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7 Hengellisestä viite-
kehyksestä erkaantumi-
nen henkilö kohtaisen 
uskonnollisuuden  
muutoksena: tapaus-
kertomuksena viides 
herätysliike

Eetu Kejonen

7.1 Aluksi

Artikkelissani analysoin viidennestä herätysliikkeestä1 (myös: viidesläisyys) 
erkaantuneiden henkilöiden kokemuksia tarkastellen niitä osana kertojan 
koettua elämänkaarta ja hengellisyyden muutosta. Sen lähtökohtana voi-
daan pitää huomiota, jonka mukaan liikkeestä erkaantuneet muodostaisivat 

1 Viides herätysliike koostuu eri toimijoista, ja monet kirjoittajat yksilöivät toi-
mintaansa sen eri haaroissa, joskus myös useissa. Toiminnan näissä on näh-
ty usein kasaantuvan (Salomäki 2010, 299). Käytänkin viidettä herätysliikettä 
yleiskäsitteenä.
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Suomen ”suurimman herätysliikkeen”.2 On nähty, että liikkeen piiriin et-
siydytään ja että siinä eletään tietty aika usein osana nuoruuden hengel-
listä etsintää, joka kuitenkin muodostaa vain osan ihmiselämästä. Tästä 
asetelmasta on peräänkuulutettu tutkimusta,3 ja siihen on reagoitu myös 
liikkeen piirissä4.

Nojaudun vuonna 2019 keräämäni omaelämäkerralliseen, 19 kirjeestä 
koostuvaan kirjeaineistoon,5 jonka kokosin kirjoituspyynnöllä.6 Kysyin kirjoi-
tuspyynnössä erkaantumiskokemusten lisäksi myös vastaajien nykyisestä 
kirkko- ja uskontosuhteesta. Halusin testata oletusta, jonka mukaan moni 
liikkeestä erkaantunut olisi etsiytynyt muunlaisen kristillisyyden piiriin,7 ja 
kartoittaa vastaajien kirkkosuhdetta yleisemminkin8.

Kirjemateriaali muodostaa pitkän aikajänteen. Huomattava osa kir-
joittajista kuvasi kokemuksiaan 1960- ja 1970-lukujen nuoruusaikansa 

2 Junkkaala 2016, 7; Korhonen 2020 (sivusto); ks. myös Latvus 2011 (sivusto).
3 Latvus 2011. Tämä huomio on ollut näkyvissä myös suomalaisessa mediassa. 

Ks. esim. Saarikoski 2016 (sivusto).
4 Korhonen 2020.
5 Kirjoituspyynnön lisäksi sain yhden kirjeen henkilökohtaisen kontaktin kautta. 

Kirjoittajat painottuivat naisiin – 12 naista ja seitsemän miestä jakoi kokemuk-
siaan, mikä on liikkeen kannatuksen (Kauppinen 1973, 59; 1990, 131; Salomäki 
2010, 192) valossa loogista. Sain myös yhteydenoton, jossa toivottiin kirjeen 
asemasta henkilökohtaista haastattelua, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut.

6 Kirjoituspyyntöä levitettiin eräiden kristillisten/seurakunnallisten julkaisujen 
kautta sekä sosiaalisessa mediassa ja muutenkin verkossa. Kysymyksenaset-
teluni luonteen vuoksi huomioin keruussani eettiset kysymykset ja tietosuo-
jan. Kerroin kirjoituspyynnössäni aineiston jatkosäilytyksestä. Anonymisoitu 
kirjeaineisto tallennetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tie-
toarkistoon, minkä kirjoittajat saattoivat halutessaan myös kieltää. Ilmoitin 
myös yhteystietoni ja valmiuteni vastata kysymyksiin. Eräs kirjoittaja kysyikin 
minulta omasta suhteestani viidesläisyyteen: oma ulkopuolisuuteni suhtees-
sa liikkeeseen toimi selvästi luottamusta lisäävänä tekijänä, minkä johdosta 
sainkin kirjeen kirjoittajalta.

