yliluonnollisiksi tulkittujen kokemusten kautta. 2000-luvulla 

tätä tutkimusperinnettä on jatkanut muun muassa Kirsi Hänninen, joka on tehnyt myös 

historiantutkimuksellisesta näkökulmasta mielenkiintoista vertailua Virtasen varhaisempiin 

tutkimustuloksiin.104 Hänninen on kiinnittänyt huomiota myös suomalaiseen ufokulttuuriin. 

 Ajalta ennen vuosituhannen vaihdetta tahdon mainita myös Kirkon tutkimuskeskuksen 

edesmenneen johtajan Harri Heinon suomalaisen uskontokentän kartoitukset vuosilta 1984 

(Mihin Suomi uskoo) ja 1997 (Mihin Suomi tänään uskoo). Niitä voidaan pitää merkittävinä 

yrityksinä hahmottaa Suomen uskonnollisten virtausten kokonaisuutta. Merkittävää on, että  

Heino tarkasteli teoksissaan suhteellisen laajasti muun muassa teosofisia, okkultistisia ja 

”parauskonnollisia” yhteisöjä.  

Helsingissä vuoden 1999 marraskuussa pidetty konferenssi ”Oppositional Religion in 

Finland” voidaan nähdä merkittävänä käänteenä kohti aktiivisempaa akateemista 

kiinnostusta uusia uskonnollisia liikkeitä kohtaan. Konferenssin keskeisenä tavoitteena oli 

tuoda yhteen Suomen yliopistojen eri aloilla toimivat tutkijat ja opiskelijat, jotka suurelta osin 

toisistaan tietämättä työskentelivät uususkontoihin liittyvien aiheiden parissa. Tapaamisen 
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pohjalta perustettiinkin Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry. Toinen 

tavoite oli luoda yhteyksiä muiden maiden tutkijoihin samalla kentällä.105 Myös tämä tavoite 

toteutui nähtävästi kiitettävällä tavalla: konferenssissa esiintyi useita kansainvälisesti 

tunnettuja tutkijoita, muun muassa yksi new age –kulttuurin johtavista tutkijoista, Paul 

Heelas, sekä tunnettu uususkontojen tutkija Robert Ellwood. Konferenssissa pidettyjen 

esitelmien pohjalta julkaistiin seuraavana vuonna Jeffrey Kaplanin toimittama antologia 

Beyond the Mainstream: The Emergence of Religious Pluralism in Finland, Estonia, and Russia. 

Kaplan kirjoittaa teoksen johdannossa optimistisesti:  

 

[W]e believe that this anthology represents the most thorough and wide-ranging account 

of the Finnish religious milieu as it exists today beyond the Evangelical Lutheran 

mainstream. This book should be seen, however, as only a beginning in what will surely be 

in the years to come a vital area of study in the academical life of Finland.106 

 

Teoksessa on kiinnitetty huomiota moniin Suomen vaihtoehtoisen uskonnollisuuden 

tärkeisiin virtauksiin ja aspekteihin, muun muassa uuspakanuuteen, satanismiin ja teosofiaan. 

Oman tutkimukseni kannalta erityisen mielenkiintoinen on Pauliina Mikkosen artikkeli ’New 

age in Finland: An Overview Through Finnish New Age Magazines’, joka pohjautuu hänen pro 

gradu –tutkielmaansa The Psycho-cultural ’Self’ in Finnish New Age Magazines 1996–1997.  

 Vuonna 2003 USVA ry alkoi Opetusministeriön rahoittamana valmistella Uskonnot 

Suomessa –tutkimushanketta, jonka tarkoituksena oli luoda ajan tasalla oleva elektroninen 

tietokanta Suomen uskonnollisista yhteisöistä. Vuonna 2006 hankkeen päävastuu siirrettiin 

Kirkon tutkimuskeskukselle. Samana vuonna avattiin myös suurelle yleisölle avoin tietokanta 

www.uskonnot.fi. Hanketta johtamaan asetettiin kolmihenkinen asiantuntijatiimi: Kimmo 

Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta, Tuomas Martikainen Väestöliitosta sekä Mika Lassander 

Helsingin yliopistosta. Heidän lisäkseen hankkeeseen on muun muassa tiedonkeruun kautta 

osallistunut monia muita tutkijoita, joista tässä yhteydessä mainittakoon erikseen esoteerisiin 

ja new age –liikkeisiin erikoistunut Jussi Sohlberg. Hankkeen yhteydessä julkaistiin myös sen 

keräämään aineistoon perustuva ja pääasiassa Ketolan kirjoittama teos Uskonnot Suomessa: 

Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin (2008), joka on tällä hetkellä ajan 

tasalla olevin ja kattavin painettu yleisesitys suomalaisesta uskonnollisesta kulttuurista. Sen 
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voidaan katsoa olevan Heinon vuoden 1997 teoksen (Mihin Suomi tänään uskoo) päivitetty 

versio.  

 Suomen uskonnollinen kenttä on hankkeessa jaoteltu kymmeneen kategoriaan: 

 

  1. Alkuperäisuskonnot ja uuspakanuus 

  2. Buddhalaisuus 

  3. Hindulaisuus 

  4. Islam 

  5. Juutalaisuus 

  6. Kristinusko 

  7. Länsimainen esoteria ja new age 

  8. Modernit liikkeet 

  9. Sikhiläisyys 

  10. Taolaisuus107 

 

Luokittelu noudattaa kolmea keskeistä periaatetta: se perustuu liikkeiden historialliseen 

taustaan; se seuraa uskonnontutkimuksessa yleisesti vakiintuneita tapoja jäsentää maailman 

uskontoperinnettä; ja se pyrkii olemaan mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. Muun 

muassa Christopher Partridgen toimittamana vuonna 2004 ilmestynyt Encyclopedia of New 

Religions: New Religious Movements, Sects and Alternative Spiritualities (suom. Uusien 

uskontojen käsikirja: Uudet uskonnolliset liikkeet, lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden muodot, 

2006) noudattaa samankaltaista kategorisointia.  

 Luokittelussa erityisen mielenkiintoista tässä yhteydessä on huomion kiinnittäminen 

länsimaiseen esoteriaan, joka Hanegraaffia mukaillen nähdään myös new age –henkisyyden 

historiallisena taustana. Vasta 90-luvulla varsinaiseksi akateemiseksi tutkimusalueeksi 

kehittynyt esoteria näyttää muutenkin saaneen vahvan jalansijan myös Suomen 

tutkimusyhteisöissä. Tämän virtauksen kannalta erityisen huomattava tapahtuma oli Donner-

Instituutin toimesta Turussa vuonna 2007 järjestetty symposiumi Western Esotericism, jossa 

pidetyt esitelmät julkaistiin seuraavana vuonna osana instituutin Scripta Instituti Donneriani 

Aboensis –julkaisusarjaa.108 Akateemisen yhteistyön kannalta huomattavaa on antologiassa 
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esiintyvien esoterian kansainvälisen tutkimuksen kärkinimien määrä: muun muassa Kocku 

von Stuckrad, Kennet Granholm, Henrik Bogdan ja Olav Hammer ovat ottaneet siihen osaa. On 

kuitenkin myös huomautettava, että symposiumin merkittävyydestä huolimatta ainoastaan 

muutamassa antologian artikkelissa käsitellään varsinaisesti Suomen esoteerista kulttuuria. 

Näistä oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoisin on Jussi Sohlbergin Uskonnot Suomessa 

–hankkeen keräämää materiaalia hyödyntävä artikkeli ’The Esoteric Milieu in Finland Today’.  

Donner-Insituutti vaikuttaa yleensäkin olevan merkittävä tekijä Suomen vaihtoehtoisen 

uskonnollisuuden tutkimuksen kannalta. Sen tarkoitus on 

 

lahjoittajiensa Uno ja Olly Donnerin sanojen mukaan tukea tieteellistä uskonnon ja 

kulttuurin tutkimusta: erityisesti mystiikkaa ja esoterismia, mutta myös modernimpia 

uskonnon, filosofian, tieteen, taiteen ja kirjallisuuden ilmiöitä.109  

 

Instituutti on 60-luvulla tapahtuneesta perustamisestaan alkaen järjestänyt tasaisin väliajoin 

symposiumeja, joissa pidetyt esitelmät on julkaistu edellä mainitussa Scripta Instituti 

Donneriani Aboensis –julkaisusarjassa. Tällä hetkellä julkaisuja ollaan digitoimassa avoimeen 

tietokantaan.110 Vuodesta 2007 lähtien symposiumeja on pidetty vuosittain. Niiden teemat 

liikkuvat laajasti vaihtoehtoisen uskonnollisuuden kentällä: Postmodern Spirituality, 

Pilgrimages Today, Religion and Body, Post-Secular Religious Practices, Digital Religion. Myös 

vanhemmat symposiumit ovat mielenkiintoisia, mutta niissäkin on yleensä käsitelty vain 

harvoin nimenomaan Suomen uskonnollista kenttää: useimmissa esitelmissä näkökulma on 

laajempi tai painopiste maantieteellisesti toisaalla.111 Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että 

vaikka esoterian, uususkontojen ja ylipäätään vaihtoehtoisen uskonnollisuuden tutkimus on 

saanut osakseen kasvavaa huomiota myös suomalaisten tutkijoiden keskuudessa, on tämä 

huomio edelleen kohdistunut vain marginaalisesti nimenomaan suomalaiseen uskonnolliseen 

miljööhön.  

