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Suomen ekumeeninen neuvosto 7.10.2022 

Katriina Järvinen 

 

 

1. Hengellisestä väkivallasta toipuminen 

Olen tässä tilaisuudessa psykoterapeutin roolissa puhumassa siitä, mitä olen nähnyt 

vastaanotollani noin sadan hengellisestä väkivallasta toipuvan asiakkaan kanssa.  

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti irtautuneet lestadiolaisuudesta, jehovan todistajista, 

viidesläisyydestä, helluntailaisista tai muista karismaattisista yhteisöistä. Jonkin 

verran on myös asiakkaita, jotka ovat edelleen mukana uskonyhteisöissä. 

Terapeutin työssäni en ota kantaa kenenkään vakaumukseen, vaan tarkastelen 

tilannetta ainoastaan asiakkaan hyvinvointiin liittyvänä tekijänä 

 

2. Uskonnonvapauden dilemma 

Olen usein törmännyt ajatukseen, että uskonnollisten yhteisöjen toimintaan ei pidä 

puuttua, koska heillä on oma maailmankuvansa ja omat sääntönsä.  

Olen itse sitä mieltä, että ulkopuolisten nimenomaan pitäisi puuttua. Yhteiskunnassa 

ei voi olla omalakisia saarekkeita, joihin ulkopuolisen maailman normit, säännöt ja 

lait eivät yllä.  

Ihanteellisinta olisi kuitenkin, jos yhteisöt itse myöntäisivät ja ymmärtäisivät 

hengellisen väkivallan ja alkaisivat toimia niin, ettei se ole osa yhteisön rakennetta tai 

toimintaa. 

 

3. Uskonyhteisöissä piilee erityisiä vaaroja 

Uskonyhteisöjen sisällä väkivalta usein kuitataan sillä, että maallisissakin yhteisöissä 

on ongelmansa 

Erityinen vaara piilee kuitenkin siinä, että uskonyhteisöissä eletään yliluonnollisen 

ilmoituksen (esim. Raamattu, Mormonien kirja, Koraani) ja korkeampien voimien 

ohjaamana, saadaan profetioita, kehotuksen sanoja, rukousvastauksia, nähdään näkyjä 

tai vedotaan korkeampaan tietoisuuteen – jos kyseenalaistat nämä, kyseenalaistat 

Jumalan tai korkeamman voiman. 

Sen lisäksi uskonnollisissa yhteisöissä on ihmisten välillä samoja ongelmia, joita 

myös muissa yhteisöissä on. 
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4. ”Onpa taivaassa tarjona lapsillekin…” 

Lapsi on äärimmäisen lojaali vanhempiaan kohtaan. Hän tietää aiheuttavansa 

vanhemmalle surua, jos ei kulje taivaan tietä. Sama lapsi (myös aikuinen lapsi) voisi 

naapuriperheessä olla täysin hyväksytty, uskovaisessa perheessä hän on ”surun lapsi”, 

esirukousten ja uskoon painostamisen kohde. Perheen sisälle syntyy jakolinjoja 

uskovaisten ja uskomattomien perheenjäsenten välille. Usko voi siis rikkoa sekä 

suhteen ulkomaailmaan että perheen yhtenäisyyden. 

Psykoterapeuttina olen todennut, että vaikeinta on usein niillä, joiden vanhemmat 

kuuluvat lahkoon tai uskonyhteisöön. Tällainen henkilö sisäistää yhteisön normit 

ikään kuin ensimmäiseksi kulttuurikseen. Tämä pohja ei poistu täysin koskaan, 

vaikka se olisi haitallinen normaalin kasvun ja kehityksen kannalta 

Yhteisöissä vanhemmat samastuvat enemmän johtajiin kuin lapseen ja tämän 

tunteisiin. 

Usein lapsilta riistetään mahdollisuus yksilöllisyyteen, luovuuteen ja tavanomaiseen 

seksuaaliseen ja muuhun kehitykseen. 