7 Latvus 2011.
8 Viittaan termillä ”kirkko” Suomen ev.lut. kirkkoon. Kirjoituspyynnössä kysyin 

myös liikkeen piiriin etsiytymisestä ja sen merkityksestä kirjoittajan elämän-
kulussa. Painotin, että näkökulma sai olla vapaasti valittu. Vastaajat saivat 
kirjoittaa nimettöminä, mutta pyysin heitä aineiston analyysin syventämisek-
si mainitsemaan ikänsä ja sukupuolensa. Toki monien nimi tuli sähköpostitse 
käydyssä kirjeenvaihdossa ilmi.
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viidesläisyydestä.9 Joskus tarkastelu siirtyi myöhemmäksi, aina nykyaikaan 
asti. Kokemukset eivät aina viittaakaan nykyiseen viidesläisyyteen ja sen 
käytäntöihin.

Lähestyin aineistoani hyödyntäen lähilukua10, aiempaa herätysliiketutki-
musta tehneenä, erityisesti seksuaalisuuden kysymyksiin ja eletyn uskon-
non tutkimukseen perehtyneenä teologina. Aineisto, kysymyksenasettelu ja 
oma paikantumiseni nivovat artikkelia suomalaiseen herätysliiketutkimuk-
seen, mutta samalla se liittyy myös uskonnoista erkaantumista koskevaan 
tutkimukseen. Aiempi erityisesti viidesläisyyttä koskeva teologinen tutkimus 
on ollut melko vähäistä,11 vaikka sitä on käsitelty myös osana suomalais-
ta herätysliiketutkimusta.12 Eri uskonyhteisöistä erkaantumista on tutkittu 
Suomessakin, muttei juurikaan herätysliikeperspektiivistä.13

Kansainvälisesti tämä uskonyhteisöistä erkaantumista koskeva tutkimus 
on saanut uusia avauksia.14 Nojaudun artikkelissa aiempaan erkaantumis-
tutkimukseen ja siinä esiin nousseisiin, eri uskonliikkeistä erkaantumiseen 
liittyviin usein yhteisiin piirteisiin. Erityisesti hyödynsin Ronimuksen Jehovan 
todistajia ja Timosen useita eri uskonyhteisöjä15 luotaavia erkaantumistutki-
muksia sekä useita erilaisia uskonperinteitä ja erkaantumisen prosesseja luo-
taavien antologioiden Falling from the Faith16 ja Handbook of Leaving Religion17  

9 Esimerkiksi 1967 virallisesti perustettu SEKL laajeni ripeästi ja sai paljon näky-
vyyttä 1960- ja 1970-luvun yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muuttuneessa 
Suomessa. Myös Ylioppilaslähetys (nyk. OPKO) näki päivänvalon 1964. Ajan 
herätys saattoi suunnata nuorisoa uskonnon piiriin. (Kauppinen 1990, 11–18, 
21; Latvala 2008, 205, 221, 253.)

10 Lähiluvusta omaelämäkerrallisen materiaalin analyysissä esim. Pöysä 2015.
11 Aiempaa tutkimusta esim. Kauppinen 1973; 1990; Latvala 2008; Auranen 2015.
12 Esim. Huotari 1981; Salomäki 2004; 2010.
13 Vanhoillislestadiolaisuudesta erkaantumisesta populaarimmin Linjama 2014 

ja Rova 2016.
14 Enstedt & Larsson & Mantsinen 2020, 2–3. Katsauksia aiempaan kotimaiseen 

ja kansainväliseen tutkimukseen, ks. esim. Mantsinen 2015, 3–6 (sivusto); 2020, 
176–177; Enstedt 2020, 293–300.

15 Ronimus 2011; Timonen 2013. Suomalaisena tutkimuksena on mainittava myös 
Mantsinen 2015.

16 Albrecht el al. 1988; Bromley 1988.
17 Enstedt 2020; Enstedt & Larsson & Mantsinen 2020; Mantsinen 2020; Mant-

sinen & Tervo-Niemelä 2020; Salim Francis 2020.
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artikkeleita.18 Viidesläisyyteen liittyen hyödynnän löytämääni aiempaa yk-
sittäistä tapauskertomusta viidesläisyydestä erkaantumisesta. Kertomus 
sisälsi monia omassakin materiaalissani esille tulleita piirteitä.19

Itse uskonnoista erkaantumisen käsite ja siihen liittyvät prosessit ovat 
monitahoisia.20 Erkaantumista onkin käsitelty monin eri käsittein21 ja erit-
telyin. Uskonyhteisön jäsenyyskin voidaan nähdä monin eri tavoin.22 Kris-
tinuskosta erkaantumista olisikin Mantsisen ja Tervo-Niemelän mukaan 
kuvattava tietoisen tapaustutkimuksellisesti.23