Kenties tässä trendissä on kuitenkin havaittavissa muutoksia. Tällaisena voidaan nähdä 

vuonna 2010 Åbo Akademissa käynnistetty nelivuotinen, monitieteellinen tutkimusprojekti 

The Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape (PCCR), jonka tavoitteena on 
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ollut tarkastella laadullisin ja etnografisin menetelmin Suomen muutoksessa olevaa uskonnol-

lista kenttää: 

 

The project will explicitly focus on cases of religious groups, actors, movements, practices, 

and related phenomena in Finland that are characteristic of post-secular society, i.e. 

phenomena that replace or complement institutionalised and traditional religion or 

otherwise contribute to changes in this field on both a broader societal and cultural as well 

as individual level.112 

 

Projektin tarkoituksena on siis kiinnittää akateemista huomiota vaihtoehtoisiin uskonnollisiin 

liikkeisiin, jotka ovat kehittyneet traditionaalisen uskonnollisuuden rinnalle ”post-

sekulaariksi” luonnehditussa kulttuurissamme. Tällä termillä (vrt. myös SIDA 2012: Post-

Secular Religious Practices) pyritään ylittämään pitkään kannatettu mutta viime aikoina yhä 

voimakkaammin kyseenalaistettu sekularisaatio-teoria, jonka mukaan moderni kulttuuri on 

jatkuvassa ja väistämättömässä maallistumisen tilassa. Traditionaalisten uskontojen edelleen 

nauttima kannatus, uususkonnot, new age ja uskonnollisen kulttuurin yleinen laadullinen 

muutos viittaavat paljon monimutkaisempaan todellisuuteen. Esoteeristen virtausten 

merkitys osana tätä post-sekulaaria uskonnollista maisemaa on kiistämätön. PCCR:n parissa 

onkin työskennellyt erityisesti näihin virtauksiin keskittyneitä tutkijoita, muun muassa edellä 

mainittu Kennet Granholm.  

 Kuluvan vuoden (2014) lopulla tai seuraavan alkupuolella on tapahtumassa jälleen yksi 

edistysaskel Suomen vaihtoehtoisen uskonnollisuuden tutkimuksen kentällä. Näihin aikoihin 

Brill julkaisee laajan hakuteoksen Esotericism in Nordic Countries, joka sisältää artikkeleita 

kymmeniltä kirjoittajilta. Erityisen mielenkiintoinen on teokseen sisältyvä artikkeli ‘From 

Western Esotericism to New Spirituality: The Diversity of New Age in Finland’.113 

 Vuonna 2013 Turun yliopistossa käynnistetty Suomen Akatemian rahoittama Mieli ja 

toinen –tutkimusprojekti voidaan tämän oppihistoriallisen katsauksen valossa nähdä osana 

laajempaa akateemisessa kulttuurissa herännyttä kiinnostusta uuden uskonnollisen 

kulttuurin esiinnostamia ilmiöitä ja teemoja kohtaan. Projektin yhteydessä perustettiin 

vuoden 2013 lopulla myös KUMMA–tutkimusverkosto, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen 

tutkijat, opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka tutkivat yleensä valtakulttuurin ulkopuolelle 

jääviä, tämän valtakulttuurin taholta usein selittämättömiksi, yliluonnollisiksi tai vain 
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kummallisiksi koettuja virtauksia, kokemuksia ja ilmiöitä.114 Tässä yhteydessä mainittakoon 

vielä, että sikäli kuin Partridgen uudelleenlumoutumisen teesiä on uskominen ja sikäli kuin 

sen voidaan katsoa soveltuvan nykysuomalaiseen kulttuuriin, tämä valtakulttuurin ja sen 

”kummallisten” marginaalien välinen kuilu on nostettava tarkemman teoreettisen tarkastelun 

kohteeksi. Epäilemättä ”yliluonnollinen” on edelleen voimakkaasti stigmatisoitua aluetta 

suomalaisessa kulttuurissa, mutta mikäli tarkastelemme asiaa hienovaraisemmin ilmenevän 

okkulttuurin kannalta, kulttuurissamme voidaan kenties nähdä kohoavan myös toisenlaisia, 

implisiittisempää henkisyyttä huokuvia sävyjä. 

 

 

7. Teosofia, spiritualismi ja parapsykologia Suomessa 

 

Tässä luvussa tarkastelen Suomen vaihtoehtoisen uskonnollisuuden kenttää historiallisesta 

näkökulmasta kolmen sen kannalta keskeisen virtauksen, spiritualismin, teosofian ja 

parapsykologian kautta. Suomen new age –henkisyys ammentaa merkittävällä tavalla näistä 

virtauksista, jotka saapuivat Suomeen ensimmäisen kerran 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 

alussa yleensä Ruotsin kautta. Kansainvälisten vaikutteiden ja yhteistyön sekä paikallisten 

kulttuuris-poliittisten olosuhteiden välinen jännite vaikuttaa olevan keskeinen tekijä näiden 

virtausten suomalaisen historian kannalta.  

 

TEOSOFINEN VIRTAUS 

Teosofisen virtauksen suomalainen historia on – tuskin yllättävästi – puuttellisesti tutkittua 

aluetta. Joitakin katsauksia aiheeseen on kuitenkin tehty. Suomen Teosofisen Seuran 

varhaisista vaiheista julkaistiin jo vuonna 1937 kaksi monografiaa: Atte Pohjamaan Suomen 

Teosofinen Seura 30-vuotias ja A. E. Jokipiin Teosofinen seura Suomessa: Historiaa, oppi ja 

arviointia. Vuonna 1979 Mikael Niinimäeltä ilmestyi teos Teosofian juuret, joka perustui 

hänen pro gradu –tutkielmaansa Historiallis-fenomenologinen tutkimus teosofisen liikkeen 

syntyvaiheista. Yrjö Viitikko loi katsauksen aiheeseen vuonna 1981 artikkelissaan ’Teosofinen 

Liike Suomessa’. Vuonna 2000 Tove Ahlbäck kirjoitti aiheesta artikkelin ‘The Origins of the 

Theosophical Society in Finland’. Vuonna 2007 Eeva Hippulalta ilmestyi Suomen Teosofisen 

seuran julkaisemana katsaus Wähäsen suomalaisen teosofian vanhinta historiaa. Samana 
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vuonna ilmestyi myös artikkeli ’Teosofisen Seuran Suomen osasto 100 vuotta’. Hieman on 

kirjoitettu myös suomalaisen teosofian keskeisestä hahmosta, Pekka Ervastista: erityisesti 

mainittakoon Aimo Melan teoks Pekka Ervast. Kirjailija, teosofian tutkija, kristillinen mystikko 

vuodelta 1956. Lyhyt mutta selkeä katsaus teosofisten yhteisöjen suomalaiseen historiaan 

löytyy Kimmo Ketolan teoksesta Uskonnot Suomessa sekä Harri Heinon teoksesta Mihin Suomi 

tänään uskoo. Lisäksi aiheesta on kirjoitettu joitakin opinnäytetöitä ja siihen viitataan siellä 

täällä muita aiheita käsittelevässä kirjallisuudessa. 

 Useimmat näistä julkaisuista ovat ei-akateemisia, yleensä Suomen Teosofisen Seuran 

jäsenten kirjoittamia ja seuran kustantamia. Perinteisesti vähäinen akateeminen kiinnostus 

aihetta kohtaan vaikuttaa ainakin hieman kasvaneen vuosituhannen vaihteen tienoilla osana 

laajempaa vaihtoehtoisen uskonnollisuuden tutkimuksen lisääntymistä. Toisaalta, sikäli kuin 

olen asiasta tietoinen, ajantasalla olevaa monografian mittaista kattavaa tutkimusta aiheesta 

ei ole vieläkään tehty. Suomessakin on kuitenkin nähtävästi alettu havahtua teosofisen 

virtauksen valtavaan merkitykseen modernin uskontohistorian kannalta. Vuonna 2000 Tore 

Ahlbäck kommentoi tutkimuksen tilaa seuraavasti: 

 

It is in no way surprising that the Theosophical Society in Finland has not been the focus of 

more interest on the part of research in the history of religions. The situation is the same 

on the international level. Neither the Theosophical Society nor the Anthroposophical 

Society has so far been the focus of scientific study to even the smallest extent that 

corresponds to the significance in the religious field that these movements have had and 

continue to have.115 

 

Tilanne on viimeisten neljäntoista vuoden aikana osoittanut parantumisen merkkejä ainakin 

kansainvälisellä tasolla. Erityismaininnan ansaitsee viime vuonna (2013) Olav Hammerin ja 

Mikael Rothsteinin toimittamana julkaistu Handbook of the Theosophical Current, joka sisältää 

artikkeleita useilta tämän hetken johtavilta modernin esoterian ja vaihtoehtoisen 

uskonnollisuuden tutkijoilta. Teosofisen virtauksen havaitusta tärkeydestä kertoo se, että 

teoksen johdannossa toimittajat vertaavat virtauksen merkitystä sellaisiin vaikutukseltaan 

monumentaalisiin uskontohistoriallisiin ilmiöihin kuin renessanssin aikaiseen esoterian 

muodostumiseen ja 1500-luvulta alkaneeseen kristinuskon reformaatioon. He toteavatkin, 

että kyseessä on yksi modernin uskontohistorian tärkeimmistä traditioista, jonka tutkiminen 
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on välttämätöntä viimeksi kuluneiden noin sadanviidenkymmenen vuoden uskonnollisten 

innovaatioiden todelliselle ymmärtämiselle.116 Tutkimus ei kuitenkaan ole edelleenkään 

yltänyt vastaamaan tätä merkittävyyttä: 

