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1. JOHDANTO 

 

Tässä artikkelissa esittelen verbaalisten auditiivisten hallusinaatioiden eli äänten kuulemisen 

historiaa sekä hallusinaatioita aiheuttavia fysiologisia ja psyykkisiä tekijöitä ja hallusinaatioita 

käsitteleviä selitysmalleja länsimaissa. Sivuan myös muita auditiivisia hallusinaatioita kuten 

harhaääniä ja musiikkihallusinaatioita, mutta pääpaino artikkelissa on puheen harha-

aistimuksissa. Kun viittaan tekstissä "äänten kuulemiseen" tai "äänihallusinaatioihin", viittaan 

käsitteillä ensisijaisesti auditiivisiin verbaalisiin hallusinaatioihin. Artikkelin ensisijaisena 

lähteenä olen käyttänyt Simon McCarthy-Jonesin kattavaa teosta Hearing voices (2012). 

Artikkeli on kirjoitettu osana Mieli ja toinen -hanketta työharjoittelutehtävänä. Oma 

kandidaatintutkielmani (2015) käsitteli äänten kuulemista uskonnollisessa kokemuksessa, 

minkä vuoksi uskonnollista kokemusta käsittelevä luku on muuhun tekstiin nähden laaja. 

 

Useat äänten kuulemiseen erikoistuneet tutkijat ovat allekirjoittaneet ja julkaisseet yhdessä 

artikkelin, jossa he korostavat monitieteisyyden merkitystä äänihallusinaatioiden 

tutkimuksessa (Woods et al. 2014). Heidän esimerkkiään ja vetoomustaan noudattaen 

pyrkimykseni onkin esittää auditiiviset verbaaliset hallusinaatiot kattavasti ja 

monitieteellisestä näkökulmasta.  

 

Äänihallusinaatiot ovat maailmanlaajuinen ilmiö, joita kokee noin 2–3% koko maailman 

väestöstä. (Murphy et al. 1963) Ihmisistä, joille ei ole diagnosoitu minkäänlaista psykiatrista 

häiriötä, noin 1% kokee tai on joskus kokenut auditiivisia hallusinaatioita. Erityisesti nuoret 

kuulevat ääniä muita ikäryhmiä enemmän. Ikää myöten ne kuitenkin useimmiten lakkaavat 

kokonaan. (McCarthy-Jones, 175–179) 

 

Osa äänten kuulemisesta liittyy johonkin konkreettiseen kuuloaistimukseen ja ovat 

luonteeltaan enemmän illuusioita kuin hallusinaatioita. Varsinkin sosiaalinen eristyneisyys ja 

aistideprivaatio lisäävät alttiutta sekä auditiivisille illuusioille että hallusinaatioille. On myös 

tavallista kuulla ääniä unen ja valveen välissä olevassa tietoisuuden tilassa eli ns. 

hypnagogisessa tai hypnapompisessa tilassa (Mavromatis,1988).  

 

Psyykkisiä syitä voivat olla puolison menettäminen, stressi, muuntuneet tietoisuuden l (esim. 

transsi, aistrideprivaatio, hypnagogia), hengenvaaralliset tilanteet ja yksinäisyys. Syyt voivat 
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olla myös orgaanisia (aivovamma, synnytyksen jälkeiset oireet, myrkytystilat) tai patologisia 

(Alzheimer, migreeni, epilepsia, Parkinsonin tauti). Myös neliraajahalvauksesta kärsivät 

ihmiset kuulevat huomattavan paljon ääniä. Syynä on luultavasti eristyneisyys ja 

aistideprivaatio. (McCarthy-Jones 2012, 114–139). Äänten kuuleminen on jossain määrin 

tyypillistä myös Touretten syndroomalle (Comings & Comings 1987). Kaikkein yleisimmin 

äänten kuuleminen kuitenkin liittyy psykiatrisiin häiriöihin. 

 

Äänihallusinaatiot ovat määritelmällisesti yksi mahdollinen skitsofrenian oire. Emil 

Kraepelinin (1856–1926) uraauurtavissa skitsofreniatutkimuksissa kuvataan äänten alkavan 

usein yksittäisinä ympäristöön kuulumattomina ääninä kuten surinana, kellojen soittona, 

viheltelynä jne, ja kehittyvän sitten puheeksi. Äänten kuuleminen skitsofrenian yhteydessä on 

Kraepelinin mukaan usein yhteydessä johonkin olemassaolevaan ääneen kuten kellon 

tikitykseen, veden juoksuttamiseen tms. (Kraepelin 1919, 7) 

 

Noin 50–80% prosenttia skitsofreniaa sairastavista kuulee ääniä, joskin äänten kuulemisen 

prevalenssi ja sisältö vaihtelee kulttuurisesti. Länsimaissa äänet ovat ivallisempia ja 

negatiivisempia verrattuna muiden mantereiden skitsofreenikkoihin. (Lee & al., 2004) Äänten 

kuuleminen on tavallista myös psykoosissa, post-traumaattisessa stressihäiriössä (PTSD) ja 

dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä (DID). (McCarthy-Jones 2012, 114–139). Noin 10% 

kaikista äänten kuulijoista on diagnosoitu post-traumaattinen stressihäiriö (Ibid., 186). 

Traumalla näyttää olevan merkittävä rooli äänten kuulemisessa. Varsinkin toistuvilla ja 

poikkeuksellisen vakavilla seksuaalisilla hyväksikäyttötapauksilla näyttää olevan selvä yhteys 

äänten kuulemiseen. (Romme & Escher 2010, 74–80) 

 

Äänihallusinaatioiden etiologiset syyt ja ilmenemismuodot ovat kuitenkin laadultaan, 

kestoltaan ja ilmenemistiheydeltään hyvin moninaiset, eivätkä äänihallusinaatiot ole 

automaattisesti psykiatrisen häiriön tunnusmerkki.  

 

1.1 Illuusio vai hallusinaatio? 

 

Ranskalaisen psykopatologisen koulukunnan vaikutuksesta hallusinaatiot, varsinkin äänten 

kuuleminen, assosioidaan nykyäänkin länsimaissa voimakkaasti mielenvikaisuuteen. Tästä 

kuvaava esimerkki on David Rosenhahnin vuonna 1973 tekemä pseudopotilaskoe, jossa 

kahdeksan tervettä ihmistä rekisteröityi eri mielenterveyslaitosten hoitoon väittämällä 
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kuulevansa ääniä. Yhtä lukuunottamatta kaikki Rosenhahnin pseudopotilaat saivat pelkästään 

äänten kuulemisen perusteella skitsofreniadiagnoosin, vaikka käyttäytyivät muuten aivan 

normaalisti. Ryhmän kahdeksas henkilö diagnosoitiin maanis-depressiiviseksi äänten 

kuulemisen perusteella. (Sacks 2012, 53–54)  

 

On siis huomattava, että hallusinaatio -sanan konnotaatiot ovat varsin negatiivisia ja sanan 

käyttäminen tutkimustekstissä ei ole ongelmatonta. Jotkut tutkijat ovat koettaneet korvata 

hallusinaatio -sanan käyttämällä sen sijaan jotakin muuta termiä. (McCarthy-Jones 2012, 

318–319) Suomen kielessä sanan voisi helposti korvata sanalla aistiharha, mutta sekään ei ole 

hallusinaatiota neutraalimpi ilmaus. Olen valinnut käyttää hallusinaatio -sanaa, mutta käytän 

sitä tässä kuvaamaan todellisia tai todellisilta vaikuttavia aistimuksia, joita muut eivät kykene 

havaitsemaan, ottamatta kantaa aistimusten todenperäisyyteen. Hallusinaatio -sanan lukuisia 

eri määritelmiä käsittelee Jan Dirk Blom teoksessaan A Dictionary of Hallucinations (2009). 

 

Sana on tullut psykiatriseen käyttöön ranskalaisen psykopatologisen koulukunnan kautta 1800 

-luvulla. Jean-Etienne Esquirol (1772–1840) loi omakätisesti suuren osan psykiatrista 

terminologiaa 1800-luvun alussa, ja "hallusinaatio" vakiintui hänen käytössään siihen 

semanttiseen merkitykseen, joka sillä on nyt (Smith 2007, 67–69). Jean-Martin Charcot 

(1825–1893) ja hänen oppilaansa Pierre Janet (1859–1947) ovat tunnettuja tämän 

koulukunnan edustajia. (Wulff 1997, 37–47)  

 

Latinankielen allucinari t. hallucinari on lähdeteksteissä harvinainen sana, joka 

käyttöyhteydessään tarkoittaa itsekseen puhumista, haaveilua ja sekavuutta. Roomalaiset 

arvelivat sanan juontuvan kreikan "levottomuutta" tarkoittavasta sanasta.  (McCarthy-Jones, 

22). 

 

Lähivuosina tehdyssä, aivokuvantamisen eri tekniikkoja hyödyntävässä äänten kuulemista 

skitsofreniatutkimuksessa Tuukka Raij & al. (2009) osoittivat, että skitsofreniassa ilmenevät 

äänihallusinaatiot aktivoivat samoja aivoalueita kuin normaali kuuloaistimus. Tämä osoittaa, 

että äänihallusinaatiot ovat todellisia aistimuksia skitsofreniassa, mikä asettaa hallusinaatio -

termin entistä kyseenalaisemmaksi. 

 

Myöskään illuusio ei ole kovin kuvaava sana kuvaamaan äänten kuulemista, sillä sana sisältää 

oletuksen konkreettisesta aistihavainnosta, joka tulkitaan olosuhteista johtuen väärin. 
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Auditiivisia illuusioita on toki olemassa: Äänihavaintoihin erikoistuneen tutkijan Richard M. 

Warrenin mukaan aivot osaavat tulkita puhetta häiritsevissäkin olosuhteissa melko hyvin, 

varsinkin jos kuullut sanat ovat kontekstissa edellisiin ja vielä paremmin, jos kuulijan 

näköaisti tukee kuuloaistia l. puhujan suu on näkyvillä. Väärinkäsityksiä sattuu, kun muut 

aistit eivät kykene olosuhteista johtuen tukemaan kuuloaistia ja mitä enemmän aistihavaintoa 

häiritään. Puheen ymmärtäminen on myös hyvin kontekstisidonnaista: jos kontekstia ei ole, 

puheen ymmärtäminen vaikeutuu merkittävästi.  (Warren & Warren, 1970)  

 

Kaikkein voimakkain auditiivinen illuusio syntyy Warrenin mukaan kuitenkin jatkuvan 

toiston avulla. Kun yksittäistä sanaa toistettiin jatkuvasti, jotkut koehenkilöt raportoivat 

kuulleensa kokeen aikana useita, jopa 17 eri variaatioita siitä, mitä ääninäyte todellisuudessa 

sisälsi. (Ibid.)  

 

2. YLEISIÄ HUOMIOITA 

 

Äänihallusinaatioille yhteistä on kuuloaivokuoren epänormaali aktivoituminen (Sacks 2012, 

63), mutta äänien sisältö ja ilmentymistiheys vaihtelevat voimakkaasti, eikä niille ole 

yksiselitteistä syytä. Kuten edellä todettiin, useat, toisistaan aivan erilaiset fyysiset ja 

psyykkiset tekijät voivat aiheuttaa äänihallusinaatioita. 

 

Koska äänihallusinaatiot, varsinkin verbaaliset hallusinaatiot, ovat usean eri psykiatrisen 

häiriön tunnuspiirre, niistä on kerätty viime vuosikymmeninä runsaasti tutkimustietoa. 

Psykiatrisissa häiriöissä äänten kuulemiselle on tyypillistä syyttävät, negatiiviset ja ahdistavat 

ääniaistimukset. Erityisesti psykoosissa, skitsofreniassa ja PTSD:ssä äänihallusinaatioiden 

negatiivisuus on niiden hallitseva ominaispiirre. (McCarthy-Jones 2012, 110–113; 118) 

 

Taulukko 1: Esimerkkejä äänten kuulemisen prevalenssista  
 
Skitsofrenia: 50-80%* 
Post-traumaattinen stressihäiriö (40%) 
Kaksisuuntainen mielialahäiriö 7% 
Rajatilapersoonallisuushäiriö 32%  
Dissosiatiivinen identiteettihäiriö 70-90% 
Alkoholidelirium 76% 
Parkinsonin tauti 8% 
Alzheimerin tauti 12% 
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Synnytyksen jälkeiset oireet 0.1% 
Puolison menettäminen 13%  
 
(Lähteet: McCarthy-Jones 2012, 116–129; D.B. Smith 2007, 8) 
*Prevalenssi vaihtelee kulttuurisesti 

 

 Arviolta 20% kaikista äänihallusinaatioita kokevista tai kokeneista ihmisistä ei koe ääniä 

ahdistaviksi tai mielenterveyttä uhkaaviksi. (Ibid., 188), eivätkä hyvänlaatuisia ääniä kuulevat 

ihmiset välttämättä koe tarvitsevansa ulkopuolista apua äänten kanssa elämiseen. (Smith 

2007, 9) On mahdollista, että monet ääniä kuulevat eivät välttämättä uskalla puhua 

kokemuksistaan leimaamisen ja syrjinnän pelossa, eivätkä sen vuoksi koskaan puhu 

kokemuksistaan.  