He oppivat ajattelemaan aina muita. Tuleeko jollekin, kuten äidille tai Jumalalle, 

paha mieli? Saanko rangaistuksen ajatuksistani ja teoistani? Menevätkö vanhemmat 

taivaaseen ja minä helvettiin, jos kiukuttelen tai olen eri mieltä heidän kanssaan? 

Lapset kasvavat riippuvaisiksi, totteleviksi ja tunteet kieltäviksi. Näiden lasten vaara 

joutua hyväksikäytetyksi on suuri. Ovat usein koulukiusattuja.  

Parhaiten vaikuttavat selviävän ne, jotka ovat lapsena protestoineet ja olleet hankalia. 

Tottelevaisten mukautujien osa on vaikein.  

Kysyn usein asiakkaalta: ”Jos olisit syntynyt tavalliseen enemmistöön kuuluvaan 

perheeseen, olisitko tullut samaan uskoon vanhempiesi kanssa?” Vastaus on aina EI. 

Muistutan aikuista ihmistä koskevasta uskonnonvapaudesta. ”Nyt sinulla on yhtä 

suuri oikeus uskoa tai olla uskomatta kuin vanhemmillasi on oikeus pitää oma 

uskonsa.” 

 

5. Kaikkea hyvää ja kaunista 

Kääntyminen: love bombing 

Ihminen houkutellaan yhteisöön ystävällisyydellä, yhteisöllisyydellä ja sillä, että 

kaikki hänen ongelmansa ratkeavat uuden vakaumuksen myötä.  



3 
 

Vähitellen selviää, että paratiisissa on käärmeitä, mutta silloin on jo usein liian 

myöhäistä perääntyä, koska on jo ehkä jo riitaannuttu sukulaisten ja ystävien kanssa 

ja sitouduttu julkisesti yhteisön jäseneksi. 

Terapiatyössä selvitellään näiden asiakkaiden kanssa monimutkaista identiteettiä ja 

katkenneita ihmissuhteita. 

 

 

6. Taivaassa on paikka minulle ja kaltaisilleni 

Yhteisössä ihminen usein menettää kosketuksen siihen, kuka hän on. Tullakseen 

hyväksytyksi hänen habituksensa, eli ulkoisen olemuksensa ja olemisen tapansa, on 

oltava tietynlainen. Vaatimus ulottuu myös sisäiseen maailmaan, ajatuksiin ja 

tunteisiin. Yksilö alkaa katsoa itseään yhteisön katseella. Tämä katse on hyvin 

erilainen kuin valtaväestön katse, mutta siitä tulee pysyvä osa itseä. 

 

7. ”Älä silmä pieni katso mitä vain…” 

Tiukoissa yhteisöissä kriittinen ajattelu ja kysymykset tuomitaan, ne ovat 

sielunvihollisen kuiskutuksia 

Jos kohtaa ongelmia, ne voidaan laittaa epäilysten piikkiin. Uskossaan vahva ja 

vilpitön ei epäile. 

 

8. Kiusauksena tavallinen elämä 

Usein aivan tavalliset asiat alkavat vetää puoleensa yhteisöstä eroavaa: tv, seurustelu, 

seksi, meikkaaminen, vaaleissa äänestäminen, kilpaurheilu – joku enemmistön 

parissa hyväksytty asia, joka on vähemmistössä kielletty. 

 On rankkaa kuulua vähemmistöön. Ilmiötä kutsutaan nykyään vähemmistöstressiksi. 

 

9. Ulos maailmaan 

Yhteisön jättäminen on tuskaisa kokemus, se on pahempi kuin avioero. Jäljet voivat 

kestää vuosikymmeniä. Prosessi on usein niin sekava, ettei sitä pysty jälkikäteen 

kertomaan kovin selkeästi.  