 

Nevertheless, despite the importance of the Theosophical Society for the contemporary 

cultural landscape and of many of the movements that arose in its wake, these are vastly 

understudied religious manifestations.117  

 

Oman tutkimukseni kannalta erityisen kiinnostava on Olav Hammerin teokseen kirjoittama 

artikkeli ’Theosophical Elements in New Age Religion’. Hammer osoittaa, että monet new age 

–henkisyyden keskeiset elementit voidaan palauttaa teosofiaan: muun muassa reinkarnaatio, 

chakrat ja monet muut itämaista alkuperää olevat käsitteet, myyttisiä kulttuureja kohtaan 

tunnettu kiinnostus, astrologian ja kanavoinnin kaltaiset menetelmät, ”korkeampien” 

olentojen kokeminen todellisen tiedon lähteenä, sekä tieteellisen ja henkisen diskurssin 

yhdistäminen. Hän kuitenkin toteaa myös, että suorien vaikutussuhteiden osoittaminen eri 

elementtien kohdalla on käytännössä mahdotonta: Teosofisen Seuran promotoimat ideat ovat 

tulleet niin keskeiseksi osaksi 1900-luvun vaihtoehtoisen henkisyyden miljöötä, että ihmiset 

ovat voineet tulla kosketuksiin niiden kanssa ja poimia ne osaksi omaa maailmankuvaansa 

lähes mistä tahansa ilman suoraa yhteyttä mihinkään teosofiseen organisaatioon.118 Voidaan 

kuitenkin varmuudella todeta, että teosofian merkitys 1900-luvun loppupuolella kohonneelle 

vaihtoehtoisen henkisyyden miljöölle on perustava. Mainittakoon, että Pauliina Mikkonen on 

suomalaisia new age –henkisiä lehtiä tarkastelevan pro gradu –tutkimuksensa pohjalta 

laatimassaan artikkelissa todennut, että suomalaisen new age –henkisyyden erityisyytenä on 

voimakas teosofinen vaikutus.119 Hammerin huomioihin nojaten voidaan kuitenkin todeta, 

että kyse on vain suomalaisen erityislaatuisuuden sijaan koko vaihtoehtoisen henkisyyden 

kansainvälisestä luonteesta. Toisaalta, hypoteettisesti ajatellen, Suomen suhteellisen pienissä 

piireissä organisoituneilla teosofisilla ja teosofiasta vaikuttuneilla yhteisöillä on saattanut olla 

merkittävämpi näkyvyys ja merkitys rajatiedon kulttuurissa suhteessa kansainväliseen new 

age –henkisyyteen. Tämän hypoteesin arviointi edellyttää kuitenkin laajempaa tutkimusta 

kuin tässä on mahdollista suorittaa. Oman tutkimukseni kannalta riittää lyhyt ja jotakuinkin 
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pintapuolinen katsaus teosofisen liikkeen suomalaiseen historiaan. Nojaudun katsauksessani 

lähinnä edellä mainittuihin Heinon ja Ketolan yleisesityksiin aiheesta.120  

 Saatuaan alkunsa, kuten olemme nähneet, etenkin H. P. Blavatskyn toimesta 1870-luvun 

puolivälissä ja levittyään nopeasti eri puolille Yhdysvaltoja, Eurooppaa ja jopa Intiaa, 

Teosofisen Seuran promotoimat ideat saapuivat 1880-luvulla Ruotsin kautta myös Suomeen. 

Ensimmäisenä teosofia sai jalansijaa ruotsinkielisessä sivistyneistössä, mutta se levisi pian 

myös työväenluokkaisiin piireihin. Teosofiset ajatukset levisivät hiljalleen ruotsinkielisen 

lehdistön kautta ja joitakin kymmeniä suomalaisia liittyi Teosofisen Seuran Skandinaaviseen 

Osastoon vuodesta 1891 alkaen. Helsinkiin perustettiin teosofinen kirjasto, johon koottiin 

nopeasti suuri määrä teosofista kirjallisuutta ja jonka lukuhuoneessa järjestettiin luentoja 

teosofiaa koskettavista aiheista. Kiinnostusta suomalaisen seuran perustamiseen oli jo 1800-

luvun lopulla, mutta poliittiset olosuhteet mahdollistivat sen vasta vuonna 1907. Tuolloin 

perustetun Teosofisen Seuran Suomen Kansallisjaoston nimi vaihdettiin kaksi vuotta 

myöhemmin sittemmin vakiintuneeksi Suomen Teosofiseksi Seuraksi.  

 Seuran keskeiseksi hahmoksi kohosi nopeasti Pekka Ervast (1875–1934), joka kuitenkin 

erosi seurasta sen kansainvälisissä piireissä alkunsa saaneiden ja myös suomalaista seuraa 

halkoneiden näkemyksellisten kiistojen vuoksi. Vuonna 1920 Ervast perusti Teosofisesta 

Seurasta erillisen, omien näkemystensä mukaisen kristillis-teosofisen ”totuudenetsijöiden 

seuran” nimeltä Ruusu-Risti. Seuran nimi viittaa myyttiseen ruusuristiläisen veljeskunnan 

traditioon, joka liittyy vahvasti myös vapaamuurariuden historiaan sekä yleensä 1800-luvun 

okkultismiin.121 Siinä missä Teosofinen Seura oli vahvasti itämaistunut (sen päämaja on 1880-

-luvulta lähtien toiminut Intian Adyarissa), Ervast pyrki luomaan omasta opistaan vahvemmin 

kristillisen ja suomalaisen. Hän korosti Jeesuksen vuorisaarnan eettis-henkistä merkitystä ja 

yhdisti teosofiaan elementtejä myös Kalevalan mukaisesta kansallisesta mytologiasta. Näiden 

innovaatioiden myötä kehittyi suomalaista syntyperää oleva teosofian virtaus, joka erosi 

kansainvälisen Teosofisen Seuran opetuksista saaden niistä kuitenkin perustavia vaikutteita. 

Suomen Teosofinen Seura jatkoi kuitenkin toimintaansa tämän suomalaisperäisen haaran 

ohessa.  

 Ervastin ajatusten ja karisman perintö Suomen teosofis-vaikutteiselle henkisyydelle on 

valtava, eikä vain hänen oman toimintansa vuoksi. Hänen kuolemansa jälkeen J. R. Hannula 

(1873–1956) perusti Ruusu-Ristin sisällä uuden, kristosofisen suuntauksen, jossa Ervastia 
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kunnioitetaan Jeesuksen ja Buddhan tasoisena ”maailmanopettajana”. Ruusu-Ristin neuvosto 

kuitenkin kielsi Hannulaa julistamasta oppiaan ja hänet erotettiin seurasta vuonna 1938. 

Vuonna 1966 Kristosofinen virtaus organisoitui Kristosofisen Kirjallisuusseuran muodossa.  

 1900-luvun jälkipuolisko voidaan nähdä teosofisen kentän hajaantumisen aikana. Monia 

uusia virtauksia ja yhteisöjä kehittyi vanhojen pohjalta uusin korostuksin. Keskeisiä näistä 

ovat muun muassa Marjatta Horjanderin (s. 1930) vuonna 1978 perustama kristosofinen 

asuinyhteisö Ihmisyyden Tunnustajat. Yhteisön pääasiallinen kotipaikka on Vilppulassa ja sen 

yhteydessä asui 35 henkilöä vuonna 2006. Samaan aikaan seuran pienemmissä keskuksissa 

Toukolassa ja Sampolassa asui yhteensä 12 henkeä. Tyyne Matilaisen (1911–1989) ja Mirja 

Salosen (1925–2002) vuonna 1955 perustama Kirjeopisto Via on toinen merkittävä suuntaus 

suomalaisessa teo-/kristosofiassa. Sen perusajatuksena oli mahdollistaa esoteeristen oppien 

levittäminen laajemmille kansanjoukoille. Kirjeopiston kurssi koostuu kymmenestä kirjeestä, 

joiden kautta ihmisille tarjotaan mahdollisuus opiskella muun muassa rajajoogaa ja ”loogista 

positiivista ajattelua”. Vuonna 1975 perustettiin myös Kirjeopiston Oppilasyhdistys, jonka 

nimi muutettiin sittemmin Kirjeopiston Oppilaskunnaksi. Vuonna 1977 perustettiin Via ry 

huolehtimaan kirjeopiston käytännöllisistä ja taloudellisista asioista. Lopulta vuonna 1995 

perustettiin myös Kaukalinnassa toimiva Via-Akatemia.  