Käytän termiä erkaantuminen kuvaamaan kertojieni kokemusten usein 
hidasta ja vähittäistä, joskus jopa ristiriitaistakin sekä muuhun elämän-
kaareen nivoutuvaa luonnetta, jollaiseksi uskonnoista erkaantumista on 
kuvattu myös muissa yhteyksissä.24 Lopputuloksena saattoi olla ajan kanssa 
tapahtunut, kokonaisvaltainen uskonnollisen identiteetin murros.25 Käsite 
tekee mielestäni oikeutta näille moninaisille, aiemmassakin tutkimuksessa 
kuvatuille prosesseille sekä niiden seurauksena syntyville uuden uskon-
identiteetin vaihtoehdoille.

18 Uudempaa kansainvälistä tutkimusta teoreettisine erittelyineen tarjosi myös 
Streib et al. 2009, vanhempaa pohjoismaista näkökulmaa Repstad 1984. Täs-
sä yhteydessä on hyvä mainita viidesläisyyden historialliset siteet norjalaiseen 
herätyskristillisyyteen, jonka maisemissa Repstadin tutkimus suurelta osin liik-
kuu (Salomäki 2010, 63; Huotari 1981, 62–63; Repstad 1984 13, 31–32).

19 Timonen 2013, 189–198.
20 Enstedt & Larsson & Mantsinen 2020, 3; Mantsinen & Tervo-Niemelä 2020, 68.
21 Ks. esim. Ronimus 2011, 17–18; Bromley 1988, 23; Streib et al. 2009, 17.
22 Mantsinen 2015, 2, 16 (sivusto); Hovi 2018, 208, 214, 220.
23 Mantsinen 2015, 2, 16; Mantsinen & Tervo-Niemelä 2020, 68.
24 Ks. esim. Mantsinen 2015, 10; 2020, 180; Ronimus 2011, 18–19, 153–154, 181; 

Albrecht et al. 1988, 63–64, 79–80; Timonen 2013, 10–11, 27–28, 114. Yksi 
kompastuskivi tutkittaessa uskonnosta erkaantumista on ”negatiivisten, ste-
reotyyppisten tai jopa ennakkoluuloisten kuvien tuottaminen” käsiteltävästä 
yhteisöstä (Enstedt 2020, 301; viit. Carter 1998). On hyvä muistaa, miten eräät 
kertojat muistelivat myös menneen hyviä puolia, minkä myös kirjoituspyyntöni 
muotoilu mahdollisti. Artikkelini on kuitenkin jo aihepiirinsä pohjalta tietyssä 
mielessä kriittinen (vrt. Ronimus 2011, 227; Mantsinen 2015, 10). Myös kiel-
teisten kokemusten esiin nostaminen on tutkimuksellisesti tärkeää: aineiston 
valossa kritiikille on koettu olevan katetta.

25 Vrt. Salim Francis 2020, 164; Timonen 2013, 11, 15; Ronimus 2011, 47; viit. 
McGuire 2002, 52–54.
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7.2 Viides herätysliike

Kirkon herätysliikkeisiin kuuluva viides herätysliike voidaan nähdä 1900-lu-
vulla vaikuttaneen kansainvälisen herätyskristillisyyden ja myös vanhem-
man pietismin hedelmänä. Näiden seurauksena perustettiin Kansan 
Raamattuseura ja Suomen Raamattuopisto vuonna 1945. Organisaation-
muodostuksen toinen vaihe nähtiin 1960-luvulla eräänlaisena protestina 
rakennemuutoksen ajan maallistumista kohtaan. Vuonna 1964 perustet-
tiin Ylioppilaslähetys, nykyinen Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- 
ja Koululaislähetys (OPKO) ja vuonna 1967 Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys (SEKL). 1970-luvulla SEKL:n hajaantumisen myötä syntyi vielä 
muutamia uusia haaroja. Liikkeen eri haaroilla on omia piirteitään, mutta 
yhteisiä ovat muun muassa uskoontulon, evankelioinnin ja dogmaattisten 
kysymysten esilläpito. Usein myös eskatologia ja kirkkokritiikki ovat olleet 
esillä. Kansan Raamattuseura on tosin kuvattu maltillisempana. Eri järjestöt 
järjestävät monipuolista toimintaa ja omia kesäjuhliaan.26