 

2.1. Musiikkihallusinaatioista 

 

Musiikkihallusinaatioiden kuuleminen on erityisen tyypillistä vanhuuden myötä heikenneen 

kuuloaistin yhteydessä ja harvinaisempaa muiden äänihallusinaatioita aiheuttavien tekijöiden 

yhteydessä. Muunmuassa kasvaimet, myrkytystilat, aineenvaihdunnan häiriöt ja 

hermojärjestelmän hajoamisprosessit  voivat aiheuttaa musiikkihallusinaatioita,  mutta ne 

katoavat sopivan hoidon myötä.  (Sacks 2012, 65–70)  

 

Kuulon heikkenemiseen liittyvät musiikkihallusinaatiot muistuttavat näköaistiin vaikuttavaa 

Charles Bonnet´n syndroomaa (Hoffmann et al., 2007; Sacks 2012, 10): Vanhuuteen liittyvän 

sokeuden yhteydessä aivot saattavat joskus kompensoida menetettyä aistia projisoimalla 

näkökentän sokeaan osaan eksoottisia, usein ihmiskeskeisiä ja täysin äänettömiä 

hallusinaatioita. (Sacks 2012, 3–5) 

 

3. ÄÄNTEN KUULEMISEN FENOMENOLOGIAA 

 

Kun äänten kuulemisen taustalla vaikuttaa jokin psykiatrinen häiriö, yleisin yhteinen tekijä 

äänten kuulemisen kokemuksessa on äänten negatiivisuus, joskaan se ei leimaa kokemusta 

täysin. Varsinkin psykiatrisissa häiriöissä monimutkaisemmat äänet syyttävät, halveksuvat tai 

uhkaavat kuulijaa. Äänet myös usein käskevät tai neuvovat tekemään asioita ja kehottavat 

myös väkivaltaan tai itsetuhoisuuteen, erityisesti post-traumaattisessa stressihäiriössä. Äänten 

negatiivisuus psykiatrisissa häiriöissä on leimallista äänihallusinaatioille nimenomaan 
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länsimaissa. Tyypillisimmillään äänet toistavat muutamaa rivoa sanaa tai käskyä. Äänet 

ilmenevät yleensä spontaanisti, niitä on vaikeaa kontrolloida ja suurin osa kuulee niitä 

enimmän osan ajastaan. (Nayani & David, 1996; Suhail & Cochrane, 2002). 

 

Jatkuva, yksinkertainen toisto muistuttaa huomattavasti Touretten syndrooman tunnetuinta 

ilmentymismuotoa. Touretten syndrooman oireet muistuttavat joskus skitsofrenian oireita, ja 

äänten kuuleminen onkin myös yksi oire Touretten syndroomassa. Äänten kuulemisen 

prevalenssi Touretten syndroomassa vaihtelee suuresti. (Comings & Comings 1987)  

 

 Ihmisistä, joille ei ole diagnosoitu psykiatrisia häiriöitä, suurin osa kuulee enimmäkseen 

positiivisia ja neuvovia ääniä. Äänet ovat myös helpommin hallittavissa ja alkavat yleensä 

hyvin varhaisessa iässä verrattuna psykoosidiagnoosin saaneisiin. Äänten intensiteetti, 

äänenkorkeus ja muut ominaisuudet eivät eroa diagnoosin saaneista, mutta sisällöllisesti äänet 

ovat harvemmin käskeviä tai pelottavia. (Sommer et al., 2010) 

 

Useimmiten kuultuja ääniä on useampi kuin yksi, ja kuulijat arvioivat niiden olevan 

useimmiten miespuolisia ja keski-ikäisiä. Suurin osa äänten kuulijoista tunnistaa äänen 

kuuluvan jollekulle tutulle henkilölle, kuten sukulaiselle tai naapurille. Joskus äänet selitetään 

myös yliluonnollisen toimijan (jumalten, henkien jne) ääneksi. Naiset kuulevat ääniä 

useammin kuin miehet. Suurin osa pystyy jonkinlaiseen vuorovaikutteiseen äänten kanssa, 

mikä helpottaa kokemusta merkittävästi. Noin puolet äänten kuulijoista voi kontrolloida 

äänten kuulemista ja joskus myös työntää äänet kokonaan taka-alalle. (mm. Nayani & David, 

1996) 

 

Psykiatrisissa häiriöissä kuullut äänet eivät kuitenkaan ole yksinomaan negatiivisia. 

Tutkimustulokset vaihtelevat paljon, mutta karkeasti ottaen puolet psykiatrista häiriötä 

sairastavista äänten kuulijoista kuulee myös positiivisia ääniä. Ne ovat sisällöltään neuvovia, 

rauhoittavia ja suojelevia sekä päivittäisissä päätöksissä ja askareissa auttavia. (McCarthy-

Jones, 112) 

 

Joissain yhteisöissä tietynlaisella äänten kuulemisella on yhteiskunnallinen asema. Kun 

äänten kuulija kykenee kontrolloimaan ääniä ja ne vaikuttavat mielekkäällä tavalla yhteisöön, 

ne erotellaan omaksi hyväksytyksi kategoriakseen. Esimerkiksi eskimoilla ja nigerialaisella 

yoruba-heimolla yhteisön normien mukaan hyväksyttävien äänten kuulijoilla on 
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yhteiskunnallinen rooli. Epäsopiva, normien vastaiseen käytökseen ja puheeseen kannustava 

äänten kuuleminen erotellaan molemmissa kulttuureissa käsitteellisesti mielisairaudeksi. 

(Murphy et al., 1976) 

 

3.1. Evoluutiopsykologinen näkökulma 

 

Joskus äänihallusinaatioita kuullaan hengenvaarallisissa tilanteissa. Kirjailija ja seikkailija Joe 

Simpson putosi yksinäisellä kiipeilyretkellään vuonna 1988 Andeilla kallionkielekkeeltä 

rotkoon ja vammautui vaarallisesti. Usean päivän mittaisella yksinäisellä paluumatkallaan 

takaisin leiriin, Simpson kertoi kuulleensa "kylmän rationaalisen" äänen, joka kannusti häntä 

jatkamaan ja antoi selviytymisneuvoja. (Sacks 2012, 61–62) Simon McCarthy-Jones spekuloi 

Simpsonin tarinan pohjalta, että äänten kuulemisella saattaa olla evolutiivinen funktio 

hengenvaarallisessa tilanteessa. (McCarthy-Jones 2012, 176). 

 

McCarthy-Jones esittelee myös toisen esimerkkitarinan äänten kuulemisen mahdollisesta 

evolutiivisesta funktiosta. Charles Lindbergh kertoi kuulleensa historiallisen lentomatkansa 

aikana useiden eri äänien neuvottelevan keskenään ja neuvovan häntä Atlantin ylityslennolla 

vuonna 1927. Lindberghin kuulemat äänet johtuivat todennäköisesti lentokoneen moottorin 

yksitoikkoisen äänen aiheuttamasta aistideprivaatiosta, mutta ovat mielenkiintoinen esimerkki 

AVH:n mahdollisesta evolutiivisesta funktiosta. (Ibid.) 

 

4. ÄÄNTEN KUULEMISEN FYSIOLOGIAA 

 

Erilaisten kuvantamistekniikoiden avulla on päätelty, että ääniaistimukset prosessoidaan 

ohimolohkon ylemmässä poimussa (engl. superior temporal gyrus), jossa sijaitsee nk. 

primäärinen kuuloaivokuori (engl. primary auditory cortex). Etuaivojen alemmassa poimussa 

(inferior frontal gyrus,) sijaitsee Brocan alue ja ohimolohkon ylemmässä Wernicken alue, 

jotka molemmat osallistuvat puheen prosessointiin ja tuottamiseen. Erikoistuneita aivoalueita 

yhdistää nk. valkean aineen rata (engl. arcuate fasciculus).  (Zilles & Amunts 2011, 866–867) 
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Kuva 1. Ääniaistimusten prosessointiin erikoistuneet aivoalueet. Kuva: Aatu 

Poutanen, (Zilles & Amunts, 878–879 mallien pohjalta).  

 

Wilder Penfield & Phanor Perot (1963) osoittivat, että stimuloimalla eri alueita otsalohkosta 

potilaan ollessa leikkauksen aikana tajuissaan, pieni osa (n. 8%) potilaista raportoi eriasteisia 

äänihallusinaatioita (myös ei-verbaalisia ja musiikkihallusinaatioita) stimuloitavasta kohdasta 

riippuen. Äänihallusinaatiot paikallistettiin tuolloin ensimmäistä kertaa ohimolohkon alueelle. 

Samassa tutkimuksessa haivaittiin myös, että äänihallusinaatiotita koettiin enemmän, kun 

koehenkilön ei-dominoivan aivopuoliskon kuuloaivokuorta stimuloitiin.  

 

Erityisesti ääniä kuulevia skitsofreenikkoja on tutkittu paljon uusimpia kuvausmenetelmiä 

käyttäen. Verrattuna äänihallusinaatioista vapaisiin skitsofreenikkoihin, ainoa yhdenmukainen 

huomio ääniä kuuleviin skitsofreenikkoihin verrattuna on, että jälkimmäisten ohimolohkojen 

ylempi poimu on tilavuudeltaan pienempi. (McCarthy-Jones 2012, 197–198) 

 

Useat eri tutkimukset osoittavat, että ääniä kuulevilla skitsofreenikoilla on kontrolliryhmää 

alempi määrä harmaita aivosoluja. Joissain tutkimuksissa myös insula l. aivosaari havaittiin 

kontrolliryhmään verrattuna kutistuneeksi. (McCarthy-Jones 2012, 197–198) Tulokset ovat 

keskenään hyvin erilaisia, mihin saattavat vaikuttaa skitsofrenian eri variaatiot tai jopa niitä 

varten käytetty lääkitys. Esimerkiksi sekä Haloperidol että Olanzapine molemmat aiheuttivat 

eläinkokeessa 6–8% tilavuusprosentin muutoksen aivojen koossa (Vernon et al. 2010).  
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Psykoosiin sairastuneiden, ääniä kuulevien epileptikkojen etuaivojen valkoisessa aineessa on 

todettu epänormaaleja muutoksia (Flugel et al.,2006) ja Parkinsonismiin sairastuneella äänten 

kuulijalla verenkierron vähentymistä (hypoperfuusiota) etuaivokuoressa ja ohimolohkojen 

ylemmässä poimussa (Matsui et al., 2006). Alzheimer-potilaalla äänten kuuleminen korreloi 

parahippokampaalisen poimun l. tursopoimun tilavuuden pienentymisen kanssa (Forstl et al., 

1994). 

 

4.1. Äänten kuulemisen tutkimusmenetelmiä ja -havaintoja 

 

Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on kivuton ja tarkka keino stimuloida 

aivokuorta neliösenttimetrin tarkkuudella. Sillä hoidetaan mm. tinnitusta, kipua ja 

masennusta, sekä äänihallusinaatioita, joihin lääkitys ei auta. TMS saattaa lievittää äänten 

kuulemisen intensiteettiä joissain tapauksissa ja on erityisen tehokasta, jos aivokuoren 

kuulohallusinaatioiden aikana aktiiviset alueet kartoitetaan TMS-hoitoa varten ensin tMRI -

menetelmällä. (Jardri et al 2007) 

 

Aivojen omien sähköisten signaalien tutkimuksessa erityisesti niinkutsutut mikrotilat, eli 

toistuvat ja suhteellisen säännölliset vaihtelut EEG:ssä. Mikrotilojen on esitetty kuvaavan 

yksittäisiä ajatuksia ja niitä on sen vuoksi nimitetty "ajatuksen atomeiksi". Mikrotiloja 

havainnoimalla äänten kuulemista voidaan jossain määrin havainnoida EEG:llä (Kindler et al. 

2010). 

 

Erityisen kiinnostava sovellus EEG-tutkimuksessa on nk. poikkeavuusnegatiivisuus. 

Poikkeavuusnegatiivisuus on aivojen nopea ja tiedostamaton reaktiovaste odottamattomaan 

aistiärsykkeeseen. Tutkimuksissa havaittiin, että ääniä kuulevan skitsofreenikon 

tiedostamaton reaktiovaste oli kontrolliryhmää selvästi hitaampi. (Fisher et al., 2008) 

 

Erään teorian mukaan aivot suodattavat kehon tuottamat äänet pois aistiärsykkeitä 

havainnoidessa, mutta hermoyhteyksien katkettua tai vaurioiduttua eri kuuloalueiden välillä 

aivoalueet tulkitsevat itsestä kumpuavat ääniaistimukset väärin (Allen et al.2008). Toisen 

vastaavan teorian mukaan äänihallusinaatiot ovat väärin tulkittuja pihtipoimun (engl. 

cingulate gyrus) toiminnan heijastumia (Dolan, 1995). Kumpikaan teoria ei kuitenkaan tarjoa 
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selitysmalleja kuultujen äänten käskevälle ja negatiiviselle sisällölle. (McCarthy-Jones 2012., 

217) 

 

Kommunikaatiogeeni FOX2P:n epänormaalia toimintaa on myös esitetty yhdeksi 

selitysmalliksi äänihallusinaatioille. (Hugdahl, 2008) Toisaalta CCK-AR -geeni voi vaikuttaa 

dopamiinin tuotantoon ja saattaa vaikuttaa erityisesti toistuvien äänihallusinaatioiden 

kuulemiseen (Sanjuan et al., 2004). Epigenetiikalla on todennäköisesti genetiikkaa 

merkittävämpi rooli äänten kuulemisessa. (McCarthy-Jones 2012, 216) 

 

Metakromaattinen leukodystrofia (MLD) on perinnöllinen aivojen valkean aineen 

rappeumasairaus, johon liittyy äänihallusinaatioita ja skitsofrenian kaltaisia oireita. (Black, 

Taber & Hurley, 2003). Valkean aineen on todettu rappeutuneen myös ääniä kuulevien 

skitsofreenikkojen valkean aineen radalta ja ohimolohkojen ylemmästä poimusta. (Shapleske 

et al . 2002)  

 

5. ÄÄNTEN KUULEMINEN USKONNOLLISESSA KOKEMUKSESSA 

 

Uskonnollinen kokemus on muuntunut tietoisuuden tila, jolle on ominaista useiden eri aistien 

kautta yhtäaikaisesti havaitut hallusinaatiot (d´Aquili & Newberg 2001, 103–106). 