 Yhden kappaleen suomalaisessa teosofisessa virtauksessa muodostaa myös Rudolf 

Steinerin perustama antroposofia. Steiner toimi Teosofisen Seuran Saksan Osaston johtajana, 

mutta hänet erotettiin suuntauksellisten erimielisyyksien vuoksi 1910-luvulla. Merkittävä osa 

Saksan Teosofisen Seuran jäsenistä seurasi häntä ja liittyi hänen perustamaansa 

Antroposofiseen Seuraan. Tämä välirikko tuntui myös Suomessa: Suomen Antroposofinen 

Seura perustettiin vuonna 1923. Monipuolisena ajattelijana tunnetun Steinerin pedagogisiin 

näkemyksiin perustuvia steiner-kouluja on perustettu Suomessa vuodesta 1955 alkaen. 

Seuran toiminta kasvoi merkittävästi 70-luvulla.  

 Vaikuttaa siltä, että keskeistä Suomen teosofisessa virtauksessa on ollut kristinuskon ja 

suomalaisen mytologian merkityksen korostuminen sekä yleensäkin Pekka Ervastin 

kirjoitusten ja persoonan vaikutus. Koska varsinainen Suomen Teosofinen Seura on vain yksi 

Suomen teosofis-vaikutteisista yhteisöistä, on Teosofisen Seuran suomalaisen historian sijaan 

parempi puhua Suomen teosofisesta virtauksesta tai liikehdinnästä, joka on 1900-luvun 

mittaan hajaantunut useisiin oppisuuntiin ja organisaatioihin. Näitä yhteisöjä yhdistää niiden 

opetusten historiallinen tausta teosofian perustajan H. P. Blavatskyn kirjoituksissa, mutta 

Ervastin vaikutus on monille keskeinen.  
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 Teo-/kristosofian sekä antroposofian näkyvyys Mieli ja toinen –projektin aineistossa on 

merkittävä sekä ekpslisiittisesti että implisiittisesti. Monet yhteydenottajat kertovat olleensa 

yhteyksissä näihin virtauksiin kuuluvien organisaatioiden kanssa ja lukeneensa niihin 

liittyvää kirjallisuutta. Eräs (MT53) kertoo osallistuneensa Ruusu-Ristin toimintaan. 

Muutamat (MT56, MT71, MT21) mainitsevat Steinerin, Blavatskyn ja Ervastin kaltaisten 

keskeisten hahmojen ja heidän alulle panemiensa virtausten vaikutuksesta ajatteluunsa. 

Usein virtausten vaikutus on kuitenkin selvä, vaikka suoraa yhteyttä ei voida osoittaa. Kuten 

Hammer on todennyt edellä käsitellyssä artikkelissaan, teosofiset ideat ovat niin voimakkaasti 

läsnä vaihtoehtoisen henkisyyden miljöössä, että ne voidaan omaksua myös ilman suoraa 

yhteyttä teosofisiin organisaatioihin.  

 Kaksi edellä mainittua yhteydenottajaa (MT56, MT21) mainitsevat myös Esko Jalkasen, 

joka on nähdäkseni erityisen kiinnostava joskin tietääkseni akateemisessa tutkimuksessa 

tuntematon henkilö Suomen teo-/kristosofisella ja new age –henkisellä kentällä. Esko 

Jalkanen (1921–2007) toimi 50-luvulta alkaen kauppapuutarhurina ja oli erityisen 

kiinnostunut luonnonmukaisesta viljelystä. 60-luvulla kansanedustaja Mauno Pohjonen122 

tutustutti hänet ”varputaitoon”, jolla viitataan tässä yhteydessä kykyyn luoda varvun avulla 

yhteys henkimaailmaan. Jalkanen alkoi perehtyä laajemminkin vaihtoehtoisen henkisyyden 

kenttään ja hänen ajattelussaan onkin selkeitä vaikutteita paitsi teosofiasta myös ainakin 

spiritualismista. Mielenkiintoista on erityisesti hänen näihin yhdistämä suuri kiinnostuksensa 

luontoa kohtaan. Hän kirjoitti hyvin paljon: nämä kirjoitukset on vuonna 2007 julkaistu 

kolmena paksuna laitoksena nimellä Uusi ajatus löytyy luonnosta: Käsikirja luonnon salaisista 

voimista ja niiden käytöstä. Jalkanen myös luennoi ja piti kursseja eri puolilla Suomea. Vuonna 

1996 hän perusti Luonnonvoimat Yhdistys ry:n123, jonka tarkoituksena on edistää ihmisen 

henkistä kasvua ja luonnonmukaista elämää. Hänen kuolemansa jälkeen yhdistyksen johdossa 

on toiminut Tiina Lindberg.124  

 Varputaito vaikuttaa olevan erityisen tärkeässä asemassa Jalkasen ajattelussa ja hänen 

henkisessä toiminnassaan. Tämän taidon avulla voidaan paitsi luoda yhteys henkimaailmaan 

myös saattaa omaan maailmaamme loukkuun jääneitä henkiä tuonpuoleiseen. Yhteydenottaja 

(MT56) kirjoittaa varputaidosta:  
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Sellaiset vainajat, jotka eivät ole päässeet valoon, ovat täällä maanläheisinä vainajina. 

Heitä olen Jalkasen ohjeen mukaan johdatellut valoon valtavat määrät. Tästä omalta tilalta 

löysin varvulla 12 vainajaa, jotka ovat olleet varsin pitkät ajat täällä ja rasittaneet esim. 

tämän tilan entisiä isäntiä ja emäntiä. 

 

Jalkanen on yksi niistä Ervastin, Hannulan ja monien muiden suomalaisten kaltaisista 

henkilöistä, jotka eivät ole ainoastaan omaksuneet muiden kehittämiä ajatuksia vaan myös 

toimineet innovatiivisesti niiden pohjalta, luoden uusia ja monille ihmisille merkittäviksi 

muodostuneita henkisiä suuntauksia. Suomalainen vaihtoehtoisen henkisyyden miljöö ei näin 

ollen ole vain kansainvälisten virtausten toisintoa vaan luova ympäristö, joka on tuottanut ja 

tuottaa edelleen monia mielenkiintoisia, merkityksellisiä ja akateemisen tutkimuksen arvoisia 

uskonnollisia ilmiöitä.  

 

SPIRITUALISMI 

Spiritualismi on Suomessa teosofiaakin huonommin tutkittua aluetta. Suomen uskonnollisten 

yhteisöjen yleisesityksessään Ketola uhraa tälle virtaukselle suomalaisessa kontekstissa vain 

puolen sivun mittaisen maininnan, joka sekin perustuu Heinon noin kahden sivun mittaiseen 

luonnehdintaan vuodelta 1997.125  Suomen Spiritualistisen Seuran toimesta on vuonna 1996 

julkaistu Helena Kontion kirjoittama lyhyt ja katsauksenomainen historiikki Elävä yhteys 

henkimaailmaan. Suomen spiritualistinen liike 50 vuotta. Omien havaintojeni ja Mieli ja toinen 

–aineiston kannalta spiritualismi kuitenkin vaikuttaa olevan huomattavasti kattavamman 

tutkimuksen arvoinen alue Suomen uskonnollisessa kulttuurissa. Tässä katsauksessa seuraan 

kuitenkin vain edellä mainittuja lähteitä. 

 Kansainvälisen spiritualismin kaikuja saapui Suomeen ensimmäisen kerran ilmeisesti 

1800-luvun lopulla. Suomessa vieraili tuolloin ulkomaisia meedioita, jotka herättivät sekä 

spiritualistista että tutkimuksellista (ks. psyykkinen tutkimus ja parapsykologia edellä) 

mielenkiintoa. Spiritualistisia yhteisöjä perustettiin Helsinkiin ja Tampereelle jo vuonna 1909. 

Tällöin perustettiin myös Spiritisti-lehti, joka tosin jäi lyhytikäiseksi. Spiritualistinen toiminta 

hiipui yleisesti sotia edeltävänä aikana. Varsinainen Suomen Spiritualistinen Seura 

perustettiin vasta sotien jälkeen Helsingissä vuonna 1946. Keskeinen hahmo toiminnan 

elpymisessä oli seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut, Englannissa 20-luvulla 
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spiritualismiin tutustunut Helmi Krohn (1871–1967), joka myös suomensi ja julkaisi 

spiritualismia käsittelevää kirjallisuutta. Mielenkiintoisena kuriositeettina mainittakoon, että 

30-luvulla presidentti Risto Rytin puoliso Gerda Ryti tuki spiritualistista toimintaa. Hän katsoi 

olevansa selväkuuloinen ja olevansa yhteydessä omaan henkioppaaseensa.126  

 Suomen Spiritualistinen Seura ry on osa Kansainvälistä Spiritualistien Liittoa (ISF) sekä 

Pohjoismaista Spiritualistien Liittoa (NSU). Kuten olen aiemminkin huomauttanut, 1800-

luvun lopulla meedio Emma Hardinge Brittenin henkimaailmasta kanavoimat spiritualismin 

seitsemän perusajatusta muodostavat Suomen Spiritualistisen Seuran toiminnan perustan. 

Nämä ajatukset ovat seuraavat: 

 

1. Me uskomme, että Jumala on meidän Isämme. 

2. Me uskomme, että kaikki ihmiset koko maailmassa ovat meidän veljiämme. 

3. Me uskomme, että elämä jatkuu heti kuoleman jälkeen. 

4. Me uskomme, että voimme päästä yhteyteen henkimaailman kanssa.    

5. Me uskomme, että jokaisen pitää itse vastata teoistaan. 

6. Me uskomme, että sen, minkä me kylvämme maailmassa, me saamme niittää 

tulevaisuudessa. 