Lähtemiseen liittyy usein on off -vaihe, jossa käydään kauppaa sen vaihtoehdon 

kanssa, että ei tarvitsisi lähteä. Kustannukset ovat kovat ja hyödyistä ei ole vielä 

tietoa.  
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Joskus lähteminen on hiljainen lipuminen pois. Silti siinäkin tapauksessa jäljet voivat 

olla pitkät.  

Useimmat ovat yrittäneet jatkaa yhteisössä ja käydä keskustelua ennen eroaan, mutta 

epäonnistuneet siinä. Usein vastapuoli vain tiukentaa kantaansa kokiessaan kritiikkiä 

tai kyseenalaistamista.  

Samalla kun yhteisöstä lähtijä on suuresti helpottunut, hänellä on hyvin 

ambivalentteja tunteita. Vapautta on vaikeaa käsitellä ja kaipaus yhteisön turvaan voi 

olla suurta. Tällä on paljon yhteistä pakolaisten kokemusten kanssa.  

 

10.  Lauman ulkopuolella 

 

Maailmaan lähdettyään, eli enemmistöön liityttyään, yhteisöstä eronneella on 

kaksoistietoisuus. Hän tietää tehneensä itsensä kannalta ainoan oikean ratkaisun, 

mutta tietää myös, etteivät yhteisön jäsenet kykene ymmärtämään hänen ratkaisuaan. 

Yhteisöistä lähteneet luopiot ovat paljon pahempia kuin ne, jotka eivät ole koskaan 

kuuluneetkaan yhteisöön. 

Tämä on rasismiin verrattavissa olevaa ennakkoluuloa.  

Luopion kaksoistietoisuudesta syntyy pahoinvointia, joka voi ilmetä hyvinkin 

epävakaana käyttäytymisenä. Entiset uskonsisaret ja -veljet tulkitsevat tämän 

johtuvan synninteille lähtemisestä. He myös usein kuittaavat pahoinvoinnin ko. 

henkilön mielenterveysongelmana. Kysymys on kuitenkin siitä, että ihminen pyrkii – 

usein seurakunnassa traumatisoituneena ja vajavaisin enemmistössä elämisen taidoin 

˗ integroitumaan yhteiskuntaan. Samantapaista pahoinvointia kokee moni kahden 

kulttuurin välissä kasvanut maahanmuuttajaperheen lapsi. 

Toipuminen: Prosessi on pitkä. Se vie ensimmäisen kymmenen vuoden aikana paljon 

voimia. Lopulta siitä syntyy usein arvokasta pääomaa, jonka avulla ihminen voi 

tunnistaa erilaisia alistavia rakenteita ja muuta kohtaamaansa väkivaltaa. 

Yhteisötausta auttaa ymmärtämään maahanmuuttajataustaista väkeä, 

seksuaalivähemmistöjä jne.  

11.  Lahkosyndrooma 

Posttraumaattinen stressireaktio 

1) Maailma on hyvä paikka vrt. maailma on vaaroja täynnä 

2) Tavallisella elämällä on merkitystä vrt. elämä ilman uskoa on vailla mieltä 

3) Ihmisellä on jakamaton ihmisarvo vrt. ihmisen omat tarpeet ovat vääriä ja 

pahoja 
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4) Maailmassa on monta totuutta vrt. on vain yksi totuus 

Yhteisössä kasvanut tai elävä ajattelee, että vain yhteisön ja sen opin avulla on 

mahdollista olla turvassa. 

Kognitiivinen ja tunne-elämän apparaatti ei ole kehittynyt monimutkaisen 

todellisuuden kohtaamiseen, koska yhteisö on kaapannut molemmat. 

Arkipuheessa puhutaan usein identiteettikriisistä, mutta parempi sana olisi yhteisöistä 

eronneiden kohdalla varmastikin sosiaalipsykologien käyttämä identiteettistressi. 