 Kokemusta leimaa voimakas merkityksellisyyden tunne ja sitä luonnehditaan positiiviseksi, 

kokonaisvaltaiseksi, transsendentiksi ja rauhanomaiseksi. Uskonnollisen kokemuksen 

fysiologisia ja neurologisia lähtökohtia tutkineet Andrew Newberg ja Eugene d´Aquili 

erottavat kokonaisvaltaisesta uskonnollisesta kokemuksesta lievemmän variaation eli mystisen 

kokemuksen, jolle samat elementit ovat tyypillisiä, mutta lievemmässä määrin. (d´Aquili & 

Newberg 1999, 117) 

 

d´Aquilin & Newbergin esittämä, nk. neuroteologinen malli on kiinnostava ja hyödyllinen 

esimerkki kognitiivisen uskontotieteen soveltamisesta. Laajaan tutkimusaineistoon pohjaten 

d´Aquili & Newberg esittävät, että uskonnollinen kokemus voidaan paikantaa autonomiseen 

hermostoon ja aivojen oikeaan ohimolohkoon. Heidän mukaansa ihmisellä on siis 

fysiologinen kapasiteetti kokea uskonnollinen kokemus, jonka alkuperä on luultavasti 

parittelussa ja seksuaalisuuden evoluutiossa. (d´Aquili & Newberg 124–125) 
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Se, mikä tekee neuroteologisesta mallista kiinnostavan äänten kuulemisen kannalta on, että 

d´Aquilin ja Newbergin tutkimusten perusteella uskonnollinen kokemus on fysiologisesti 

paikannettavissa autonomiseen hermostoon ja aivojen oikeaan ohimolohkoon. (McNamara 

2009, 127). Ääniaistimuksia primäärisesti prosessoivat aivokuoren alueet sijaitsevat myös 

ohimolohkoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä (kts. kuva1).  

 

Autonominen hermosto säätelee elintoimintoja ja välittää informaatiota aivoista muualle 

elimistöön. Autonominen hermosto jaotellaan perinteisesti kahteen osaan, sympaattiseen ja 

parasympaattiseen. Ensinmainittu säätelee aktiivisen ihmisen vaistonvaraisia refleksejä, 

aktiivisia elintoimintoja kuten seksuaalista kiihottumista ja nk. fight-or-flight -reaktiota. 

Parasympaattinen hermosto taas säätelee ruoansulatusta, unta ja yleensäkin rentoutumiseen 

liittyviä elintoimintoja. Arkipäiväisessä elämässä mainitut hermojärjestelmät ovat 

eksklusiivisia l. vain toinen niistä voi olla toiminnassa kerrallaan. (d´Aquili & Newberg 2001, 

38–42; kts. myös Geertz 2010) 

 

d´Aquilin ja Newbergin mukaan uskonnollinen kokemus saattaa syntyä, jos 

a) molempia hermojärjestelmiä stimuloidaan samanaikaisesti. (hyperarousal) 

b) molempia hermojärjestelmiä vaimennetaan samanaikaisesti. (hyperquiescence) 

c) jompaakumpaa hermojärjestelmää stimuloidaan tai vaimennetaan äärimmäisen 

paljon, jolloin vaikutus heijastuu toiseen hermojärjestelmään (spillover) 

(d´Aquili & Newberg 40–42) 

 

Esimerkkejä hyvin tunnetuista ja paljon käytetyistä metodeista yllämainittujen tilojen 

tarkoituksenmukaiseksi saavuttamiseksi ovat mm. rukous, meditaatio, paasto, tanssi, 

aistideprivaatio, erilaiset psykoaktiiviset huumaavat aineet ja itsekidutus. Keskiaikaiset termit 

via positiva ja via negativa heijastavat d´Aquilin ja Newbergin esittämää mallia (d´Aquili & 

Newberg 1999, 110–116) 

 

Tulokset perustuvat d´Aquilin ja Newbergin omien tutkimusten lisäksi kliinisiin tutkimuksiin 

oikean ohimolohkon epilepsiaa sairastavista potilaista, joiden sairaskohtaukset saattavat 

ilmetä poikkeuksellisena merkityksellisyyden kokemuksina, ajan- ja paikantajun 

vääristymisenä ja kehostairtaantumiskokemuksina.  (McNamara 2009,  129). Tämän vuoksi 

epilepsiaa on kutsuttu jo antiikissa "pyhäksi taudiksi". Epilepsian näkyvät, ns. grand mal -
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kohtaukset ovat tosiasiassa vain pieni osa epilepsian ilmentymistapoja. (Sacks 2012, 133–

134) 

 

Uskonnollisessa kokemuksessa hallusinaatioita koetaan yhtäaikaa useiden eri aistien kautta ja 

AVH ilmenee yhdessä muiden aistihallusinaatioiden kanssa, toisin kuin esim. psykiatrisissa 

häiriöissä, joissa hallusinaatiot ilmenevät yleensä vain yhden aistin kautta. (d´Aquili & 

Newberg, 2001, 112) Lisäksi psykiatristen häiriöiden aiheuttamat hallusinaatiot koetaan 

useimmiten pelottavaksi ja ahdistaviksi, kun taas uskonnollista kokemusta kuvaillaan 

pääsääntöisesti positiiviseksi kokemukseksi. (d´Aquili & Newberg 1999, 117) 

 

Esimerkkinä kahdesta erilaisesta uskonnollisesta kokemuksesta voimme vertailla kuuluisaa 

mystikkoa Emmanuel Swedenborgia (1688–1772) ja hänen aikalaistaan, huomattavasti 

huono-osaisempaa presbyteerisaarnaaja George Trossia (1631–1713). Swedenborg oli 

varakkaaseen ruotsalaiseen sukuun syntynyt, hyvin koulutettu ja käytökseltään miellyttävä 

keksijä, jonka ura kaivosinsinöörinä on nykyään huomattavasti vähemmän tunnettu kuin 

hänen maineensa mystikkona. Swedenborg koki vanhemmiten jatkuvasti spontaaneja ja 

enimmäkseen miellyttäviä ja inspiroivia kuulo- ja näköhallusinaatioita, joihin perustuen hän 

kirjoitti laajan kokoelman uskonnollisia kirjoituksia. Kirjoitukset inspiroivat aikanaan 

länsimaista älymystöä laajasti. (Williams-Hogan 2005) 

 

George Trosse taas oli ns. entusiastiksi leimattu saarnaaja, joka vietti myös aikaa vankilassa 

vakaumuksensa vuoksi. Elämäkerrassaan Trosse kuvailee omia uskonnollisia kokemuksiaan 

niin, että on hyvin houkuttelevaa tulkita ne skitsofrenian oireiksi: Trosse kuuli ääniä, jotka 

komensivat häntä jatkuvasti omituisemmiksi käyviin hartaudenharjoituksiin. Aluksi Trosse 

tulkitsi äänten olevan jumalallista alkuperää, mutta äänet muuttuivat jatkuvasti oudommiksi ja 

pelottavammiksi, kunnes hän pelkäsi aiheuttavansa itselleen pysyviä vammoja. Lopulta hän 

päätteli äänten olevan jumalallisen sijaan aivan vastakkaista alkuperää. (McCarthy-Jones 

2012, 54) 

 

Ottaen huomioon edellä esitetyn, Swedenborgin ja Trossen uskonnollisia kokemuksia voidaan 

tarkastella kahtena erityyppisenä kokemuksena. On tosin huomattava, että Swedenborg oli 

kaikin puolin etuoikeutetussa asemassa Trosseen nähden, mikä on myös saattanut ohjata 

heidän kokemuksia. Voidaan kuitenkin huomata, että Swedenborgin kokemukset ilmentyivät 

useiden eri aistien kautta ja olivat laadullisesti positiivisia; Trossen kokemukset välittyivät 
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yksinomaan kuuloaistin välityksellä, ovat pääosin negatiivisia ja ahdistavia ja muistuttavat 

psykiatrisen häiriön oireita. Samanlaisiin eroavaisuuksiin viittaavat myös d´Aquili & 

Newberg (2001, 110).  

 
Teoksessaan Varieties of Religious Experience (1902)  William James omistaa melkein 

kokonaisen luvun käsitellääkseen jotain, mitä hän kutsuu nimellä uskonnon hedelmät. Hän 

esittää, että ihmisen uskonnolliset käsitykset tulisi arvioida alkuperästään ja sisällöstään 

riippumatta sillä, millaisia tuloksia l. hedelmiä ne tuottavat. Hän esittää, että ihanteellisessa 

tapauksessa uskonnon hedelmät ovat  

 

1) Kokemus elämästä, joka on suurempaa kuin [...] itsekkäät pyrkimykset. 

2) Tunne ideaalisen voiman [...] jatkuvuudesta omassa elämässämme ja omaehtoinen 

antautuminen sille. 

3) Valtava ilo ja vapaus oman [...] itsetietoisuuden rajojen sulaessa. 

4) Tunteiden keskuksen siirtyminen kohti rakastavia ja harmonisia tuntemuksia [...]. 

(James 1902, 193–196, suomennos kirjoittajan) 

 

Jamesin esittämät maksiimit on muotoiltu niin hyvin, että niitä voi edelleen käyttää 

mittapuuna, jota vasten arvioida uskonnon hedelmiä pelkän psykopatologian sijaan. 

 

6. JULIAN JAYNESIN KAKSIKAMARITEORIA 

 

Eräs tunnetuimpia äänten kuulemiseen liitettyjä teorioita on Julian Jaynesin kaksikamariteoria 

(engl. bicameral theory). Sen mukaan muinaisten ihmisten aivopuoliskot olivat 

rakenteellisesti merkittävästi eriytyneemmät kuin nykyään, minkä vuoksi oikean 

aivopuoliskon tietoinen ajattelu tulkittiin ulkopuolisen henkilön puheeksi, joka sitten ohjasi 

vasemman aivopuoliskon toimintaa (Jaynes, 1986).  

 

Jaynesin mukaan ihmisaivojen rakenne muuttui radikaalisti noin 1000 eaa, mistä hän käyttää 

todisteena mm. Iliaassa kuvattua Agamemnonia ja Akillesta, joita jumalat ohjaavat taistelussa 

ja joita nimitetään tarinassa olevan "mieltä vailla", minkä Jaynes tulkitsee tiedostamattomaksi 

toiminnaksi, jota ulkoisiksi mielletyt äänet ohjaavat. (Jaynes, 2000, 93) 

 



 

 14 

 Jaynes käyttää argumentaationsa tukena mm. assyrialaista ikonografiaa (kts. kuva 2). 

Perinteisessä kuva-aiheessa kuningas osoittaa kunnioitusta valtaistuimella istuvaa 

jumalhahmoa kohtaan. Jaynes tulkitsee tässä kuvattua aiemmasta poikkeavasti esitettyä 

alttarireliefiä niin, että kuvassa kuningas kumartaakin tyhjää valtaistuinta ja selittää, että 

äänten kuulemisen lakattua ajateltiin jumalten jättäneen ihmiset. (Jaynes, 2000, p. 223)  

 

Simon McCarthy-Jones kritisoi teoriaa toteamalla, että valtaistuin ei itse asiassa ole tyhjä, 

vaan sille on asetettu jotain, jonka voi tulkita olevan joko savitaulu tai saranoitu vahataulu, 

kirjoitustaidon jumalan symbolinen esitys. McCarthy-Jonesin mukaan kaksikamariteoria on 

neurologisesti uskottava, mutta arkeologiset todisteet ovat huteria (McCarthy-Jones 2012,17). 

 

 
Kuva 2. Assyrialainen alttarireliefi Tukulti-Ninurtan dynastian ajalta (n. 1230 EAA). Julian 

Jaynesin mukaan reliefi on arkeologinen todiste aiemmin erkaantuneiden aivopuoliskojen 

kehittymisestä yhtenäisemmiksi tällä aikakaudella ja siis myös "jumalten puheen" kuulemisen 

lakkaamisesta. 