7. Me uskomme, että kehityksen tie on loputon. 

 

Spiritualismin kannattajat eivät koe sitä uskontona. He kuitenkin suhtautuvat yleensä 

myönteisesti uskontoihin ja useimmat kuuluvatkin kristilliseen kirkkoon. Spiritualistien 

näkemykset kuitenkin eroavat traditionaalisesta kristinuskosta monessa suhteessa: he muun 

muassa kieltävät synnin ja korvaavat sen karman käsitteellä (5. ja 6.); he uskovat, että elämä 

jatkuu heti kuoleman jälkeen (3.); ja he korostavat vainajien henkien ja elävien välisen 

yhteydenpidon mahdollisuutta (4.). Lisäksi monet spiritualistit uskovat, että henkinen kehitys 

(7.) tapahtuu jälleensyntymien ketjun kautta, mutta jälleensyntyminen ei sinänsä kuulu 

Suomen Spiritualistisen Seuran perusajatuksiin.  

 70-luvulla Suomen Spiritualistisen Seuran toiminta kasvoi merkittävällä tavalla. Maire 

Kiiran puheenjohtajakauden alussa vuonna 1971 seuran jäsenmäärä oli vain 166, kun taas 

hänen jättäessään tehtävänsä vuonna 1985 seurassa oli kaikkiaan 721 jäsentä.127 Vuonna 

1996 jäseniä oli jo 1500.128 (Merkillistä on, että uskonnot.fi antaa seuralle saman jäsenmäärän 
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edelleen vuonna 2007.129 Joko kyseessä on virheellinen tieto tai seuran kasvu todellakin on 

pysähtynyt, mutta ei kuitenkaan kääntynyt laskuun näiden yhtentoista vuoden aikana.) 

Samaan aikaan toiminta levisi myös maantieteellisesti ja paikallisosastoja perustettiin muun 

muassa Rovaniemelle, Turkuun, Tampereelle, Hämeenlinnaan, Ouluun, Lahteen, Kemiin ja 

Saloon.130 Seura alkoi järjestää kesäseminaareja  vuodesta 1975 lähtien.131 Vuodesta 1985 

alkaen seura on julkaissut myös lehteä, joka ilmestyi aluksi nimellä Spiritualisti, vuodesta 

1988 alkaen nimellä Henkinen kehitys.132  

 Alkuvuosikymmeninä seuran toiminta vaikuttaa perustuneen erityisesti ulkomaisten 

meedioiden vierailuun ja spiritualistisen elämänkatsomuksen opiskeluun. Sittemmin myös 

suomalaisia meedioita on alkanut ilmaantua kiihtyvällä tahdilla. Ensimmäisiä näistä oli Svea 

Richnau, joka aloitti julkisen mediumismin 70-luvulla.133 Maire Kiiran puheenjohtajakaudella 

kiinnostuttiin myös Harry Edwardsin oppien mukaisesta henkiparantamisesta134, josta on 

sittemmin tullut yksi suomalaisen spiritualismin keskeisiä harjoitusmuotoja mediumismin, 

selvänäön ja selväkuuloisuuden ohella.  

 Spiritualismi on hyvin edustettuna Mieli ja toinen –projektin sähköpostiaineistossa. 

Monet kertovat osallistuneensa spiritualistisen seuran toimintaan tavalla tai toisella. Eräs 

(MT54) kertoo toimineensa jopa seuran puheenjohtajana sekä spiritualistisena meediona yli 

vuosikymmenen ajan. Eräs toinen (MT44) puolestaan kertoo saaneensa meediotilaisuudessa 

yhteyden menehtyneeseen äitiinsä. Kolmas (MT62) taas sai meediotilaisuudessa näyn ja tunsi 

kivun poistuvan jalastaan. Spiritualistinen mediumismi herättää toisaalta myös negatiivisia 

tunteita muutamissa yhteydenottajissa. Eräs (MT8) kutsuu tätä "vainajilla pelailuksi” ja 

kritisoi voimakkaasti meedioita, jotka hänen mukaansa toiminnallaan estävän vainajia 

siirtymästä eteenpäin. Eräs toinen (MT30) puolestaan ei pidä spiritualististen meedioiden 

toimintaa tarpeeksi kristillisenä: 

 

Meediot sanovat olevansa yhteydessä kuolleiden henkiin. Itse en tunne näin, vaan 

kristittynä uskon näkyjen tulevan Pyhän Hengen välityksellä.  
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Mielenkiintoinen uusi yhteisö Suomen vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä on vuonna 2013 

rekisteröity Allen Kardecin opin ystävät ry. Sen toiminta perustuu maailmalla merkittävään 

Allen Kardecin (1805–1869) perustamaan spiritualistiseen suuntaukseen. Suuntaus muun 

muassa korostaa jälleensyntymisoppia ja pitää Jeesusta ihmisen moraalisena esikuvana.135 

Mieli ja toinen –projektikin on saanut yhteistyötä tarjoavan yhteydenoton (MT38) ilmeisesti 

tämän yhteisön piiristä.  

 Näiden lisäksi hyvin monissa yhteydenotoissa puhutaan yleisesti selvänäköisyydestä ja 

–kuuloisuudesta. Vaikka spiritualismia ei suoraan mainita, on tämä virtaus epäilemättä 

taustalla monien maailmankuvassa. Lisäksi monet vainajien läsnäolon kokemukset (joita 

aineistossa on paljon) voivat helposti avata yhteyden spiritualismiin, vaikka ne voidaankin 

nähdä myös osana laajempaa erityisiin virtauksiin sitoutumatonta inhimillistä kokemusta. 

Mikäli yksilö kuitenkin ajautuu tällaisten kokemusten pohjalta tutustumaan aiheeseen omaa 

kokemustaan laajemmalla tasolla, on spiritualistinen virtaus luultavasti helposti löydettävissä 

ja omaksuttavissa niiden puitteissa. Spiritualismin kristinuskon yhteydessä kehittynyt ja 

siihen suhteellisen helposti kiinnittyvä maailmankatsomus on epäilemättä myös teosofian 

kaltaisia monimutkaisempia näkemyksiä helpommin tavoitettavissa Suomen kaltaisessa 

edelleen voimakkaasti kristillisessä kulttuurissa.  

 

PSYYKKINEN TUTKIMUS JA PARAPSYKOLOGIA 

Suomalaisten kiinnostus psyykkistä tutkimusta ja parapsykologiaa kohtaan ulottuu ainakin 

viime vuosisadan alkuun saakka, samaan ilmapiiriin, jossa myös teosofia ja spiritualismi 

juurtuivat suomalaiseen mielenmaisemaan. Sikäli kuin tiedän, ainoa laajempi tutkimus tämän 

mielenkiinnon historiasta on Jouko Ahon teos Parapsykologit: Ulkopuolisen näkemys 

poikkeavan tieteen suomalaiseen historiaan vuodelta 1993. Senkin aikarajaus päättyy 70-

luvulle, minkä jälkeisistä parapsykologian kehityslinjoista Suomessa ei ilmeisesti ole tehty 

ainakaan laajempaa akateemista tutkimusta. Perustan katsaukseni Ahon teoksen lisäksi 

hajanaisiin mainintoihin ja viitteisiin pääasiassa erilaisissa internet-lähteissä muodostaakseni 

jonkinlaisen kuvan myös 70-luvun jälkeisestä ajasta.  

 Aho jakaa suomalaisen parapsykologian historian kolmeen jaksoon. Ensimmäinen jakso 

kattaa vuodet 1907–1932. Tuolloin kentän keskeinen hahmo oli Aleksanterin yliopistossa 

(nyk. Helsingin yliopisto) psykologian korkeimmasta opetuksesta vastaava teoreettisen 
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filosofian professori Arvi Grotenfelt (1863–1941). Hän johti vuonna 1907 perustettua 

ensimmäistä psyykkisen tutkimuksen seuraa, joka oli ajan mukaisesti ruotsinkielinen 

Sällskapet för Psykisk Forskning (SPF). Tällä kaudella suomalaista psyykkistä tutkimusta 

hallitsi kansainvälisen linjan mukaisesti kiinnostus spiritualististen meedioiden osoittamia 

kykyjä kohtaan. Erityisen suurta huomiota sai osakseen brittiläinen meedio A. V. Peters, joka 

esiintyi Suomessa vuosina 1908, 1910 ja 1928 sekä mahdollisesti vielä 30-luvullakin. Seura 

teki myös yrityksiä kokeellisen tutkimuksen suuntaan ja keräsi muutamaan otteeseen myös 

tavallisten suomalaisten kokemuksia paranormaaleista ilmiöistä. Yhteistyötä tehtiin myös 

ulkomaisten parapsykologien, erityisesti ruotsalaisten Sydney Alrutzin (1868–1925) ja Paul 

Bjerren (1876–1964) kanssa. Seuran tavoitteista vallitsi erimielisyyksiä, mutta Grotenfelt oli 

määritellyt sen keskeisiksi tavoitteiksi parapsykologisten ilmiöiden tieteellisen tutkimuksen, 

kuolemanjälkeisen elämän todistamisen sekä sielun ja ruumiin välisen suhteen selvittämisen. 