7.3 Liikkeen piiriin

Kertomusten alkuna toimi usein liikkeen opetukselle ja jäsenyydelle keskei-
nen uskoontulokokemus27 ja tätä kautta viidesläisyyden tuleminen omaksi 
hengelliseksi viiteryhmäksi28 useimmiten rippikoulussa tai vaikkapa nuori-
sotyön kautta.29 Jotkut tulivat uskoon myöhemmin, löysivät liikkeen opis-
keluaikana tai olivat kasvaneet viidesläisessä kodissa.30

26 Ketola & Virtanen 2008, 75–80. Lähemmin eri suuntausten profiileista, ks. esim. 
Salomäki 2010, 63–64; Huotari 1981, 62–64.

27 Kauppinen 1973, 67; 1990, 138; Ketola & Virtanen 2008, 78; Salomäki 2010, 
235, 242.

28 Hovi 2018, 211.
29 Yhteensä 13 kirjoittajaa kuvasi tarkemmin uskonratkaisua. Kauppisen (1973, 

68) mukaan erittäin huomattava osa varhaisen SEKL:n uskoontuloista tapah-
tui rippikouluiässä. Aineistoni vahvistaa tätä kuvaa.

30 Yhden kirjoittajan elämää määrittelivät sekä perhetausta että myöhempi us-
konratkaisu. Eräät kirjoittajat mainitsivat myös ei-viidesläiset kristilliset tai se-
kulaarit lapsuudenperheet.
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Uskoontuloa kuvailtiin erilaisina tunnekokemuksina, vapautumisesta 
aina syyllisyyteen ja uhkaan. Myös sosiaaliset suhteet31, 1960- ja 1970-luvun 
viidesläisyyden eskatologia32 ja uskovien ja ei-uskovien välille piirretty ero33 
ja näitä seurannut kokemus erityisyydestä saattoivat olla läsnä34:

En tarkkaan muista, missä vaiheessa jäin näihin mukaan, mutta sen 
muistan, että maailmanloppu tulee ihan just nyt. Öljymäki on jo halkea-
massa kahtia ja Jeesus tulee takaisin. Siksi on tehtävä henkilökohtainen 
uskonratkaisu nyt, koska aika on todella vähissä.

Puhuttiin paljon omakohtaisesta ratkaisusta, uskoon tulosta. Se oli eh-
doton vaatimus, mitään keskitietä tai lapsenuskoa ei ollut.

[…] Kevään mittaan pohdin tätä paljon, ja myös ahdistuin. Monia ka-
vereitani tuli uskoon, lähinnä tyttöjä ja niinpä minä muiden mukana 
eräänä iltana tein ratkaisun. Muistan, että seurakunnan työntekijät ja 
uskoon tulleet ystävät olivat tavattoman iloisia, ja ilo tietysti tarttui. Kuu-
luin porukkaan ja olin valmis viemään sanomaa eteenpäin. Olo tuntui 
erityiseltä, valitulta.

Uskonyhteisössä piirretyt rajat ja normit aikaansaavat joskus kahtiajakoa 
kielteisesti leimattuun ”maailmaan” ja omaan, puhtauteen ja oikeaoppisuu-
teen viittaavia attribuutteja saavaan yhteisöön.35 Tällainen asetelma näkyi 
myös materiaalissa, varsinkin 1960- ja 1970-lukujen kuvauksissa, mutta 
se oli osin tunnistettavissa myös myöhempänä aikana, kuten myös Timo-
sen uudempaa viidesläisyyttä kuvaavassa erkaantumiskertomuksessa.36 

31 Sosiaalisten suhteiden merkityksestä uskonyhteisöön liittymisessä ks. esim. 
Ronimus 2011, 94.

32 Erityisesti Kansanlähetyksestä esim. Ronkainen 1970, 16; Kauppinen 1973, 
4, 79; 1990, 141; Latvala 2008, 62, 127, 214; Auranen 2015, 152–160. Latvala 
mainitsi myös Ylioppilaslähetyksessä esillä olleen eskatologian. Myös eräät 
kirjoittajat mainitsevat muutenkin tuon ajan julistuksen eskatologiset teemat.