 

7. ÄÄNTEN KUULEMISEN HISTORIAA 
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Kaikkein varhaisimmista historiallisista lähteistä alkaen 1800 -luvulle asti äänten kuuleminen 

on usein mielletty yliluonnollisten toimijoiden keinoksi kommunikoida ihmisten kanssa myös 

Euroopassa.* Kenties kuuluisin yksittäinen äänten kuulija länsimaissa on Sokrates, jonka 

kuulemat äänet, daimonit (kreikk. henget) opastivat Sokratesta hänen mukaansa mm. 

moraalisesti ongelmallisissa tilanteissa. (McCarthy-Jones 2012, 18)  

 

Muita esimerkkejä tunnetuista äänten kuuljoista ovat mm. Jeanne d´Arc, Hildegard 

Bingeniläinen, Charles Dickens, Virginia Woolf ja Samuel Beckett. 

 

7.1. Antiikista keskiajalle 

 

Varhaisin historiallinen AVH:ta käsittelevä lähde on mesopotamialaisen lääkärin, Esagil Kin-

Aplin Diagnostinen käsikirja (n. 1050 EAA), joka on yksi vanhimpia tunnettuja 

lääketieteellisiä tekstejä. Tekstissä kuvaillaan äänihallusinaatioita ja ne kuvataan "korvan 

kautta sisään tuleviksi vihaisiksi sukulaisten hengiksi". (Ibid., 18) 

 

Muinaisissa teksteissä äänihallusinaatioita käytetään usein kaunokirjallisena ja taiteellisena 

keinona, usein jopa siinä määrin, että niitä on vaikeaa tai mahdotonta käyttää akateemisen 

tutkimuksen lähteenä. Raamatussa kuvattu kuningas Bileam ja hänen puhuva aasinsa on hyvä 

esimerkki vaikeasti tulkittavasta äänihallusinaatiokuvauksesta. (4. Moos 22:21–32) 

 

Muinaisessa Roomassa äänihallusinaatioita eritteli tarkasti Aurelius Celsus (n. 100 jaa.), 

jonka lähestymistapa on varhainen esimerkki materialistisesta lähestymistavasta 

mielenterveydellisten ongelmien hoidossa. Celsus luokitteli äänihallusinaatiot mm. hulluuden 

tai kuumeen oireeksi ja mainitsee ne myös melankolian mahdollisena oireena, minkä hoitoon 

hän suosittelee elimistöä ja mieltä puhdistavana pidettyä valkopärskäjuurta (veratrum album). 

(McCarthy-Jones, 20–21) Melankolia on mielenkiintoinen lääketieteellinen yleistermi, jota on 

käytetty vuosisatojen ajan vaikeasti luokiteltaville fyysisille ja psyykkisille häiriöille. 

 

Merkittävä antiikin Kreikan lääkäri Rufus Efesolainen (n. 100-200 jaa.) määrittelee oireita 

teoksessaan Melankoliasta. Hankalan sairauden tunnuspiirteiksi hän määrittelee mm. 

pelkotilat, epäluuloisuuden, harhaisuuden, ruoansulatusvaivat, kasvaneen ravinnontarpeen, 

karvaisuuden, puhevaikeudet, levottomuuden ja pakkomielteisyyden. (Pohrmann 2008, 33)   
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Melankolia on hyvä esimerkki yleiskäsitteestä, jonka alle niputetaan hankalasti tyypiteltäviä, 

sairaudeksi miellettyjä käytöstapoja, sekä ns. kulttuurisairaudesta, eli sairaudesta, jota 

esiintyy vain tietyn kulttuuripiirin sisällä. Hyviä esimerkkejä ovat mm. intialainen dhat-

syndrooma, johon sairastunut uskoo menettävänsä siemennestettä virtsan mukana ja 

potevansa sen vuoksi mm. impotenssia tai voimattomuutta (Sumathipala et al. 2004) sekä 

universaalisti maailman eri kulttuureissa esiintyvät noidannuolet eli näkymättömät, sairauksia 

aiheuttavat maagiset projektiilit (Honko 1959). On havaittu, että ihminen voi jopa tappaa 

itsensä uskomalla tehneensä jotakin kulttuurisesti tuomittavaa tai joutuneensa kuolettavan 

loitsun uhriksi. (Cannon 2002) Äänten kuuleminen ei ole kulttuurisairaus, mutta kulttuuriset 

mallit ohjaavat myös äänten kuulemisen kokemuksellisuutta (Lee & al., 2004). 

 

Varhaisista kirkkoisistä Pyhä Augustinus (354–430 jaa.) kääntyi lopullisesti kristinuskoon 

kuultuan rukouksen jälkeen äänen, joka kehotti häntä lukemaan Raamattua sanomalla "tolle, 

lege" (lat. "ota, lue"). (Augustinus 2008, 152–53).  

 

Keskiajan eurooppalaisessa teologiassa äänihallusinaatioita ei pidetty pääsääntöisesti 

sinällään jumalallisina. Mm. Tuomas Akvinolainen (1225–1274) esitti fysiologiset 

lähtökohdat niiden yhdeksi mahdolliseksi alkutekijäksi. Äänten tulkitsemisen kykyä 

Akvinolainen piti sen sijaan jumalallisena ja kutsui tulkitsemisen kykyä "profeetalliseksi 

valoksi" (lat. lumen propheticum).(McCarthy-Jones 2012, 29) 

 

Keskiajan mystikoista varmasti kuuluisin yksittäinen äänten kuulija on Jeanne d´Arc (1412–

1431), jonka uskonnollisesti motivoituneet äänet kommunikoivat hänelle päivittäin ja 

neuvoivat häntä osallistumaan ja kampanjoimaan nuoresta iästään huolimatta Ranskan 

itsenäisyyden puolesta Englannin valloittamilla Pohjois-Ranskan maa-alueilla. Kaarle VII 

sovitti d´Arcin välittämän viestin omiin suunnitelmiinsa ja onnistuikin hänen "jumalallisen 

ilmoituksensa" voimistaman taistelutahdon avulla saavuttamaan joitain aluevaltauksia, joiden 

ansiosta d´Arcista tuli hyvin kuuluisa. Hän jäi englantilaismielisten vangiksi vuonna 1491 ja 

vailla Kaarle VII:n tukea, hänet poltettiin elävältä 19-vuotiaana. (Barstow 1987) Politiikkaan 

sekaantuminen on osoittautunut hengenvaaralliseksi mystikoille, ja niin kävi myös Jeanne 

d´Arcille. 

 

Toinen näyistään ja uskonnollisista kokemuksistaan kuuluisa keskiaikainen mystikko on 

Hildegard Bingeniläinen (1098–1179), jonka voimakkaat uskonnolliset visiot ja niihin 
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liittyneet äänihallusinaatiot katolinen kirkko tunnusti olevan jumalallista alkuperää. 

Bingeniläinen oli benediktiiniläisen nunnaluostarin abbedissa ja eklektinen yleislahjakkuus. 

(Bowie & Davies 2005) Hän kuvaili kokemuksiensa aiheutuvan hänen olevan "täysin hereillä 

ja tietoisena, vailla ekstaasiin vaipumista".  

 

Huomionarvoista on myös, että Bingeniläisen visioita tallettamaan kirkko osoitti miespuolisia 

kirjureita, jotka kirjoittivat hänen kokemuksiaan talteen hänen puolestaan –usein myös 

tulkiten ja valikoivasti. McCarthy-Jonesin mukaan tällainen käytäntö leimaa historiallisesti 

ääniä kuulevien historiaa ja hän nimittää sitä kolonisoinniksi. (McCarthy-Jones 2012, 26–27) 

 

Merkittävät englantilaiset mystikot Margary Kempe (1373–97) ja Julian Norwichilainen 

(1342–1416) ovat tunnettuja pääsääntöisesti äänten kuulemisen kautta koetuista 

uskonnollisista kokemuksistaan. Kuten edellä, myös Kempen kokemuksia osoitettiin 

tallettamaan miespuolinen kirjuri. Hänen sanelemansa elämäkerta on kirjoitettu kolmannessa 

persoonassa, ja siinä hän kuvaa visioiden ja äänten kokemisen alkaneen synnytyksen jälkeen 

ja toistuneen siitä pitäen erityisen intensiivisisesti varsinkin hartaudenharjoituksen aikana. 

Julian Norwichilainen kuvaili ääniä jumalallisena yhteytenä, jossa Jumala puhui hänelle 

"ilman ääntä ja huulia avaamatta".  (McCarthy-Jones 2012, 34–35) Molempien kokemuksiin 

kuului myös visuaalisia hallusinaatioita. (Ibid.; Kegan 1902) 

 

7.2. Mystinen aktivismi 

 

Katolisen kirkon "Suuren skisman" (1378–1417) aikana useat eri hengelliset toimijat 

kampanjoivat kirkon hajaannusta vastaan esiintymällä "Jumalan suulla" ja pyrkimällä 

kuulemiensa äänten viestien jumalallisen alkuperän avulla legitimoimaan oman kantansa. 

Ruotsin Pyhä Birgitta (1303-1373) suostutteli kuulemiensa äänten korkeimpaan mahdolliseen 

arvovaltaan nojaten paavi Gregorius XI:n palaamaan takaisin Roomaan Avignonin 

maanpaosta. Sienan Pyhä Katariina (1347-1380) ja Rabastensin Constance (syntynyt n. 1378) 

osallistuivat skisman selvittämiseen vastaavin argumentein, mutta puolustaen sen sijaan 

Roomassa istuvaa Clemens VII:tä*. (McCarthy-Jones 2012, 31–36) 

 

Jumalallista alkuperää edustavat, toisiaan vastustavat viestit herättivät luonnollisesti teologista 

kiinnostusta. Ilmiöön tarttui erityisesti Henry Langensteiniläinen (1327–97) ja hänen 

seuraajansa Jean Gerson (1363–1429). Heistä erityisesti Gerson otti naispuoliset mystikot 
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kohteekseen ja kampanjoi vihamielisesti naismystikkoja vastaan, syyttäen heitä koko skisman 

aloittamisesta. (Ibid.). Toisin kuin McCarthy-Jones esittää, Gerson kuitenkin puolusti Jeanne 

d´Arcia kirjoituksessaan De quadam puella. Tekstitutkimuksen valossa on syytä olettaa 

Gersonin myöhemmän d´Arcia käsittelevän kirjoituksen De mirabili victoria olevan Gersonin 

nimissä tekaistu väärennös. (Allen 2002, 479–480) 

 

7.3. Karmeliitat: Ääniä kuulevien turvapaikka 

 

Paavi Innocentius VIII aloitti  1400 -luvulla laajan noitavainokampanjan, jonka kohteeksi 

joutuivat em. teologisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi myös lukuisat mystikot ja 

uskonnollisiin kokemuksiin taipuvaiset ihmiset. Samalta aikakaudelta peräisin oleva Malleus 

Maleficarum mainitsee äänten kuulemisen yhtenä tunnusmerkkinä liitosta pahojen voimien 

kanssa. (McCarthy-Jones 2012, 35) 

 

Ristin Pyhä Johannes (1542–91) ja Avilan Pyhä Teresa (1515-82) olivat mystikkoja, joiden 

uskonnollisissa kokemuksissa AVH:lla oli heidän kirjoitustensa mukaan keskeinen rooli. 

Heidän karmeliittoina tunnettu luostarikuntansa pelasti useita ääniä kuulevia inkvisitiolta 

vetoamalla heidän olevan sairaita sen sijaan, että he olisivat liitossa paholaisen kanssa. (Ibid., 

46–47) 

 

Karmeliittamystikot laativat myös Raamatun tekstien mukaisia tulkintoja äänten kuulemiselle, 

sekä kirjoittivat ohjeita äänten kuulijoille. Heidän tekstinsä kiinnostavat äänten kuulijoita 

edelleen, mistä osoituksena on mm. se, että äänten kuulijoiden kansainvälinen järjestö 

Intervoice tarjoaa omilla internet -sivuillaan informaatiota karmeliittojen teksteistä. 

(Intervoice 2015) 

 

7.4. Reformaatio 

 

Protestanttiuden liberaali arvopohja tarjosi laajat mahdollisuudet erilaisille mystikoille ja 

visionääreille ilmaista itseään vapaammin kuin katolisessa yhteiskunnassa oli aiemmin ollut 

luvallista ja suotavaa. Fanaattisia protestanttisia agitaattoreita kutsuttiin haukkumanimellä 

entusiasti. Entusiasmia pidettiin yhtenä melankolian muotona. (McCarthy-Jones 2012, 49–51) 
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Tyyppiesimerkki ns. entusiastisesta protestanttiuden mahdollistamasta uskonnollisesta 

liikkeestä ovat kveekarit, joiden AVH -kokemuksiin taipuvainen johtaja oli George Fox 

(1624–91). Fox otti aktiivisesti kantaa poliittisiin asioihin ja päätyi sen vuoksi vankilaan 

useita kertoja, toisin kuin ne mystikot, joiden visiot tai äänet eivät kannustaneet poliittisiin 

kannanottoihin. (Ibid.) 