Psyykkinen tutkimus herätti tällä kaudella vaihtelevaa mielenkiintoa, joka ilmeisesti kasvoi 

sisällissodan jälkeisenä aikana. Psyykkisen tutkimuksen alkuvaiheet liittyvät spiritualismin ja 

okkultismin yleiseen ilmapiiriin vuosisadan alun Suomessa: merkittävää on, että myös Helmi 

Krohn ja Pekka Ervast olivat seuran aktiivisia jäseniä.136  

 Suomalaisen parapsykologian toinen kausi alkaa vuodesta 1932 ja ulottuu 50-luvun 

loppuun. Merkittävin tapahtuma 30-luvulla oli suomenkielisen Suomen Parapsykologisen 

Tutkimusseuran (SPT) perustaminen vuonna 1938. Sen puheenjohtajaksi valittiin Helmi 

Krohnin sukulainen Sven Krohn (1903–1999). Seuran perustaminen tapahtui ilmeisesti 

puhtaasti kielellisistä syistä, tavoitteena saada laajempi suomalainen yleisö parapsykologisen 

tutkimuksen piiriin, mutta etenkin 50-luvulla SPF:n ja SPT:n välit huononivat. Kiistat koskivat 

muun muassa SPF:n pyrkimystä esiintyä Suomen parapsykologisen tutkimuksen johtavana 

yhteisönä. Seurojen välit kuitenkin lämpenivät jälleen 60-luvulle tultaessa. Sotien aikana 

parapsykologinen toiminta oli katkonaista molemmissa seuroissa, mutta toiminta vilkastui 

nopeasti sotien jälkeen. Tutkimusta tehtiin erityisesti telepatian parissa. Yhteyksiä otettiin 

myös ulkomaisiin parapsykologisiin virtauksiin. Etenkin Sven Krohn ja Jarl Fahler (1925–

1990) ottivat aktiivisesti osaa ulkomaiseen toimintaan. Yhteyksiä luotiin muun muassa 

amerikkalaiseen Duken yliopistoon, joka oli 30-luvulta alkaen ollut keskeinen kokeellisen 

parapsykologian keskus. 50-luvulla herännyt kiinnostus itämaisia uskontoja sekä erityisesti 

ufoja kohtaan avasivat uusia linjoja parapsykologisessa tutkimuksessa. Vanhempi kiinnostus 

spiritualististen meedioiden tuottamia ilmiöitä kohtaan jatkui, mutta myös aistien 

                                                           
136

 Aho 1993, luku 2: ”Psyykkisen tutkimuksen varhaistaival: Grotenfeltin kausi 1907–1932”. 



68 
 

ulkopuoliseen havainnointiin (extra-sensory perception, ESP) keskittynyt kokeellinen 

tutkimus lisääntyi kansainvälisen trendin mukaisesti. Sven Krohn pyrki ajattelussaan 

yhdistämään parapsykologian spiritualismiin ja teosofiaan sekä omiin eettisiin käsityksiinsä. 

Hän katsoi, että ihmisellä on etiikalle välttämätön kuolematon ja henkinen ”todellinen minä”, 

josta hän puhui myös ”ydinihmisenä” ja astraaliruumiina, ja parapsykologia voi todistaa 

tämän ikuisen ja henkisen minän olemassaolon. Parapsykologit pyrkivät 40-luvun lopulta 

alkaen aktiivisesti tiedottamaan toiminnastaan myös laajemmalle yleisölle. Kiinnostusta 

aihepiiriä kohtaan nähtävästi myös löytyi: mielenkiintoinen tapaus oli muun muassa vuonna 

1950 Yleisradion aloitteesta tehty ohjelma Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran 

järjestämistä telepatiakokeista.137    

 Aho rajaa 60-luvun parapsykologian kolmanneksi kaudeksi. Edellisten kausien aikana 

parapsykologia oli Suomessa laajemmin hyväksyttyä myös tiedepiireissä ja monet 

akateemisestikin arvostetut henkilöt ottivat osaa sen toimintaan tai olivat siitä ainakin 

avoimen kiinnostuneita. Missään vaiheessa parapsykologia ei kuitenkaan tavoittanut 

tunnustettua asemaa osana Suomen akateemista yhteisöä ja sen toiminta vetikin puoleensa 

enimmäkseen maallikkoja. 60-luvulla tiedeyhteisön suhtautuminen muuttui entistä 

jyrkemmäksi ja parapsykologia torjuttiin sen piiristä pseudotieteenä. Samaan aikaan 

parapsykologian painopiste siirtyi tutkimuksesta vapaampaan rajatiedon harrastukseen. Tällä 

kaudella Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura ajoi merkittävyydessä selkeästi ohitse 

taantuvasta ruotsinkielisestä vastineestaan samalla kun näiden seurojen välit lämpenivät ja 

niiden yhteistyö lisääntyi. Keskeinen hahmo tällä kaudella oli molempien seurojen jäsen, 

SPF:n puheenjohtajana toiminut Atle Blomqvist (1904–1985), joka oli myös spiritualisti.138 

Samaan aikaan, kun parapsykologinen tutkimus väheni ja tiedeyhteisö työnsi sen kauemmas 

luotaan, populaari kiinnostus paranormaaleja ilmiöitä kohtaan lisääntyi. Yhteistyössä 

Yleisradion kanssa toteutettiin lisää julkisia telepatiakokeita niin radiossa kuin 

televisiossakin. 139  Jarl Fahler puolestaan popularisoi parapsykologiaa ja erityiseksi 

kiinnostuksenkohteekseen muodostunutta hypnoosia muun muassa teoksissaan 

Parapsykologia (1961), Hypnoosi, katsaus sielunelämän arvoitukselliseen maailmaan (1963), 
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Harhan oivaltaminen (1966) ja Hypnoosin tekniikka (1968). Fahler olikin myöhemmin vuonna 

1970 perustamassa myös Suomen Hypnoosiyhdistys ry:tä. 

 Teoksensa lopussa140 Aho luo nopean silmäyksen parapsykologian kehitykseen 60-

luvulta vuoteen 1993. Tässä tuntuu kohoavan esiin kaksi tärkeää trendiä. Ensinnäkin, 

akateemisen tieteen torjuva suhtautuminen parapsykologiaan poiki ajan mittaan myös 

organisoitunutta toimintaa ja populaareiksi tarkoitettuja tieteellisiä paranormaalin 

kritiikkejä. Parapsykologian ja tieteen julkisen rajankäynnin välineeksi perustettiin vuonna 

1987 Skepsis –yhdistys, joka julkaisi vuonna 1989 parapsykologiaa kriitisoivan teoksen 

Paholaisen asianajaja. (Teos on sittemmin saanut jatkoa vuonna 1997 julkaistussa teoksessa 

Paholaisen asianajajan paluu: Opaskirja skeptikolle.) Toinen merkittävä trendi liittyy 70-

luvulla Suomeenkin rantautuneeseen new age –liikkeeseen, jossa paranormaalit ilmiöt 

liittyivät osaksi muuta yliluonnolliseen ja henkiseen kohdistunutta mielenkiintoa. Aho tosin ei 

itse tunnista tätä virtausta new age –liikkeeksi vaan puhuu laveammin ”mystiikan” ja 

”okkultismin” kasvaneesta suosiosta ja parapsykologian vakiintumisesta sen osaksi. 

Merkittävää tässä on ennen kaikkea se, että – kuten Aho kirjoittaa – ”[a]lunperin tieteenalaksi 

tarkoitettu parapsykologia on vakiintunut osaksi tätä uutta mystisismiä”.141 Tiedeyhteisön 

jyrkän suhtautumisen myötä akateemiset tutkijat jättivät parapsykologiset seurat ja niistä 

kehittyi lähinnä rajatiedon vapaamuotoisia keskustelukerhoja. Tämän jälkeen 

parapsykologian kohdalla ”[t]utkimusseuroista sanan tarkemmassa merkityksessä voitaneen 

perustellusti puhua vain historiallisesta näkökulmasta”.142 

 Ahon teoksen ilmestymisen jälkeen Suomen parapsykologian kentällä näyttää kuitenkin 

tapahtuneen joitakin mielenkiintoisia yrityksiä kohti akateemista vakavastiotettavuutta. Juuri 

ennen vuosituhannen vaihdetta tälle kentälle astui mielenkiintoinen henkilö Tampereen 

yliopiston informaationtutkimuksen laitokselta. Kyse on Jarkko Karista (s. 1970).143 Kari 

perusti vuonna 1998 Paranormaalin tieteellisen tutkijaverkoston ParaNetin, joka pyrki 

kohottamaan parapsykologisen tutkimuksen asemaa tieteellisissä piireissä. Se järjesti ainakin 

muutaman parapsykologisen konferenssin Tampereella.144 Ilmeisen lupaavan ja aktiivisen 

alun jälkeen hanke kuitenkin hiipui 2000-luvun puolivälissä akateemisen yhteisön 

vastustuksen ja maallikoiden kasvaneen roolin vuoksi. Lopulta Kari jätti yliopistomaailman ja 
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ParaNet ilmeisesti kuivui lopullisesti kokoon – verkoston kotisivujakaan ei enää löydy. Kariin 

on toisinaan viitattu ”Tohtori Huuhaana”, mikä kertoo parapsykologian huonosta maineesta 

tiedemaailmassa ja  populaarissa tietoisuudessa. Tamperelaisen yliopistolehden Aviisin 

numeroon 13/2011 tehdystä haastattelusta käy ilmi, että Kari majaili tuolloin Savonlinnassa, 

eikä ollut enää tekemisissä akateemisen maailman kanssa.145  

 Toinen merkittävä henkilö, jota myös haastateltiin kyseiseen Aviisin numeroon, on 

”suomalaisen parapsykologian Grand Old Man”, Olavi Kiviniemi (s. 1946), joka on seurannut 

parapsykologista ja ufotutkimuksellista keskustelua usean vuosikymmenen ajan. Hän on 

suorittanut myös omia tutkimuksiaan muun muassa poltergeist-ilmiöiden ja psykokineesin 

(mielen voimalla aineeseen vaikuttamisen) parissa.146 Haastattelun aikaan hän oli toiminut jo 

pitkään Suomen Parapsykologisen Tutkimusseuran puheenjohtajana. Hän ylläpitää myös 

”New age –vapaata parapsykologian esittelemiseen tarkoitettua” blogia147. Mielenkiintoinen, 

joskaan ei yllättävä, on tämä ”new age –vapaus”. Parapsykologia taistelee kahdella rintamalla: 

se pyrkii akateemisesti hyväksytyn tieteen asemaan ja samalla se pyrkii erottautumaan 

epätieteelliseksi koetusta ”new agesta” ja ”huuhaasta”. 