33 ”Varhaiseen” Kansanlähetykseen liittyen Kauppinen 1973, 20, 37, 47.
34 Myös Kauppinen (1973, 20–21) viittasi ”nuoren” SEKL:n yhteydessä tähän.
35 Timonen 2013, 263.
36 Timonen 2013, 193.
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Käsittelen tämän aihepiirin käytännöllisiä ilmenemismuotoja tarkemmin 
elämäntapoihin liittyvien kuvausten yhteydessä.

Kirjoittajat kuvasivat myös liikkeen hyviä puolia, kuten saatua raamattu-
opetusta. Usko ja yhteisö saattoivat tarjota ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta:

Ennen kaikkea kuitenkin sain kerralla hirveän määrän ystäviä ja koke-
muksen rakastavasta uskovien yhteydestä. Minua arvostettiin ja minulla 
oli paikka.37

Aikuiseksi kasvu osin herätysliikkeen suojissa oli varmasti monella lailla 
hyvä asia. Turvallisuus, avoin pohdinta, aito ystävyys ja yhteinen etsintä 
antoivat hyviä eväitä opiskeluvuosiin.

Varsinkin vanhempia aikoja koskevassa kerronnassa oli kuvauksia evanke-
lioinnista ja uskovaisuuden kokonaisvaltaisuudesta. Into saattoi olla suurta, 
mutta evankeliointiin saattoi liittyä myös ryhmäpainetta.38

Lauloimme paljon Sinisen laulukirjan lauluja, keskenämme, monissa 
tilaisuuksissa, toreilla ja turuilla. Kiersimme ovelta ovelle jakamassa 
traktaatteja. Koulussa pidimme vuorotellen aamuhartauksia ja meillä 
oli ruokatuntirukouspiiri. Rukoilimme herätystä ahkerasti. […] Mitä ah-
kerammin tekisimme töitä, sitä pikemmin saisimme nähdä herätyksen 
leviävän koko Suomeen.

Todistamisesta ja evankelioinnista tuli paineita. Nuori mieli poti koko 
ajan huonoa omaatuntoa siitä ettei ollut vieläkään saanut todistettua[.]

37 Uskossa olemisen alkuvaihe voi tarjota hullaantumista ja suurta yhteenkuu-
luvuutta (Ronimus 2011, 95). Kauppisen (1973, 55) mukaan huomattava osa 
”nuoren” SEKL:n kannattajien ystävyyssuhteista oli yhteisössä. Viidesläistä yh-
teisöllisyyttä kuvasi myös Timonen (2013, 192).

38 Kauppinen (1973, 37–58, 98, 112) kuvasi varhaisen SEKL:n evankeliointia ha-
vaiten liikkeeseen hiljattain liittyneiden nuorten innon ”elämän todistukseen”, 
kuten myös mahdollisen ryhmän aiheuttaman velvoituksen olemassaolon. 
Evankelioinnista uudemmasta viidesläisyydessä Timonen 2013, 193.
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Kaikissa tarinoissa ei kuvattu uskoontuloa:

Päädyin Opkon toimintaan aikanaan ystävän kutsusta[.]

Joskus (erityisesti vanhempia aikoja koskevassa kerronnassa) liikkeen ja 
kirkon/paikallisseurakunnan suhteet saattoivat olla jännitteisiä39, mutta 
joskus viidesläisyyden piiriin päädyttiin sen kautta40.

7.4 Kritiikki ja erkaantuminen

Aiemmassa tutkimuksessa uskonnoista erkaantumisen syitä on jaoteltu 
erilaisiin, esimerkiksi yksilön elämänpolkuun, sosiaalisiin suhteisiin, ympä-
ristöön sekä erilaisiin yhteisöön ja sen oppeihin liittyviin, vaikkapa eettisiin, 
psykologisiin ja käytännöllisiin ristiriitatilanteisiin liittyviin syihin ja kategori-
oihin.41 Tässä artikkelissa tyydyn yleisluontoisempaan jaotteluun, jossa jaan 
erkaantumisen syyt kirjoittajan omaan elämään liittyviin ja dogmaattisiin 
syihin. Aiemmassa tutkimuksessa on nähty, miten dogmaattiset syyt ovat 
tärkeitä – mutta eivät useinkaan ainoita, saati ratkaisevia – uskonyhteisöistä 
erkaantumisen pontimia.42 Keskeistä omassa materiaalissani näyttikin usein 
olevan dogmaattis-moraalisten syiden ja normien epäsopivuuden ja tästä 
nousevien epäilysten limittyminen kertojan omaan elämäntilanteeseen.43