 

Kasvavasta monimuotoisuudestaan johtuen protestanttisuutta uhkasi hajaantuminen 

sekalaisiin pieniin ryhmittymiin, mitä estääkseen Lutterin oli otettava selkeä kanta 

uskonnollisiin näkyihin ja kuuloaistimuksiin. Hän turvautui käytännöllisesti arvovaltaisten 

kirkkoisien kirjoituksiin ja Augustinusta ja Tuomas Akvinolaista lainaten määräsi, että 

mystiset kokemukset tulee arvioida sola scriptura, so. vain Raamatun tekstien valossa. Jos 

kokemukset olivat Raamatun tekstien vastaisia, ne täytyi sivuuttaa merkityksettöminä tai jopa 

paholaisen aikaansaannoksina. Lutter myös huomautti, että mystiset kokemukset saattoivat 

aiheutua myös fysiologisista syistä kuten epilepsiasta, hysteriasta tai melankoliasta. (Ibid., 40) 

 

Teollistumisen myötä tavallisesta poikkeavat aistimukset ja kokemukset alettiin nähdä 

kasvavassa määrin sairauden oireina. Varsinkin edellämainittu ranskalainen psykopatologinen 

koulukunta kärjisti näkemyksiään niin, että heidän mielestään useat merkittävät historialliset 

hahmot kuten Sokrates ja Hesekiel olivat tulkittavissa skitsoidisiksi ja Mooses ja Muhammed 

epileptikoiksi. Psykopatologiset näkemykset saivat osakseen kritiikkiä jo omana aikanaan. 

Psykologiaa tieteenalana laajasti määritellyt William James (1842–1910) kritisoi tällaista 

lähestymistapaa suorasanaisesti, kutsuen sitä pinnalliseksi ja yksinkertaistavaksi. (Ibid., 71) 

 

7.5. Moderneja lähestymistapoja 

 

Hearing the Voice on monitieteellinen projekti Durhamin yliopistossa Yhdistyneissä 

kuningaskunnissa. Projektissa toimivat mm. tutkijat Lisa Blackman, Charles Fernyhough, 

Angela Woods sekä Simon McCarthy-Jones, jonka teosta Hearing voices (2012) olen 

käyttänyt laajalti myös tämän artikkelin pohjana. Hearing the voice -tutkimusprojekti on tällä 

hetkellä merkittävin äänten kuulemiseen liittyvä tutkimusohjelma. He tutkivat ilmiötä mm. 

kognitiivisen neurotieteen, fenomenologian ja hermeneutiikan metodein ja puoltavat 

monitieteellistä lähetymistapaa äänten kuulemisen tutkimuksessa (esim. Woods et al 2014). 

He ovat vastikään julkaisseet tähän mennessä laajimman tunnetun monitieteellisen 
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tutkimuksen jossa tutkittiin mm. äänten kuulemisen kehollista kokemista, äänten sijaintia 

suhteessa kuulijaan ja äänten varsinaista sisältöä.  (Woods et al., 2015) 

 

7.6. Maastrichtin malli 

 

Nk. Maastrichtin malli on Marius Rommen ja Sandra Escherin kehittämä 

voimaannuttamiseen tähtäävä toimintaterapian muoto, jossa äänten kuulijalle annetaan 

mahdollisuus kuunnella ja kommunikoida äänten kanssa ja tunnustaa äänet henkilökohtaiseksi 

ominaisuudekseen. Menetelmä on syntynyt vastalauseena sekä medikalisaatiolle, että 

yrityksille vaientaa äänten kuulijan kokemuksellisuus tai ohittaa se yksinomaan sairauden 

oireena. (McCarthy-Jones 2012, 347–349) 

 

Maastrichtin menetelmä jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa äänten 

kuulija on hämmentynyt, peloissaan ja mahdollisesti toimintakyvytön. Häntä haastatellaan, 

hänelle tarjotaan informaatiota ja lääkitystä, jos se on tarpeen. Toisessa vaiheessa hän 

spekuloi kuulemiensa äänten sisältöä ja merkitystä. Vaiheen tarkoitus on mahdollistaa 

siedettävä valtasuhde äänten kanssa ja tunne äänistä osana omaa persoonallisuutta. Jos 

mahdollista, ääniä myös haastatellaan. Menetelmän toinen vaihe saattaa muuttaa ääniä 

sisällöllisesti siedettävämmäksi tai jopa hyväntahtoiseksi. Kolmannessa vaiheessa äänten 

kuulija hyväksyy äänet osaksi omaa persoonallisuuttaan ja todellisuuttaan. Vaiheen tarkoitus 

on myös uudelleenrakentaa äänten kuulijan sosiaalisia suhteita ja riippumattomuutta. (Ibid.) 

 

Menetelmä saattaa kuulostaa hieman arkipäiväiseltä, mutta todellisuudessa se on hyvinkin 

radikaalia suhteessa raskaasti medikalisoiviin ja patologisoiviin perinteisen psykiatrian 

menetelmiin. 

 

8. ÄÄNTEN KUULEMISEN HISTORIAA SUOMESSA 

 

Hallusinaatio -sana ei ole ollut erityisen vakiintunut suomeen vielä 1900 -luvun 

alkuvuosikymmeninä ja sen sijaan käytetään usein kotoperäistä sanaa aistihairaus. 

Suurimmaksi osaksi hallusinaatio -sana näyttäytyy Venäjää käsittelevissä artikkeleissa ja 

myös venäläisiä sanomalehtiä referoidessa, mikä antaa syyn olettaa, että sana on saapunut 

Suomeen Venäjän kautta. Sanan varhainen venäläistyylinen kirjoitusasu hallusinatsioni 

vahvistaa oletusta (ven. галлюцинация, gallyutsinatsiya). 
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8.1. "Hallusinatsioneja" 

 

Suomalaisissa 1900 -luvun alun sanomalehdissä äänten kuuleminen näyttäytyy lähes 

poikkeuksetta mielisairauksia käsittelevissä artikkeleissa. Lehdissä on tuolloin julkaistu useita 

valistushenkisiä artikkeleita mielisairauksista ja niihin suhtautumisesta. Artikkeleissa on 

progressiivinen ja modernisaatiota ihaileva tendenssi, joissa äänten kuuleminen mainitaan 

suomalaisiin olosuhteisiin ymmärrettävästi alkoholismin vaaroista kertovassa osiossa. (esim. 

1889; Keski-Savo no. 17 11.02.1905; Hämeen Sanomat no. 53 02.07.) Äänihallusinaatiot 

mainitaan myös alkoholin vaaroista erikseen kertovissa artikkeleissa (esim. Vaasa no. 86, 

30.07.1910) sekä myös muista huumausaineista varoittavissa valistusartikkeleissa (esim. 

Suomen kansa no. 91. 26.04.1904).  

 

Hallusinaatio -sanan leimaava ja negatiivinen diskurssi on huomattavissa myös Suomessa 

erityisesti poliittisia toimijoita arvostelevissa lehtikirjoituksissa. Esimerkiksi Turun Sanomat 

no. 1435 (14.10. 1909) kyseenalaistaa suuriruhtinaskunnan kenraalikuvernööri Aleksander 

Menshikovin sotilaalliset kyvyt Pietarin kaupungin puolustajana.  Nimettömänä julkaistu 

lyhyt kirjoitelma kommentoi parjaavin sanankääntein Menshikovin taktisia 

puolustusjärjestelyjä otsikolla "Menshikovin hallusinatsioneja". 

 

Kaunokirjallisessa mielessä "hallusinatsioni" variaatioineen näyttää 1900-luvun alun 

Suomessa olleen eksoottinen sana, jolla väritetään paranormaaleja kauhutarinoita. Tästä hyvä 

esimerkki on Kyösti Wilkunan kummitustarina "Hallusinatsioneja" vuodelta 1912 (Wilkuna 

1912). 

 

Äänihallusinaatiot ovat erityisen negatiivisessa valossa esillä eräässä tuolloin tavallisessa 

Venäjän sortotoimien vastaisessa viraltapanotapauksessa, jossa Sortavalan 

sotilaspiiripäällikkö, everstiluutnantti Iltonov, on (ilmeisesti väkivalloin) erotettu tehtävästään 

yhdessä kirjurinsa kanssa, jolloin he ovat perheineen joutuneet vaeltamaan jalan Viipuriin. 

Heidät mainitaan olevan matkan vuoksi "näkö- ja kuulohallusinatsioiden ym. muiden 

raihnaisuuksien rasittama" (Uudenkaupungin Sanomat no. 3. 9.01.1906).  

 

Lehti ei mainitse, että suomalaiset kapinalliset panivat tuolloin toimeen lukuisia 

samantapaisia "viraltapanotapauksia", eikä myöskään sitä, että Iltonov perheineen joutui 
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matkalla useiden eri hyökkäysten ja murhayritysten kohteeksi (Vselovod 1911). 

Hallusinaatiot on mainittu artikkelissa lähinnä korostamaan Iltonovin epäkelpoisuutta 

virkaansa. Lukuisat uutisartikkelit, joissa hallusinaatiot mainitaan, kertovat selvää kieltä 

sanan negatiivisesta konnotaatiosta myös suomalaisessa julkisessa keskustelussa. 

 

8.2. Suomalaisen psykiatrian varhaisvaiheita 

 

Kuten muuallakin Euroopassa, Suomessa sairaalat olivat aluksi paikkoja, joihin suljettiin 

vaarallisten ja vaikeasti mielisairaiden kanssa myös kehitysvammaisia ja vaikeista 

tartuntataudeista (rutto, tuberkuloosi) kärsiviä (Vuorinen 2010, 242). Suomalaisista 

sairaaloista paras yksittäinen esimerkki tällaisesta sairaalasta on Seilin sairaala, jonka 

syrjäisyys ja vaikeapääsyisyys kuvaa parantumattomasti sairaisiin suhtautumista hyvin (Achte 

& al 1983, 93). Asennemaailmaa heijastelee myös psykiatrian professorin ja Lapinlahden 

keskuslaitoksen ylilääkärin Christian Sibeliuksen vuonna 1911 kirjoittama artikkeli 

tietokirjassa Oma maa, jossa hän selvittää suurelle yleisölle terveyden ja mielisairauden 

välimaastoon sijoittuvien ihmisten olevan "degeneroituneita" ja "ehdottomasti ala-arvoisia 

yhteiskunnan jäseniä". (Uimonen 1999, 155) 

 

Teollistumisen myötä myös suomalaisiset sairaalat kokivat muutoksia. 1800-luvulle tultaessa 

sairaalat muuttuivat parantumattomasti sairaiden säilytyspaikoista laitoksiksi, joiden tarkoitus 

oli palauttaa sairaan työkykyisyys (Vuorinen 2010, 242). Teollistumisen aika ei kuitenkaan 

tarkoittanut välttämättä psykiatrian sekularisoitumista: Esimerkiksi vielä 1800 -luvun lopulle 

tultaessa Seilistä pois pääseminen edellytti Nauvon papiston suosiollista mielipidettä, 

selviytymistä katekismuksen kuulustelusta ja osallistumista ehtoolliseen (Achte & al 1983, 

93). 

 

1800 -luvulla mielenterveydellisiä ongelmia pidettiin hermoheikkouden eli neurastenian 

oireena. Hermoheikkous vaivasi erityisesti sivistyneistöä ja ajatustyötä tekevää yläluokkaa. 

Hermoja hoidettiin erityisissä parantoloissa, jotka olivat usein kylpylöitä. Tutkija Minna 

Uimonen nimittääkin 1800 -lukua "hermostumisen aikakaudeksi". (Uimonen 1999). 

 

Suomalaisen mielenterveystyön hoitokeinot 1900 -luvun alkupuolella olivat koko lailla 

samanlaiset kuin muuallakin Euroopassa. Sitominen, sähköshokkihoidot, eristys, 

insuliinishokit ja lobotomia olivat pitkään ainoita hoitomuotoja. Hoitomuodoista erityisesti 
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lobotomia ja sterilointi olivat linjassa ajan hengen mukaisen rotuhygieniaoppien kanssa, jossa 

terveydenhoidolla katsottiin olevan rodunjalostuksellinen funktio. Vasta kun ensimmäiset 

psykoosilääkkeet otettiin käyttöön, mielenterveydellisiin ongelmiin pystyttiin todella 

vaikuttamaan.  (Waddington 2011, 333–336; Ahlbeck-Rehn 2006, 20). Sekä Uimosen että 

tutkija Jutta Ahlbeckin-Rehnin mukaan psykiatrinen mielenkiinto kohdistui 1900 -luvun 

alussa erityisesti naisiin. Ajateltiin, että kohdulla ja kuukautiskierrolla oli yhteys 

mielenterveydellisiin ongelmiin, joille naisten ajateltiin olevan erityisen alttiita. 

Mielisairauden oireiksi saatettiin tulkita myös poikkeava ja normeja rikkova käytös. 

(Ahlbeck-Rehn, 2006, 49; 180). 

 

8.3. Moniääniset ry. 

 

Äänten kuulijoiden yhdistys Moniääniset ry. perustettiin Suomeen vuonna 1996, Marius 

Rommen ja Sandra Escherin vierailun jälkeen. Heidän mukanaan vieraili myös ääniä 

kuulevien edustajana tuolloin vaikuttanut Ron Coleman. Heidät kutsui Suomeen 

kansalaisaktivismistaan tunnettu, Kellokosken ylilääkärinä ja Mielenterveyden keskusliiton 

puheenjohtajana tuolloin toiminut Ilkka Taipale. Rommen ja Escherin vierailu toi myös 

Suomeen käänteentekevän paradigman muutoksen suhtautumisessa äänten kuulemiseen. 