Ihminen ei tiedä, mitä häneltä odotetaan uudessa tilanteessa enemmistön jäsenenä. 

Hän voi tuntea itsensä lapsen kaltaiseksi, aikuiseksi, jolta puuttuu kompetenssi 

käyttäytyä enemmistön normien mukaan. 

Tavallisia psyykkisiä oireita yhteisöstä eroamisen jälkeen ovat painajaiset, itsetunto-

ongelmat, keskittymisvaikeudet, yksinäisyys, sosiaaliset pelot, muistihäiriöt, 

masennus ahdistus, paniikkikohtaukset, toimintakyvyn lamauttavat 

syyllisyydentunnot, pakkoajatukset ja paranoidiset kuvitelmat. Harvinaisempia 

psyykkisiä oireita ovat hallusinaatiot, dissosiatiiviset tilat ja psykoosit. 

Eksistentiaalisiin ongelmiin liittyy tyhjyydentunteita, kun palkitsemisjärjestelmä 

raukeaa. Usein tilalle tulee jokin addiktio. Eteenpäin päästäkseen on tärkeää oppia 

vähitellen tunnistamaan omia tarpeitaan: Mistä nautin? Mikä tuottaa mielihyvää? 

Mikä suututtaa? Entä pelottaa? Miten rauhoitun?  

Usein ihminen oppii elämään ongelmiensa kanssa, eikä tajua kantavansa taustansa 

jättämiä jälkiä mukanaan. On tavallista, että ns. terapeuttinen läpimurto tapahtuu 20 

vuotta sen jälkeen, kun ihminen on eronnut yhteisöstä. 

Yhteisössä aika ja normaali kehitys pysähtyy. Ihminen ei kykene näkemään ja 

kokemaan vivahteita, vaan omaksuu mustavalkoisen hyvä-paha-tavan kokea 

maailma. 

Usein vaikeat tunteet tulkitaan väärin. Ne kuuluvat asiaan, kun on menettänyt koko 

elämänsä perustan. Yhteisöstä eronnut ihminen ajattelee kuitenkin tehneensä väärin, 

koska tunteet ovat niin vaikeita. Tähän tarvitaan tukea ja tietoa tunteista. Itseensä 

keskittyminen ja itsetuntemuksen kehittäminen voi kuitenkin tuntua väärältä 

sellaisesta, jolta se on aiemmin kielletty. 

Flashback = Vanhan uskonsisaren tai -veljen kohtaaminen voi palauttaa ihmisen 

tunnetasolla menneeseen, hän saattaa menettää otteen uuteen minuuteensa ja vanha 

ikään kuin kaappaa hänet valtaansa. Nämä kokemukset ovat usein niin vaikeita, että 

aiheuttavat välttämiskäyttäytymistä, josta tulee uusi ongelma sosiaalisten pelkojen tai 

paniikkihäiriön muodossa. Trauma siis herää henkiin, kun tapaa entisen yhteisön 

jäsenen. 
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12.  Anteeksiantamisen normi 

Vaikeita tunteita suhteessa yhteisöön kokevalle sanotaan: ”Olet vain katkera.” Sen 

jälkeen tulee kehotus antaa anteeksi.  

Ko. ohjeella ihminen maalataan nurkkaan, josta hän pääsee vain yhdellä keinolla: 

sanomalla, että on antanut anteeksi. Sen jälkeen vääryydet mitätöidään, vaikka ne 

jatkuisivat edelleen. Esim. moni nainen kestää kotona väkivaltaa, koska kuulee joka 

viikko kokouksessa, miten pitää antaa anteeksi ja kääntää väärintekijälle toinenkin 

poski. 