Tämän erittelyn jälkeen kartoitan kirjoittajieni myöhempää uskon-
nollisuutta. Uskonyhteisöstä erkaantumiseen liittyy uskonnollista poh-
dintaa, suuntautumista toisenlaiseen (yhteisölliseen ja/tai henkilökohtai-
seen) uskonnollisuuteen tai uskonnottomuuteen.44 Erkaantuminen ei aina 

39 Alkuvaiheen SEKL:n sekä muun viidesläisyyden ja kirkon välisistä jännitteistä 
Kauppinen 1990, 142; Latvala 2008, 63, 336–337.

40 Noin puolet kirjoittajista kytki yhteen herätysliikkeen ja paikallisseurakunnan.
41 Ks. esim. Albrecht et al. 1988, 68–69; Streib et al. 2009, 22; Ronimus 2011, 153.
42 Albrecht et al. 1988, 68–69; Streib et al. 2009, 22; Repstad (1984, 81) puoles-

taan nostaa elämäntapoihin liittyvät ongelmat kauas dogmaattisten syiden 
edelle.

43 Ronimuksen (2011, 136, 138) mukaan epäily voi olla myöhemmän erkaantu-
misen indikaattori, jonka vaikutusta oma elämänkulku voi vahvistaa.

44 Streib et al. 2009, 26, 28; Ronimus 2011, 153–154, 189–190; Albrecht et al. 
1988, 79–80.
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suuntaudu poispäin tietystä uskonperinteestä, vaan se voi olla myös sen 
sisäistä liikettä.45

Yhtenä omaan elämään liittyvänä kriittisyyden pontimena huomattavan 
monet kirjoittajat mainitsivat seksuaalisuutta ja sukupuolirooleja koskevat 
opetukset ja käytännöt usein konservatiivisesta seksuaalimoraalistaan tun-
netussa herätysliikkeessä. Joskus jäljet ovat olleet pitkiä.46

Seksuaalisuuden kontrollointi oli keskeinen opetusten teema. Tätä puitiin 
tietysti paljon myös nuorten keskinäisissä puheissa, usein myös huumorin 
kautta. Seurustelevat parit todistivat pidättäytymisestään koko nuoriso-
joukon edessä. Luulin, että se tosiaan olisi tavoiteltavaa. Tosi rakkaus 
odottaa. Koin kuitenkin mielessäni ristiriitaiseksi vaatimukset vakavasta, 
avioliittoon tähtäävästä seurustelusta ja fyysisistä rakkaudenosoituksista 
pidättäytymisestä.

Lentopallokentällä minulle tultiin sanomaan, että minun täytyy mennä 
pukemaan enemmän päälle, jotta en herätä pojissa seksuaalista mie-
lenkiintoa.

[…] Minä etsin omaa naiseuttani ja ilmenemismuotoja pitkään. Vuosien 
ajan olen seisonut peilin edessä miettien, onko puseroni kaulus liian 
avonainen. On se. Vaihdan paidan.

Koen, että voisin olla seksuaalisuuteni kanssa paremmin sinut ilman 
viidesläisyyttä.

Kuten on melko tunnettua, suhtautuminen homoseksuaalisuuteen (ja 
kaikkeen sukupuoliseen ja seksuaaliseen erilaisuuteen) on viidesläisten 
piirissä paljolti kielteinen ja syrjivä. Julkisesti asiaa halutaan kaunistella ja 
väitetään ettei kyse ole syrjinnästä eikä vihasta, mutta oma näkemykseni 
on erilainen enkä ole nähnyt syytä sitä muuttaa.

45 Enstedt & Larsson & Mantsinen 2020, 1.
46 Seksuaalisuuskäsityksistä viidennessä herätysliikkeessä, ks. esim. Kauppinen 

1973, 56; Salomäki 2010, 91, 285, 336–348, 342, 360–361.
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Seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvä normittaminen on noussut 
esille myös muita uskonliikkeitä koskevissa erkaantumistutkimuksissa.47 
Myös Timosen ex-viidesläinen informantti kuvasi seksuaalisuuden normeja 
samalla tapaa.48 Kirjoittajat mainitsivat myös muita sosiaalisia tabuja ja 
ajankäytön normittamista:49

Leirillä tehtiin selväksi, ettei uskova nuori harrasta teatteria, oopperaa, 
viihdemusiikkia, tanssia, elokuvia eikä oikeastaan mitään, mikä oli ”maail-
masta”; hän käy vain kirkossa ja Kansan Raamattuseuran nuortenilloissa.