Moniääniset perustettiin samana vuonna ja sen ensimmäinen puheenjohtaja oli Taipaleen 

kollega Merja Vuorinen. Vuorinen on toimittanut varhaisia äänten kuulemiseen liittyviä 

kirjoja ja esitteitä, mm. Moniääniset (1996) ja huolehtinut äänten kuulemiseen liittyvän 

informaation kääntämisestä ja levittämisestä. (Haastattelu, Vuorinen) Moniäänisten 

keskeisimmät toiminnot ovat informaation levittäminen ja vertaistukiryhmien ylläpitäminen. 

(Haastattelu, Roihujuuri). 

 

Yhdistyksen perustaminen toi paljon mediajulkisuutta. Romme ja Escher vierailivat 

Suomessa uudestaan kesällä 1998, jolloin he järjestivät viikon mittaisen intensiivikurssin. 

(Ibid.) 

 

Vuonna 2006 -2007 RAY rahoitti yksittäisiä Moniääniset ry:n kehittämishankkeita kuten 

tiedostustilaisuuksia ja seminaareja. 2008–2010 RAY rahoitti Tukea moniäänisille perheille -

hanketta ja vuodesta 2011 RAY on tarjonnut Moniäänisille kohdeavustusten sijaan 

kohdennettua toiminta-avustusta vertaistuen ja muun toiminnan järjestämiseksi. Yhdistys sai 
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vuonna 2000 Stakesin Terve SOS -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta kehittämistyöstä. 

(Ibid.) 

 

Tällä hetkellä Moniääniset ry:llä on 5 omaa vertaistukiryhmää ja he tekevät yhteistyötä 11 

ammattilaisen vetämän vertaistukiryhmän kanssa. Yhdistyksellä on myös 

nettivertaistukiryhmä ja tukipuhelin. Omilla kasvoillaan esiintyminen on yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Annika Roihujuuren mukaan tärkeää. "Tarvitaan rohkeita ihmisiä, jotka 

uskaltavat puhua äänten kuulemisesta." (Ibid.) 

 

8.4. Äänten kuulemisen lähihistoriaa 

 

Äänten kuuleminen on saanut niukkaa, mutta tasaista huomiota mediassa. Terveysalan 

aikakauslehdissä äänten kuulemisesta luonnollisesti kirjoitetaan enemmän kuin 

sanomalehdissä, mutta kaikenkaikkiaan äänten kuuleminen on saanut erityisesti ilmiöön 

liittyvien tapahtumien yhteydessä mediahuomiota. Useat äänten kuulijoista julkaistut 

haastattelujutut on julkaistu aiemmin nimettöminä lukuunottamatta yksittäisiä näkyviä 

mediapersoonia kuten Martti Salmista. (Kts. liite 1)  

 

Vaikka äänten kuulemisen tapaisten ilmiöiden tiimoilta haastatellaan yleensä lähinnä 

asiantuntijoita, viime vuosina äänten kuulijat ovat rohkaistuneet myös tuomaan kokemuksiaan 

esille omilla kasvoillaan mediassa. Omalla nimellä esiintyminen mediassa on muuttunut 

nykypäivään tultaessa tavallisemmaksi. Useimmiten omalla nimellään esiintyvät Moniääniset 

ry:n hallitukseen kuuluvat ihmiset. Jos 2000-luvun taitteessa Moniääniset ry:n puheenjohtaja 

Martti Salminen oli äänten kuulijoiden näkyvä mediapersoona, nykypäivänä Moniääniset ry:n 

varapuheenjohtaja Sami Juntunen on antanut äänten kuulijoille kasvot esiintymällä tiuhaan tv-

ohjelmissa ja radiossa. Hänestä on myös tehty äskettäin dokumenttielokuva Äänimies (Peter 

Wallenius 2015. Dokumenttiprojekti, YLE).  

 

Moniääniset ry:n entinen puheenjohtaja Henna Paasonen on merkittävä toimija suomalaisten 

äänten kuulijoiden kentällä nykyään. Paasonen on esiintynyt lähivuosina radiossa ja tv-

ohjelmissa aktiivisesti puhumassa äänten kuulemisesta. Hän on myös organisoinut Lahden 

maakuntakirjastossa 2.9. 2015 alkavan, ääniä kuulleiden uskonnollisten pyhimysten ikoneihin 

liittyvän näyttelyn Pyhimyksiä vai mielipuolia, jonka yhteydessä järjestetään myös kaksi 
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seminaaria. Toinen seminaareista liittyy suoraan näyttelyn teemaan ja toinen ääniä kuulevan 

tukemiseen. 

 

Huomionarvoista on myös tiedekeskus Heurekan viime vuonna järjestämä mielisairauksia 

käsittelevä näyttely Heureka tulee hulluksi, joka ansaitsi näyttelystä Tiede- ja 

teknologiakeskusten yhdistyksen (Association of Science-Technology Center, ASTC) 

myöntämän Roy L. Shafer Leading Edge for Visitor Experience 2014 -palkinnon. Näyttelyyn 

kuului erilaisia tapoja havainnollistaa mielenterveyshäiriöitä (mm. näkö- ja 

kuulohallusinaatioita) sekä aiheeseen liittyvää taidetta. Moniääniset ry:n varapuheenkjohtaja 

Sami Juntunen osallistui näyttelyyn asiantuntijana ja esiintyjänä opetusfilmissä. 

 

Moniääniset ry:n perustamisen jälkeen äänten kuulemisesta on tehty muutama pro gradu -

tutkielma (Tuominen 1999; Kantanen 1999) ja joitain opinnäytetöitä (Erjanti 1998; Saaristo & 

Hattuniemi 1999; Jääskeläinen & Kellokoski 1996).  

 

Äänten kuuleminen on yksi tutkimuksellinen teema Suomessa vuoteen 2016 asti toimivassa 

Mieli ja Toinen -projektissa. Projektissa äänten kuulemiseen erikoistuvat psykiatrian 

professori Jyrki Korkeila ja lääketieteellisen antropologian tutkijatohtori Susanne Ådahl. 

Korkeila on tehnyt pitkään psykiatrista tutkimusta äänten kuulemisesta ja valmistelee 

parhaillaan äänten kuulemiseen liittyvää yhteistyöprojektia Bergenin yliopiston kanssa. Ådahl 

tutkii äänten kuulemisen kokemuksellisuutta etnografisesti, sekä kulttuurin ja yhteiskunnan 

vaikutusta ilmiöön osana kasvavaa antropologista kiinnostusta ilmiötä kohtaan. (Esim. 

Luhrmann 2012; Jenkins & Barrett; Busch, 2015) 

 

9. ÄÄNTEN KUULEMINEN SUOMALAISESSA KIRJALLISUUDESSA  

 

"Miks meillä niin on monta mielipuolta, ja vähän käyttäjiä kanteleen", muotoilee Eino Leino 

tuntemuksiaan suomalaisten taipumuksesta mielisairauksiin kuuluisassa runossaan Lapin kesä 

(1902). Äänten kuuleminen on varsinkin kirjallisessa mielessä kiinnostava teema. Kunnia 

kirjallisuuden ilmaisuvoimaisuudesta kuuluu suurelta osin juuri kertojan sijoittumiseen 

tarinassa: "Kuka puhuu?" on kysymys, josta lukija ensimmäisenä haluaa ottaa selvää. 

(Kinnunen 1983) Lukukokemus on myös verbaalinen kokemus, jossa sisäinen ääni "puhuu" 

lukijalle. Sisäisen äänen kuulemista lukukokemuksen aikana on tutkittu myös Durhamin 

yliopiston Hearing the Voice -projektissa. (Woods et al. 2015) 
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V.A. Koskenniemi on kirjannut muistelmateokseensa Vuosisadan alun ylioppilas (1949) 

varsin mieleenpainuvan kuvauksen opiskeluvuosiensa ensimmäisestä huonetoverista, jolle 

hän kertoo sittemmin diagnosoidun dementia praecoxin eli skitsofrenian, mikä herätti hänessä  

 

"kammottavia ajatuksia ihmissielussa piilevän epäluulon, pelon, ylpeyden ja 
aistillisuuden demooneista, ennenkuin tajusin, että kysymyksessä oli hirvittävä tauti ... 
Kun myöhemmin jouduin uskottuna ystävänä ylioppilastoverieni joukosta 
huomioimaan vielä kahta dementia praecox -tapausta, on mieleen jäänyt sellainen 
vaikutelma, että sukupolveni oli erikoisen altis tälle toivottomalle taudille. Tapausten 
tragiikkaa oli omiaan lisäämään, että kaikki olivat harvinaisen lahjakkaita, 
tietorikkaita, älykkäitä ja aktiivisia luonteita, jotka olivat asettaneet itselleen korkeat 
päämäärät ja olisivat ne varmaan myös saavuttaneet ilman tätä luonnon julmaa 
leikkiä mikä teki heistä heidän ihmisluontonsa karkeita karikatyyrejä."  
(Koskenniemi 1949, 49–42) 

 

Aleksis Kiven runoudessa tuntemattoman, hyväntahtoisen äänen kuuleminen hiljaisena 

kesäyönä johdattelee päähenkilön loisteliaaseen fantasiamaailmaan runossa Kesäyö (1928), 

jonka keijukaismainen näkyjen maailma muistuttaa kovasti Shakespearen Kesäyön unelmaa. 

Samanlainen tematiikka toistuu Kiven runossa Kanervankankailla (Ibid.), jossa kaikenlaiset 

visiot ja äänet herättävät ystävän muistoa vartioivan "Kankahan Rangen" toistuvasti tämän 

yöpyessä metsässä, kunnes tämä lopulta luopuu nukkumisaikeestaan kokonaan. 

 

Kansallisrunoilija Eino Leinon runoudessa äänten kuulemisella on Aleksis Kiven tapaan 

yliluonnolliseen kokemukseen johdatteleva funktio, joskin Leino käyttää äänten kuulemista 

vieläkin voimakkaammin kaunokirjallisena keinona, jonka kautta yliluonnolliset toimijat 

kommunikoivat runoilijalle esimerkiksi runoissa Kouta ja Tumma (1903) sekä Syyssäteitä 

(1914). Oi, varjele Herra mun järkeäin (1903) on näistä aivan erilainen, suoraan äänten 

kuulemiseen viittava runo. Se on ahdistuneen, omasta lahjakkuudestaan kärsivän, ääniä 

kuulevan ja hulluuden oireita pelkäävän ihmisen rukous, jossa runoilija otsikon mukaisesti 

rukoilee mielenterveytensä puolesta, vaikka sitten kaiken muun kustannuksella.  

Oi, varjele Herra mun järkeäin, 
mua varjele hullun yöstä, 
mua kurita, mut älä anna mun 
näin elävänä hautahan syöstä. 
Mun pääni on niin sairas, mun päiväni levoton 
ja yö kun musta joutuu, niin poissa mun uneni on. 
Herra, varjele järkeni valo! 
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Minä kuulen ääniä kummia, 
joit’ eivät toiset kuule. 
Ja vaikka ma syntiä paljon tein, 
mua paatuneeks älä luule. 
Ei aina ole huono, ken täällä lankeaa, 
voi olla jalka heikko ja kivinen olla maa. 
Herra, varjele järkeni valo! 

[...] 

Oi, Herra, Herra, Herra, ota multa kaikki muu, 
ota leipä, laulun lahja, tai sulje mullalla suu, 
mutta varjele järkeni valo! 
 

Runoilijoista mainittakoon vielä Saima Harmaja (1913–1937), jonka runossa Halki 

avaruuden (1937), puhuttelee runoilija kaivattua, kuollutta elämänsä rakkautta, joka sitten 

vastaa tälle avaruuden tuolta puolen ja puhuttelee runoilijaa. 

 

Mika Waltari (1908–1979) kertoo tunnetuimman teoksensa Sinuhen kirjoittamisesta 

eräänlaisena automaattikirjoituksen variaationa. Kirjoittamispäiväkirjassa Neljä päivänlaskua 

(1949) Waltari kertoo kirjan henkilöiden kukin vuorollaan istuvan hänen vieressään 

sanelemassa omaa tarinaansa. Kirjoituspäiväkirjassa Waltari myös hakee hallusinaatioista 

innoitusta nauttimalla punakärpässientä konjakkiin liotettuna (Ibid.). Waltari oli myös usein 

hoidossa jaksoittaisen alkoholismin (dipsomanian) ja masennuksen vuoksi. (Envall, 1997) 

 

Leena Krohn (1947–) on monipuolinen ja tuottelias kirjoittaja, jolle mielen toiminta, erilaiset 

harha-aistimukset ja -luulot ovat kantavia teemoja. Äänten kuulemiseen Krohn paneutuu 

erityisesti kahden tarinan kokoelmassa Ettei etäisyys ikävöisi - 2 kertomusta (1995), jonka 

ensimmäinen tarina Läsnäolo – sairaskertomus kertoo erään parisuhteen kriisiytymisestä 

yliluonnollisen Läsnäolon täyttäessä työttömäksi jääneen elokuvastudion kauhuspesialistin 

arjen. Näkymätön Läsnäolo tekee Sofi-nimisen päähenkilön hyvin onnelliseksi, mikä saa 

hänen puolisonsa Erikin mustasukkaisuuden valtaan. Sofi ei lopulta edes madalla ääntään 

keskustellessaan olennon kanssa, jota Erik ei voi kuulla, ja Erikin mielestä kyseessä on 

lopulta aviorikos häntä kohtaan. 