Jos haluaa oikeasti osoittaa kiinnostusta myötätuntoa toisen vaikeita kokemuksia 

kohtaan eikä vain poseerata hengellisesti ja moraalisesti parempana ihmisenä, voi 

kysyä vaikka ”missä vaiheessa olet menossa näiden asioiden kanssa?”, 

”kuormittavatko tapahtumat vielä kovin paljon mieltäsi”, ”mistä olet löytänyt voimia, 

kun kaiken jälkeen olet edelleen hengissä” jne. Kunnioittavia ja hienotunteisia 

kysymyksiä voi kuka tahansa opetella! 

 

13. Väkivallan kauaskantoiset jäljet 

Kerron lopuksi tapahtuman, jota en ole kertonut aiemmin julkisesti. 

40 vuotta sitten erosin helluntaiseurakunnasta, johon kuuluin vanhempieni ja parin 

sisarukseni kanssa. Se tapahtui niin, että kävin puhumassa kokemastani hengellisestä 

väkivallasta seurakunnan vanhimmistolle. Tilaisuus päättyi siihen, että minulle 

huudettiin että ”Häivy täältä, me emme tarvitse sinua.” Juoksin ulos rukoushuoneen 

keskikäytävää pitkin. 

Seuraavalla viikolla seurakunta luovutti minut rukouksessa saatanalle. Vanhempani 

olivat mukana. Minusta tuli luopio, eli alimman kategorian ihmisyksilö. Näillä eväillä 

lähdin maailmaan, jota en tuntenut, jossa minulla ei ollut yhtään ystävää eikä 

kompetenssia toimia. 

Tarina ei kuitenkaan lopu tähän. 40 vuotta myöhemmin minut pyydettiin 

helluntailaisten Iso Kirja -opistoon Keuruulle lauantai-illan tilaisuuden pääpuhujaksi 

kertomaan hengellisestä väkivallasta. Katsoin ensimmäistä kertaa elämässäni 

uskonyhteisön ihmisiä tasa-arvoisesti silmiin. Minua kuunneltiin ja puheenvuoroni 

sai valtavasti myönteistä palautetta. Olen kuullut, että työ ongelman tiedostamiseksi 

on puheenvuoroni jälkeen Helluntaikirkon piirissä jatkunut. Sen edustajat käyvät 

säännöllistä neuvonpitoa mm. UUT:n kanssa. 

Ensimmäistä kertaa elämässäni olen ylpeä lapsuudenperheeni uskonyhteisöstä, 

vaikka tekemistä heillä vielä on. Esim. saatanalle luovuttamisesta kuulin vielä kolme 
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vuotta sitten ja se tapahtui pääkaupunkiseudulla. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että 

minun kutsumiseni tilaisuuteen oli osa prosessia, jossa myönnetään menneisyyden 

virheitä ja sitä, että väkivaltaa tapahtuu yhä. 

Vahva yhteisö liittää väärinkäytökset osaksi historiaansa. Se myöntää, että liikkeellä 

on uhrinsa. Uhrien ääntä ei tule vaientaa, vaan sitä pitää kuunnella erityisen herkällä 

korvalla. 

Väkivallan kitkemiseen tarvitaan myös ulkopuolisia, viranomaisia ja auttavia tahoja. 

Uskonnon varjolla ei voi harjoittaa julmuuksia, jotka ovat muussa yhteiskunnassa 

tuomittuja. 40 vuotta sitten uskonyhteisöstä erotessani tietoa ja asiantuntevaa apua ei 

ollut saatavilla. Olen iloinen, että tänään otamme uskonyhteisöissä tapahtuvan 

väkivallan sillä vakavuudella kuin se pitääkin ottaa. 

Helluntaikirkossa ja muissa uskonyhteisöissä on tavallisia mukavia ihmisiä ja voi olla 

vaikea uskoa kertomiani asioita. Väkivalta kiedotaan kuitenkin lähes aina kauniin 

kääreen sisään, muuten se ei voisi jatkua. Uhri sen enempää kuin muut ihmiset eivät 

voi uskoa kokemaansa. Silti sitä tapahtuu ja siihen pitää puuttua. 

 

 

 

 