 Kolmas mainitsemisen arvoinen hahmo Suomen parapsykologian nykyisellä kentällä on 

Markku Siivola (s. 1945). Hän on kirjallisuuskriitikko, SPT:n varapuheenjohtaja sekä Suomen 

Uniryhmäfoorumin (p. 2003) ja Suomen Hypnoosiyhdistyksen (p. 1970) perustajajäsen. 

Siivola on ollut vastuussa myös Parapsykologia 2000 -julkaisusarjasta, joka on SPT:n vuosina 

1995–2005 toimittama parapsykologinen artikkelisarja. 

 Yliopistojen ulkopuolella parapsykologiset diskurssit ovat säilyttäneet vetovoimansa 

kovastakin kritiikistä huolimatta. Muun muassa Hengen ja tiedon –messuilla, Minä Olen –

messuilla sekä Ultra-päivillä paranormaalit aiheet ovat keskeinen osa kattausta ja 70-luvun 

alussa perustetun Ultra-lehden kaltaiset populaarin rajatiedon mediat ovat edelleen 

suosittuja. Lehden viimeisimmän numeron (7-8/2014) pääkirjoituksessa päätoimittaja Marko 

Kananen kirjoittaa: 

 

Tänään uutisissa kerrottiin Suomen olevan lamassa. Mutta ei se ainakaan henkistä lamaa 

näyttäisi olevan, tai ainakaan henkinen lamaannus ei ole levinnyt rajatietoon. Alan 
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toiminta tuntuu olevan vilkkaampaa kuin pitkään aikaan ja uusia ajatuksia syntyy ja 

kasvaa joka puolella.148 

 

Näiden mainintojen myötä voidaan todeta, ettei parapsykologinen kenttä ole kuollut Ahon 

teoksen jälkeen. Toisaalta ParaNetin epäonnistuminen parapsykologian akateemisen 

vakavastiotettavuuden rakentajana sekä populaarin rajatiedon jatkuva kiinnostus vahvistavat 

vielä yli kahden vuosikymmenen jälkeenkin hänen vuonna 1993 tekemänsä huomion:  

 

Akateemisen tieteen ja parapsykologian välille rakennettu raja on kestänyt, ja yliopiston 

ulkopuolinen parapsykologia on jatkanut edellisten vuosikymmenien aikana luoduilla 

linjoilla.149  

 

Mieli ja toinen –projektin sähköpostiaineistossa on vain harvoja suoria viittauksia 

parapsykologiseen tutkimukseen tai yleensä parapsykologiaan. Yhtenä poikkeuksena 

mainittakoon eräs yhteydenottaja (MT18), joka viittaa 1900-luvun alkupuolella perustettuun 

ranskalaiseen psyykkisen tutkimuksen seuraan nimeltä Institut Metapsychique International 

(IMI) sekä Jarl Fahlerin työhön suomalaisessa parapsykologiassa. Tästä viittausten puutteesta 

huolimatta monet yhteydenottajat puhuvat kokemuksista ja ideoista, jotka ovat olleet 

keskeisiä parapsykologisen tutkimuksen kohteita (mm. selvänäkö, mediumismi, telepatia, 

kehostapoistumiskokemukset, kuolemanrajakokemukset). Myös Merja Niemen teos Valon 

maailmassa liikkuu selvästi parapsykologisilla vesillä. Parapsykologisten diskurssien 

voidaankin katsoa muodostavan keskeisen virtauksen vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä: 

ne ovat osa sitä laajaa okkulttuurista varantoa, josta ihmiset ammentavat elementtejä omiin 

henkisiin maailmankuviinsa.  

 

 

8. Suomalainen new age ja okkulttuuri 

 

Samoin kuin länsimaissa yleensä, myös Suomessa on 60- ja 70-luvuilta alkaen syntynyt laaja 

vaihtoehtoisen henkisyyden alakulttuuri. Suomessa tähän viitataan erityisesti populaarissa 

kielenkäytössä usein myös rajatiedon kulttuurina. Tutkimuksellisesti puhutaan erityisesti 
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new age –kulttuurista. Uskoakseni tätä miljöötä voidaan lähestyä hedelmällisesti myös 

Partridgen okkulttuuri-teorian avulla. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota sakralisoituvan 

populaarikulttuurin ja internetin mahdollistamaan tiiviiseen yhteyteen kansainvälisten 

henkisten virtausten ja ilmiöiden kanssa. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista 

tarkastella kattavasti suomalaisen okkulttuurin luonnetta. Sen sijaan hahmottelen muutamia 

ajatuksia, joita tätä tutkimusta tehdessäni on noussut esiin.  

 Suomen vaihtoehtoisen henkisyyden miljöön kehittyminen käy ilmi edellä käsitellyistä 

virtauksista ja niissä tapahtuneista muutoksista: parapsykologia popularisoitui 70-luvulla 

tieteellisten piirien ulkopuolella; spiritualismi kasvatti suosiotaan merkittävällä tavalla 70-

luvulla ja 80-luvun alkupuolella; antroposofian kannatus lisääntuyi samoihin aikoihin ja myös 

teo-/kristosofiassa kehittyi vuosisadan jälkipuoliskolla useita uusia haaroja ja yhteisöjä. Tämä 

kehitys on jatkunut 70-luvun jälkeenkin, jolloin on perustettu monia new age –henkisiä lehtiä, 

verkostoja ja tapahtumia. Ultra-lehti aloitti toimintansa vuonna 1972 (kolme ensimmäistä 

vuotta nimellä Ufoaika), Voi hyvin-lehti vuonna 1986, Polku-lehti vuonna 1995, Minä Olen-lehti 

vuonna 1996. Rajatiedon Yhteistyö ry alkoi järjestää Hengen ja tiedon messuja vuonna 1983 

ja vuosittaiset Minä Olen messut aloittivat toimintansa vuonna 1996. 

 Suomessa on julkaistu myös paljon new age -henkistä kirjallisuutta, jota ei käsittääkseni 

ole vielä tutkittu kattavasti. Ilmeisen merkittävä näistä aiheista kirjoittanut suomalainen oli 

Esko Mustonen (1926–1999), ammatiltaan radiotoimittaja: muun muassa Aavistuksia sodassa 

(1988). Erityisen mielenkiintoinen hahmo on myös Oskar Reponen (1928–1997), joka oli 

tunnettu paranormaalien aiheiden puolestapuhuja ja popularisoija. Ammatiltaan hän oli 

lehtimies. Hän kirjoitti rajatiedon aiheista lukuisia teoksia 70-luvun lopulta alkaen. Hän myös 

esiintyi vuonna 1984 TV1:n ”Mystisessä illassa”, jossa testattiin selvänäkijöiden taitoja.150 

Samassa ohjelmassa oli mukana keskustelemassa myös Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Viro 

(1914–1999), joka kirjoitti paljon hengellisistä aiheista ja suhtautui avarakatseisesti myös 

rajatietoon.  

 Reposen teokset ovat hyvää lähdemateriaalia Suomen new age -kulttuurin tutkijalle. 