 

Melkein joka päivä minä joudun kuulemaan heidän keskustelujaan. [...] Kuuntelenko 
minä vai en, se ei merkitse hänelle mitään. Hänelle minä olen vähemmän olemassa 
kuin se, jota ei ole. (Krohn 1995, 38) 

 



 

 28 

Äänten kuulemista käsitellään myös Krohnin teoksessa Unelmakuolema (2004), jossa erästä 

kirjan päähenkilöistä vaivaavat äänet, joita kukaan muu ei kuule. Mainitsemisen arvoisia ovat 

myös Mehiläispaviljonki (2001), sekä Datura tai harha jonka jokainen näkee (2001) 

 

Jukka Kompan Minä olen (2001) on äänten kuulemisen kannalta hyvin keskeinen 

suomalainen omaelämäkertateos. Teos käsittelee kirjailijaa nuoruudesta asti vaivaavia 

neurooseja ja psykoottisia episodeja, jotka muuttuvat käsittämään äänihallusinaatioita ja 

uskonnollisia pakkoajatuksia, joihin liittyy voimakas, nuoruudesta asti Komppaa vaivannut 

messiaskompleksi. 

 

"Sain täsmennyksiä tehtävääni aina iltaisin. Ääni puhui välillä hyvin hellästi ja 

kauniisti. Se antoi ymmärtää, että Kangasniemen mielisairaalasta oli syttyvä 

suomalaiskansallinen herätys, ja että minä olin tuon herätyksen aloittaja ja 

välikappale" (Komppa 2001, s. 129) 

 

 Aiemmin ilmestynyt Kompan romaani Ukri ja Leinikki (Gummerus, 1999) on 

esihistorialliseen Suomeen sijoittuva romaani, jonka päähenkilön eli Ukrin toiminta perustuu 

suurelta osin hänen päässään puhuvaan jumalallisen äänen ohjeisiin. Ensimmäinen lause, 

jonka Ukri kuulee, on sama kuin Kompan kuulema ensimmäinen ääni: "Minä olen rakkauden 

henki". (Komppa 1999 s. 19; vrt. Komppa 2001) 

 

Vastaavanlainen neuvova ääni kommentoi minäkertojan toimintaa auton takapenkiltä käsin 

teoksen alkusivuilta lähtien Mirja Kuivaniemen teoksessa Siantappajat (Tammi 2014). Ääni 

kuuluu päähenkilön kuolleelle isoäidille.  

 

Mika Wikströmin nuorille suunnattu, skitsofreniaa käsittelevä kirja Sebastian (1996) kertoo 

kiltistä Johanista, joka koettaa miellyttää kaikkia, mutta murtuu kaikkien häneen 

kohdistettujen vaatimusten alla ja alkaa kuulla päässään ilkeän ja syyttävän, muille 

havaitsemattoman Sebastianin ääntä. Myös Toni Rantalan romaani Kuuletko kuinka ne 

huutavat? (2013) käsittelee skitsofreniaa äänten kuulemisen kannalta.  

 

8. Lopuksi 
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Äänten kuuleminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jota kokee noin 1–3% koko maailman 

väestöstä. Äänten kuuleminen on tavallisempaa nuorella iällä ja lapsuudessa, ja ne saattavat 

kadota iän myötä. Ilmiön etiologiaa ei voida paikallistaa yksittäiseen syyhyn, vaan äänten 

kuuleminen voi johtua niin fysiologisista kuin psyykkisistäkin syistä. Ainoa äänten 

kuulemista yhdistävä tekijä on kuuloaivokuoren epänormaali aktivoituminen. Äänten 

kuulemisen taajuus, intensiteetti ja sisältö myös vaihtelevat yksilökohtaisesti. Traumaattisilla 

kokemuksilla, erityisesti lapsuudessa koetulla seksuaalisella hyväksikäytöllä, näyttää olevan 

yhteys äänten kuulemisen synnyssä. Kaikkein yleisimmin äänten kuulemisen taustalla on 

jokin psykiatrinen häiriö, mutta äänet eivät välttämättä ole automaattinen tunnusmerkki 

psykiatrisesta häiriöstä. 

 

Psykiatrisissa häiriöissä äänet ovat sisällöltään usein itseään toistavia, negatiivisia ja 

pelottavia muutaman sanan hokemia, joilla on taipumusta muuttua monimutkaisemmiksi iän 

myötä. Usein äänet myös kommentoivat tai selostavat kuulijan elämää ja komentavat kuulijaa 

käyttäytymään tietyllä tavoin.  

 

Yleisin äänihallusinaatioita aiheuttava yksittäinen tekijä on skitsofrenia ja vähemmässä 

määrin muut psykiatriset häiriöt kuten psykoosit, post-traumaattinen stressihäiriö (PTSD) ja  

dissosiatiivinen identiteettihäiriö (DID/MPD). Noin 50–80% skitsofreniaan sairastuneista 

kuulee ääniä. Äänten kuulemisen kokemuksellisuuteen skitsofreniassa vaikuttaa tutkimusten 

mukaan myös äänille annetut kulttuuriset merkitykset: Afrikkalaiset ja aasialaiset 

skitsofreenikot kuulevat keskimäärin enemmän positiivisia ja vähemmän häiritseviä ääniä 

kuin eurooppalaiset ja amerikkalaiset. 

 

Ihmisistä, joille ei ole diagnosoitu mitään psykiatrista häiriötä, arviolta 1% kuulee jatkuvasti 

ääniä. Heidän kuulemansa äänet ovat laajasti ottaen positiivisempia, usein myös kannustavia 

ja neuvovia. Ääniä on helpompi kontrolloida ja ne ovat merkittävästi vähemmän häiritseviä 

kuin psykiatrista häiriötä sairastavilla.  

 

Terveillä äänten kuulijoilla kaikkein tavallisin kuultu ääni on oman nimen kuuleminen. 

Useimmiten ääniä kuullaan unen ja valveen välisessä tilassa (hypnagogia) ja useimmiten 

kokemukset ovat ohimeneviä.  
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Äänten kuuleminen voi tutkimusten mukaan johtua stressistä, aistideprivaatiosta, 

aivovammoista, hengenvaarallisista tilanteista, synnytyksen jälkeisistä oireista, puolison tai 

muun läheisen kuolemasta tai muuntuneesta tajunnantilasta, joista merkittävimpänä 

mainittakoon uskonnollinen kokemus. Neuvovien äänten kuuleminen hengenvaarallisissa 

tilanteissa antaa olettaa, että äänten kuulemisella on evolutiivinen funktio. Patologisia äänten 

kuulemisen syitä ovat mm. alzheimerin tauti, parkinsonin tauti, migreeni ja epilepsia. 

 

Äänten kuulemiseen on historiallisesti suhtauduttu yliluonnollisten toimijoiden keinona 

vaikuttaa ihmisiin. Ilmiötä on aikakausien myötä sekä romantisoitu että patologisoitu. 

Teollistumisen myötä länsimaisissa yhteiskunnissa äänten kuuleminen on mielletty 

yksinomaan merkiksi mielenvikaisuudesta, ja ääniä kuulevat luokitellaan edelleen helposti 

mielisairaiksi pelkästään äänten kuulemisen perusteella. Ääniä kuulevien kokemuksellisuutta 

on pidetty aiemmin toissijaisena ja ilmiö on 1800-luvulta eteenpäin selitetty länsimaissa lähes 

yksinomaan patologian kautta. 

 

Nykyään äänten kuulijat ovat verkostoituneet kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 

yhdistyksiin, jotka tarjoavat äänten kuulijoille tietoa ja vertaisapua. Äänten kuulemista myös 

tutkitaan nykyään monitieteellisemmin kuin aiemmin sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Tärkeimpiä äänten kuulemiseen liittyviä tutkimusprojekteja ovat Durhamin yliopiston 

Hearing the Voice -projekti, ja suomalainen Mieli ja toinen -projekti, jossa äänten kuuleminen 

on yksi tutkimusteemoista.  

 

Uusimpien tutkimusten mukaan äänten kuulemisessa on ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon 

patologian lisäksi äänten kuulijan oma kokemus. Erityisesti ns. Maastrichtin 

lähestymistavassa ahdistavat ja loukkaavatkin äänet on saatu ohjattua helpommin 

käsiteltäväksi ja jopa miellyttäviksi kannustamalla äänten kuulijaa puhumaan 

kokemuksestaan, kuuntelemaan ääniä ja auttamalla ymmärtämään ja tulkitsemaan niitä.  

 

 

 



 

 31 

 
LÄHDELUETTELO 
 
Painetut lähteet:  

 
Achté, Kalle; Suominen, Jaakko; Tamminen, Tapani, 1983: Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa. 
Porvoo: WSOY. 
 
Allen, Prudence, 2005: The Concept of Woman: The Early Humanist Reformation, 1250-1500, Part 2 (Vol. 2). 
USA: Wm. B. Eerdmans Publishing. 
 
Allen, P., Larøi, F., McGuire, P. K. & Aleman, A., 2008: The hallucinating brain: A review of structural and 
functional neuroimaging studies of hallucinations. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 175–91. 
 
Augustinus, 1963. Confessions. New York: Oxford University Press. 
 
Ahlbeck-Rehn, Jutta, 2006: Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på 
Själö hospital 1889-1944. Helsinki: Åbo Akademis förlag.. 
 
Black, D.N., Taber, K. H. & Hurley, R.A., 2003: Metachromic leukodystrophy: A model for the study of 
psychosis. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 15, 289–93. 
 
Blom, Jan Dirk, 2009: A dictionary of hallucinations. New York: Springer. 
 
Cannon, Walter : “Voodoo” death. American Antropologist. 1942; 44 (new series):169-181. 
 
Comings, David E. & Comings, Brenda G, 1987: A Controlled Study of Tourette Syndrome. IV. Obsessions, 
Compulsions, and Schizoid Behaviors. Journal of Human Genetics no. 41:782-803. 
 
d'Aquili, Eugene & Newberg, Andrew: 
1999: The Mystical Mind: probing the biology of religious experience. Minneapolis: Fortress. 
2001: Why God Won´t Go Away: Brain science and the biology of belief. New York: Ballantine 
books. 
 
Dolan, R. J., Fletcher, P., Frith, C.D., Friston, K. J., Frackowiak, R. S. J. & Grasby, P. J., 1995: Dopaminergic 
modulation of an impaired cognitive activation in the anterior cingulate cortex in schizophrenia. Nature, 378, 
180–2. 
 
Fisher, D. J., Labelle, A. & Knott, V. J.,2008: Auditory hallucinations and the mismatch negativity: Processing 
speech and non-speech sounds in schizophrenia. International Journal of Psychophysiology, 70, 3–15. 
 
Forstl, H., Burns, A., Levy, R. & Cairns, N., 1994: Neuropathological correlates of psychotic phenomena in 
confirmed Alzheimer’s disease. British Journal of Psychiatry, 165, 53–9. 
 
Garrett, M. & Silva, R., 2003: Auditory hallucinations, source monitoring, and the belief that ‘voices’ are real. 
Schizophrenia Bulletin, 29, 445–57. 
 
Geertz, Armin W., 2010: Brain, Body and Culture: A Biocultural Theory of Religion. Method and Theory in the 
Study of Religion vol. 22, s. 304-321. Leiden: Brill 2010 . 
 
Hoffman, R. E., Hampson, M., Wu, K., Anderson, A.W., Gore, J. C.,Buchanan, R. J. et al., 2007: Probing the 
pathophysiology of auditory/ verbal hallucinations by combining functional magnetic resonance imaging and 
transcranial magnetic stimulation. Cerebral Cortex, 17, 2733–43. 
 
Honko, Lauri, 1959. Krankheitsprojektile: Untersuchung über eine urtümliche Krankheitserklärung. Helsinki: 
Folklore Fellows' communications no. 178. 
 
Hugdahl, K., Løberg, E. M., Specht, K., Steen, V. M., van Wageningen, H. & Jorgensen, H. A, 2008: Auditory 
hallucinations in schizophrenia: The role of cognitive, brain structural and genetic disturbances in the left 
temporal lobe. Frontiers in Human Neuroscience, 1, 6. 



 

 32 

 
James, William, 1902/2002 (Centenary edition): Varieties of Religious Experience. London: Routledge. 
 
Jardri, R., Delevoye-Turrell, Y., Lucas, B., Pins, D., Bulot, V. Delmaire, C. et al., 2007: Clinical practice of 
rTMS reveals a functional dissociation between agency and hallucination in schizophrenia. Neuropsychologica, 
47, 132–8. 
 
Jaynes, Julian: 
1986 Consciousness and voices of the mind. Canadian Psychology vol 27, 128–48. 
2000 The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. New York: Mariner 
Books. 
 
Jenkins, Janis and Barrett, Robert, 2004: Schizophrenia, culture and subjectivity. The Edge of Experience. Cambridge: 
Cambridge University Press.  
 
Johns, L. C., Nazroo, J.Y., Bebbington, P. & Kuipers, E., 2002: Occurrence of hallucinatory experiences in a 
community sample and ethnic variations. British Journal of Psychiatry, 180, 174–8. 
 
Luhrmann, T.M. 2012. When God talks back. Understanding the American Evangelical Relationship with God. 
New York: Knopf 
 
Kindler, J., Hube, D., Stirk,W. K., Dierks, T. & Koenig, T., 2010: Resting-state EEG in schizophrenia: auditory 
verbal hallucinations are related to shortening of specific microstates. Clinical Neurophysiology, 122, 1179–82. 
 
Knöchel, C., Oertel-Knöchel, V., Schönmeyer, R., Rotarska-Jagiela, A., van de Ven, V., Prvulovic, D. et al., 
2012: Interhemispheric hypoconnectivity in schizophrenia: Fiber integrity and volume differences of the corpus 
caltosum in patients and unaffected relatives. NeuroImage. 
 
Kraepelin, E. (1896). Dementia praecox and paraphrenia (trans. R. M. Barclay, G.M. Roberson. Chicago: 
Chicago Medical Book Co.  
 
Lee, T., Chong, S. A., Chan, Y. H. & Sathyadevan, G.,2004: Command hallucinations among Asian patients with 
schizophrenia. Canadian Journal of Psychiatry, 49, 838–42. 
 
Matsui, H., Nishinaka, K., Oda, M., Hara, N., Komatsu, K., Kubori, T. et al., 2006: Hypoperfusion of the 
auditory and prefrontal cortices in Parkinsonian patients with verbal hallucinations. Movement Disorders, 21, 
2165–9. 
 
Mavromatis, A.,1988: Hypnagogia: The unique state of consciousness between wakefulness and sleep. London, 
UK: Routledge & Kegan Paul. 
 
McCarthy-Jones, Simon, 2012: Hearing Voices. The Histories, Causes and Meanings of Auditory Verbal 
Hallucinations. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
 
Murphy, H.B. M., Wittkower, E.D., Fried, J. & Ellenberger, H., 1963: A cross-cultural survey of schizophrenia 
symptomatology. International Journal of Social Psychiatry vol. 10, 237–49. 
 
McNamara, Patrick, 2009: The Neuroscience of Religious Experience. New York: Cambridge University Press. 
 
Nayani, T. H. & David, A. S. (1996). The auditory hallucination: A phenomenological survey. Psychological 
Medicine, 26, 177–89. 
 
Penfield, W. & Perot, P., 1963: The brain’s record of auditory and visual experience. Brain, 86, 595–694. 
 
Pormann, Peter E. (toim.) 2008. Rufus of Ephesos: On Melancholy. Mohr Siebeck: Tübingen, Saksa. 
 
Raij, T. T., Valkonen-Korhonen, M., Holi, M., Therman, S., Lehtonen, J., & Hari, R. (2009). Reality of auditory 
verbal hallucinations. Brain, 132, 2994–3001. 
 
Romme, Marius & Escher, Sandra (toim.), 1997: Moniääniset. Vantaa: Mielenterveyden keskusliitto 



 

 33 

 
Sacks, Oliver, 2012: Hallucinations. London: Picador. 
 
Sanjuan, J., Lull, J. J., Aguilar, E. J., Marti-Bonmati, L., Moratal, D., Gonzalez, J. C. et al., 2007: Emotional 
words induce enhanced brain activity in schizophrenic patients with auditory hallucinations. Psychiatry 
Research: Neuroimaging, 154, 21–9. 
 
Shapleske, J., Rossell, S. L., Chitnis, X. A., Suckling, J., Simmons, A., Bullmore, E.T. et al., 2002: A 
computational morphometric MRI study of schizophrenia: Effects of hallucinations. Cerebral Cortex, 12, 1331–
41. 
 
Smith, Daniel B.: 2007 Muses, Madmen and Prophets. New York: Penguin press 
 
Suhail, K. & Cochrane, R., 2002: Effect of culture on environment on the phenomenology of delusions and 
hallucinations. International Journal of Social Psychiatry, 48, 126–38 
 
Sumathipala, A., Siribaddana, A. H. Dinesh Bhugra, 2004: Culture-bound syndromes: The story of dhat 
syndrome. The British Journal of Psychiatry. 2004. 184:200-209. 
 
Uimonen, Minna, 1999: Hermostumisen aikakausi: Neuroosit 1800–1900 -lukujen vaihteen suomalaisessa 
lääketieteessä. Bibliotheca historica no. 50. Helsinki: Suomen historiallinen seura. 
 
Vernon, A. C., Natesan, S., Modo, M. & Kapur, S., 2012: Effect of chronic antipsychotic treatment on brain 
structure: A serial magnetic resonance imaging study with ex vivo and postmortem confirmation. Biological 
Psychiatry. 
 
Vladimirov, Vsevolod. The Revolution in Finland Under Prince John Obolensky. 1911. London: Forgotten 
Books, Reprint 2013. 

Vuorinen, Heikki, 2010: Taudit, parantajat ja parannettavat. Tampere: Vastapaino. 

Waddington, Keir, 2011: An introduction to the social history of medicine: Europe since 1500. London: Palgrave 
Macmillan. 
 
Warren, Richard M., 2008: Auditory Perception. An analysis and synthesis. Cambridge: Cambridge University 
Press 
 
Warren, Richard M. & Warren, Roslyn P., 1970: Auditory Illusions and Confusions. Scientific American, vol. 
223. 30–36 
 
Wulff, David M., 1997: Psychology of Religion. New York: John Wiley & Sons. 
 

Painamattomat lähteet 
 
Poutanen, Aatu, 2015: Auditory Verbal Hallucinations in the Context of Religious and Mystical Experiences. 
Kandidaatintutkielma. Turku: Turun yliopisto. 
 

Sanomalehdet: 
 
Suomen kansa. No. 91. 26.04.1904.  
 
Turun Sanomat. No: 1435. 14.10. 1909. 
 
Uudenkaupungin Sanomat. No:3. 9.01.1906. 
 
Keski-Savo no. 17 11.02.1905.  
 
Hämeen Sanomat no. 53 02.07. 1889 
 
Vaasa no. 86, 30.07.1910 



 

 34 

 
Elektroniset lähteet 

 
Barstow, Anne Llewellyn, 2005. “Joan of Arc." Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones. Detroit: 
Macmillan Reference USA. 4929-4930. Viitattu 17.6. 2015. 
 
Bovie, Fiona & Davies, Oliver, 2005: “Hildegard of Bingen”. Encyclopedia of Religion. Detroit: Macmillan 
Reference, 3979-3980. Viitattu 17.6. 2015. 
 
Envall, Markku: Mika Waltari. Kansallisbiografia. SKS. Viitattu 19.5.2015. 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/702/ 
 
Erjanti, Johanna, 1998: "Yks lintu sano mulle, että mä oon enkeli ja mä uskoin heti." 
Kokemuksia äänien kuulemisesta ja niiden kanssa selviytymisestä. Päättötyö, Helsingin Diakoniaopisto.  
http://www.elisanet.fi/jyer/johanna/ptk.html. Viitattu 2.6. 2015 
 
Intervoice online, nimetön kirjoittaja, 2011: Lessons on voices from st. John of The Cross. Viitattu 12.3.2015 
http://www.intervoiceonline.org/wp-content/uploads/2011/03/St-John-of-the-Cross-summary-for- 
Paul.pdf. Viitattu 1. 5. 2015. 
 
Norwich, Julian, 1902: Revelations of Divine Love. London: Ballantyne press. 
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/06/Revelations-of-divine-love.pdf. Viitattu 10.6. 2015. 
 
Williams-Hogan, Jane, 2005: "Swedenborg, Emanuel." Encyclopedia of Religion. Detroit: Macmillan Reference. 
8898-8900. Gale Virtual Reference Library. Viitattu 17.6. 2015. 
 
Woods, Angela; Jones, Nev; Aldreson-Day, Ben; Callard, Felicity; Fernyhough, Charles, 2015: Experiences of 
hearing voices: analysis of a novel phenomenological study. Lancet Psychiatry. 
http://dx.doi.org/10.1016 S2215-0366(15)00006-1 
 
Woods, Angela; McCarthy-Jones, Simon; Fernyhough, Charles, Badcock, Johanna et al., 2014: Interdisciplinary 
Approaches to the Phenomenology of Auditory Verbal Hallucinations. Schizophrenia Bulletin Advance Access, 
Oxford Journals. published June 5, 2014. 
<DOI:10.1093/schbul/sbu003> 
 
 

Kaunokirjalliset lähteet 
 
Leino, Eino: 
1900: Hiihtäjän virsiä. Helsinki: Otava 
1902: Kangastuksia. Runoja. Helsinki: Otava 1902 
1914: Painuva päivä.  Helsinki: Otava 
1903: Helkavirsiä. Helsinki: Otava 
 
Krohn, Leena  
1995: Ettei etäisyys ikävöisi. Helsinki; Juva. WSOY. 
2001: Datura tai harha, jonka jokainen näkee. Helsinki; Juva. WSOY. 
2004: Unelmakuolema. Helsinki: Teos. 
2006: Mehiläispaviljonki. Helsinki: Teos. 
 
Harmaja, Saima, 1937: Kaukainen maa: runoja. Porvoo: WSOY. 
 
Kivi, Aleksis, 1928: Valitut teokset. Helsinki: Otava 
 
Komppa, Jukka, 2001: Minä olen. Jyväskylä: Gummerus. 
 
Koskenniemi, V.A, 1947: Vuosisadan alun ylioppilas. Porvoo: WSOY. 
 
Kuivaniemi, Mirja, 2014: Siantappajat. Helsinki: Tammi. 
 



 

 35 

Rantala, Toni, 2013: Kuuletko kuinka ne huutavat? Kotka: Monrepoo. 
 
Wikström, Mika, 1996: Sebastian. Porvoo ; Helsinki ; Juva: WSOY. 
 
Wilkuna, Kyösti, 1912: Haaksirikkoiset. WSOY: Porvoo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 36 

LIITE: Luettelo Moniääniset ry:n leikekirjan artikkeleista 
 
Aamulehti  
(ei päiväystä). Oman pään vieraat äänet solvaavat Martti Salmista. Kirj. Rauno Hietanen.  
 
Aamuset  
7.1. 2015. s. 14. Äänet puhuvat Iirikselle. Kirj. Merja Kajala.  
 
Aamuposti  
12.9. 2008. Pään sisäinen ääni muuttui tyttöystäväksi. Aleksi Airolan haastattelu. Kirj. Salli Suorsa. 
 
Anna 
13.3. 2014, s. 40. Kuulen ääniä koko ajan. Kirj. Ulla Janhunen. “Lindan” haastattelu. 
 
Apu Terveys  
6/2014. s. 90. Äänet voivat riivata vuosia. Mervi Juuren haastattelu. Kirj. Maarit Vuoristo. 
 
AstroZeneca Therapia  
3/2008. Tärkeintä on tulla kuulluksi. Päivi Rissasen haastettelu. Kirj. Essi Kähkönen. 
 
Dialogi  
7/2003. Äänien kuuleminen kauhistuttaa, muttei kaada elämää. Kirj. Mirja Karlsson. 
 
Duodecim 
5/2009. s. 505–511. Skitsofreniapotilaan somaattiset sairaudet. Kirj. Raimo Salokangas. 
5/2009. s. 1751. Harhaa vai todellisuutta? Kirj. Tuukka Raij 
 
Hufvudstadsbladet 
10.3. 2015.  Röster i hufvudet kräver fokusering. Kirj. Anna Rentola. Haastateltavina Sami Juntunen, Henna 
Paasonen ja Annika Roihujuuri. 
 
Helsingin Sanomat.  
26.11. 2012. Häirikkö puhuu pään sisällä. Henna Paasosen haastattelu. Kirj. Tuomo Väliaho. 
4.2. 2001. Hävetty ja vaiettu vaiva. Ääniä kuulevan ääni kuuluviin. Kirj. Marja Myllyluoma. 
16.7. 1998. Äänien kuuleminen on kyky. Artikkeli Marius Rommesta. Kirj. Veli-Risto Cajander.  
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30.4. 2012. Solvaavat äänet valtasivat mielen. Anni Tervosen haastattelu. Kirj. Aki Puupponen. 
17.7. 2011. Äänien yhdistämät. “Hennan” ja “Allun” haastattelu. Kirj. Kristiina Viitanen. 
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4/2002. Outoja ääniä. Haastateltavina Marja Vuorinen, Hannele Janhunen ja Katre Tolvanen. Kirj. Virve 
Järvinen.  
 
Kouvolan sanomat.  
8.1. 2006. Äänekästä elämää.  
 
Käsi Kädessä  
5/2003. Kuopiossa tutkitaan äänien kuulemista. Artikkelissa haastatellaan tri Pertti Hellaa. 
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Huhtikuu 2011. s.132. Äänet ovat tunteideni peili. Henna Paasosen haastattelu. Kirj. Laura Mattila. 
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22.11. 2008. Äänet tutuiksi. Haastateltavana Milja Puhakainen ja Annikka Niinikoski. Kirj. Maarit Kesti. 
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40/2011, s. 70. Äänten piinaa. Jouni Vuorenmaan haastattelu. Kirj. Sanna-Kaisa Hongisto. 
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15.3. 2008. Harhojensa vanki. Haastettelussa Laura Barck. Kirj. Suvi Karila. Nettijulkaisu. 
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Tuntematon lähde, tuntematon päiväys. 
Paljon melua tyhjästä? Martti Salmisen haastattelu. Kirj. Maija Myllymaa. 