Esimerkiksi teoksesta Selvänäkijät Suomessa (1978)151 välittyy valaiseva kuva Suomen 70-

luvun rajatiedon kulttuurista, seitsemän kuuluisan selvänäkijän kautta tarkasteltuna. Tieto 

näistä asioista levisi tuolloin kirjallisuuden ja lehtien mutta myös erilaisen järjestö- ja 

seuratoiminnan kautta: teoksessa mainitaan muun muassa Suomen Teosofinen Seura, 
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Suomen Parapsykologinen Tutkimusseura, Suomen Reinkarnaatiotutkimus ry, Suomen 

Spiritualistinen Seura sekä Vapaa Katolinen Kirkko (teosofis-katolinen kirkko). Useat Mieli ja 

toinen –projektin sähköpostiaineistossakin läsnäolevat okkulttuuriset ideat esiintyvät 

teoksen sivuilla: muun muassa astraalikeho, jälleensyntymä, henkinen kehitys, 

kehostairtaantuminen, meditaatio, jooga, energiaparantaminen, kanavointi/mediumismi sekä 

henkioppaat. Kristillinen Jumala ja Jeesus yhdistyvät Reposen haastattelemien henkilöiden 

maailmankuvissa eklektisesti muun muassa luonnonmystiikkaan, jälleensyntymisoppiin sekä 

puheeseen energiakehoista ja chakroista.  Teoksesta välittyy kuva myös rajatiedon – ainakin 

selvänäkijöiden – julkisuudesta. Selvänäkijä Aino Kassista kutsuttiin ”koko kansan auttajaksi” 

ja muidenkin selvänäkijöiden luokse tultiin jopa satojen kilometrien päästä. Useat julkisuuden 

henkilötkin vierailivat heidän luonaan hakemassa neuvoja. Selvänäkijä Tamara Maunonen 

puolestaan sai presidentiltä vuonna 1975 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan 

mitalin kultaristeillä ”avarakatseisesta työstä isänmaan hyväksi”.152   

Sohlberg on ottanut vuonna 2008 kantaa vähän tutkittuun suomalaiseen new age –

liikkeeseen ja ehdottaa, että siinä voidaan nähdä kaksi erillistä virtausta. Ensimmäinen näistä 

on suhteellisen tuore ja sen jäsenet ovat yleensä nuoria henkilöitä, jotka jakavat ideoitaan ja 

kokemuksiaan erityisesti internetin keskustelupalstoilla. Tämä virtaus pitää sisällään muun 

muassa uuspakanuuden ja modernin rituaalimagian. Useimmat tähän virtaukseen kuuluvat 

ovat yksittäisiä harjoittajia ja toimivat yleensä enemmän tai vähemmän salassa. Toinen 

virtaus koostuu teosofian, ruusuristiläisyyden, spiritualismin ja antroposofian kaltaisista ja 

niistä vaikuttuneista liikkeistä ja yhteisöistä. Sen jäsenet ovat yleensä vanhempaa ikäluokkaa. 

Näihin virtauksiin kuuluvat new age –henkiset ihmiset uskovat yleensä jonkinlaiseen 

korkeampaan olentoon, mutta monet ovat etääntyneet traditionaalisen kristinuskon 

mukaisista uskomusjärjestelmistä. Sen sijaan nämä ihmiset suosivat eklektistä ja joustavaa 

uskomusvalikoimaa, johon he viittaavat ”uskonnon” sijaan ”henkisyytenä”.153 

Sohlbergin tekemä kahtiajako on erityisen tärkeä oman tutkimukseni kannalta. Olen 

edellä esittänyt aavistuksen siitä, miksi Mieli ja toinen –projektin sähköpostiaineistossa 

esiintyy vain vähän nuoria ihmisiä. Sohlbergin näkemys tuntuu tukevan epäilystäni siitä, että 

nuoremmat henkilöt eivät koe tarvetta kertoa kokemuksistaan tällaisen väylän kautta, sillä he 

tyydyttävät sosiaalisen tarpeensa erityisesti internetin keskustelupalstoilla. Sohlbergin 

jaottelu on tärkeä toisestakin syystä tämän sähköpostiaineiston sisällön kannalta. Aineistossa 
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nimittäin esiintyy vain hyvin vähän suoraan uuspakanuuteen ja rituaalimagiaan liittyviä 

ideoita. Suurin osa niistäkin yhteydenottajista, jotka ovat uineet syvemmälle okkulttuuriseen 

varantoon, hyödyntävät erityisesti spiritualistisiin ja teosofisiin piireihin kuuluvia ideoita. 

Koska nämä henkilöt ovat yleensä vanhempaa sukupolvea, tämän painotuksen voidaan katsoa 

tukevan Sohlbergin tekemää jakoa.  

Arvelen tosin, että tämän nuoremman polven henkisyyden yhteydessä olisi parempi 

luopua termistä ”new age” ja kiinnittää huomiota muuttuneeseen henkisten maailmankuvien 

muodostumisen dynamiikkaan. Otaksun, että Partridgen tunnistaman populaarikulttuurin 

lisääntyvän sakralisaation ja internetin kautta henkisyyttään muodostavat nuoret henkilöt 

ovat avautuneet laajemmalle henkisten ideoiden varannolla kuin mihin ”new age” kykenee 

viittamaan. Informaation yhä nopeamman ja sulavamman liikkumisen vuoksi suomalaisen 

vaihtoehtoisen henkisyyden kenttä onkin entistä avoimempi kansainvälisille vaikutteille. 

Näiden muutosten paremman ymmärtämisen kannalta on mielestäni tulevassa suomalaisen 

vaihtoehtoisen kulttuurin tutkimuksessa tärkeää kiinnittää huomiota Partridgen teoriaan 

okkulttuurista.      

 

 

Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Mieli ja toinen –projektille kertyneen sähköposti-

aineiston taustalla vaikuttavaa vaihtoehtoisen henkisyyden miljöötä sekä kansainvälisestä 

että suomalaisesta näkökulmasta. Kansainväliset virtaukset toimivat usein pohjana suomalai-

selle henkisyydelle, mutta Suomessa on kehittynyt myös uusia suuntauksia, jotka ammentavat 

näistä virtauksista ja yhdistelevät niihin uusia ja paikallisia aineksia. Merkittävänä 

esimerkkinä voidaan mainita Pekka Ervastin ja J. R. Hannulan myötä kehittynyt kristosofia, 

jossa teosofia yhdistyy suomalaiseen mytologiaan, vuorisaarnan mukaiseen eettisyyteen sekä 

Ervastin arvostamiseen Buddhan ja Jeesuksen kaltaisena opettajana.  

 Nykyinen vaihtoehtoisen henkisyyden miljöö perustuu merkittävällä tavalla länsimaisen 

esoterian virtauksiin, ennen kaikkea sen 1700-luvun lopulta alkaen kehittyneisiin muotoihin, 

joista olen nostanut esiin erityisen tärkeinä pitämäni spiritualismin ja teosofian. Tämä miljöö 

on kehittynyt nykyisen kaltaiseksi populaariksi ilmiöksi kuitenkin vasta 60-luvulta alkaen. 

Siitä puhutaan akateemisessa keskustelussa yleensä new age –liikkeenä, mutta olen pyrkinyt 

osoittamaan, että Partridgen laajempi teoria okkulttuurista toimii hedelmällisemmin etenkin 
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90-luvun jälkeisenä aikana, jolloin internetin ja populaarikulttuurin vaikutus korostuu yksilön 

henkisessä etsinnässä ja maailmankuvan rakentumisessa.    

 Nykyinen vaihtoehtoinen henkisyys eroaa voimakkaasti traditionaalisesta uskonnosta. 

Henkisyys on moderniin länsimaiseen kulttuurin sopeutunut uskonnon muoto, jonka olemus 

heijastaa tämän kulttuurin luonnetta. Yhtenä sen keskeisenä piirteenä voidaan nähdä jatkuva 

pyrkimys sovittaa yhteen modernin tieteen ja traditionaalisen uskonnon parhaat puolet. 

Tämä voi tapahtua hyvin eri tavoin. Henkisyys korostaakin yksilön vapautta luoda eklektisesti 

oma henkinen maailmankuvansa uskonnollisista ja tieteellisistä traditioista ja järjestelmistä 

irrotetuista elementeistä, jotka ovat tarjolla mm. new age –henkisten messujen ja lehtien, 

nykyään erityisesti populaarikulttuurin ja internetin kautta tavoitettavassa ”okkulttuurisessa 

varannossa”. Henkisyys koetaan traditionaalisen uskonnon kaltaisen staattisen ja dogmaatti-

sen maailmankuvan sijaan avoimena ja suvaitsevana matkana, jonka päämääränä on loputon 

henkinen kasvu ja kehitys. Tämän kehityksen katsotaan jatkuvan myös kuoleman jälkeen joko 

henkimaailmassa tai jälleensyntymän kautta aineellisessa todellisuudessa.  

 Tutkimukseni eri vaiheissa olen viitannut mahdollisimman usein Mieli ja toinen –

projektin sähköpostiaineistoon. Olen osoittanut, että monien yhteydenottajien viestit asettu-

vat selkeällä tavalla Hanegraaffin ja Partridgen kautta ymmärretyn esoteerisista virtauksista 

vaikuttuneen okkulttuurin – tai vaihtoehtoisen henkisyyden miljöön – alueelle. Spiritualismin, 

teosofian ja parapsykologian kaltaisista virtauksista peräisin olevat ideat, käytännöt ja ilmiöt 

ovat vahvasti esillä useissa yhteydenotoissa. Olen myös hahmotellut tämän Suomessa myös 

”rajatiedon” miljööksi kutsutun kentän yhteisöllisiä muodostumia sekä internetissä että sen 

ulkopuolella. Onkin selvää, että myös Suomessa on runsaasti vaihtoehto-henkistä toimintaa 

lehtien, messujen, kurssien ja yhteisöjen muodossa. Tätä kenttää ei kuitenkaan toistaiseksi ole 

tutkittu sen ansaitsemalla laajuudella. Monet tärkeät aspektit kaipaavatkin kipeästi lisätutki-

musta, että Suomen uskonnollinen kenttä tulisi paremmin ymmärretyksi koko laajuudessaan.  
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