Ahdasmielinen suhtautuminen esim. alkoholinkäyttöön johti konfliktei-
hin.

Elämätapanormien kritisointi voidaan nähdä osana erkaantumista usein 
taustoittavaa oman elämäntyylin ja yhteisöön sitoutumisen konfliktia50 sekä 
yhteisön moraalista ja dogmatiikasta etääntymistä. Kyseessä voikin olla 
erkaantumista usein taustoittava ”moraalinen kritiikki” ja ”emotioonalinen 
kärsimys”51.

Aikuistumisen ja kasvamisen erilaiset vaikutukset tulivat kertomuksissa 
esiin. Tämä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, jossa sekä aikuistu-
miseen että muihin elämänkaaren muutoksiin liittyvät tekijät on nostettu 

47 Repstad 1984, 84–85; Ronimus 2011, 127–128; Timonen 2013, 110, 140, 252–
262; Enstedt & Larsson & Mantsinen 2020, 3.

48 Timonen 2013, 193.
49 Tätä kuvasi myös Timosen (2013, 193) ex-viidesläinen informantti.
50 Albrecht et. al. 1988, 68–69.
51 Streib et al. 2009, 22. Uskonyhteisöjen erilaisista ihanteista ja normeista sekä 

niiden ja yksilön ajattelun ja käyttäytymisen välisten konfliktien vaikutuksista 
erkaantumiseen, ks. esim. myös Albrecht et al. 1988, 68–69; Ronimus 2011, 
125, 168–169; Timonen 2013, 96, 134, 219, 222, 224–225, 241, 263–267; vii-
desläisyydessä Timonen 2013, 195.
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erittäin tärkeiksi irtautumisen taustatekijöiksi.52 Esimerkiksi muutto,53 uudet 
ihmissuhteet ja elämäntapahtumat54 mainittiin:

Muuten irtautuminen tapahtui pikkuhiljaa. Asuin jo toisella paikkakun-
nalla. Sosiaalisestikin olin jo muissa kuvioissa ja ihmissuhteissa, eivätkä 
nuoruuden ehdottomuus ja uskovaiset kaverit enää olleet elämässäni 
niin tiiviisti läsnä.

Myös Kauppinen arvioi muuttoliikkeen vähentäneen Kansanlähetykseen 
sitoutumista.55 Elämäntilanteeseen nivoutuva erkaantuminen voikin liittyä 
osin elämäntapoja koskeviin konflikteihin, mutta muutto ja aikuistuminen 
voidaan nähdä myös pehmeämpänä, ei välttämättä pelkästään dramaat-
tisena erkaantumisena.

Lopulta herätysliike saattoi tuntua ahtaalta.56 Ahtauden kokemuk-
siin saattoi kietoutua aiemmassakin tutkimuksessa tunnistettu tarve 
kaksoiselämään:57

Mutta minä sain yliopistolta kavereita vähän vahingossa, ja yhtäkkiä oli 
kaksi hyvin erilaista minua eri porukoissa.

52 Albrecht et al, 1988; 68–69; Ronimus 2011, 168, 172. Myös Timosen (2013, 195, 
197) viidesläisen informantin erkaantuminen kytkettiin aikuistumisprosessiin 
ja elämänkaareen.

53 Muuton vaikutuksista erkaantumiseen, ks. esim. Repstad 1984, 74; Albrecht 
et al. 1988, 68; Ronimus 2011, 172; Timonen 2013, 125, 146, 160, 213, 321, 
viidesläisyydessä Timonen 2013, 195.

54 (Muuttuvan) ympäristön ja muiden ihmisten vaikutuksista uskonnosta erkaan-
tumiseen, ks. esim. Repstad 1984, 74, 76; Ronimus 2011, 166; Albrecht et al. 
1988, 68–69; Timonen 2013, 96, 160, 174, 202, 204, viidesläisyyden viitekehyk-
sessä Timonen 2013, 195.

55 Kauppinen 1990, 225, 241.
56 Vrt. Ronimus 2011, 168–169; Timonen 2013, 95–96; 251; viidesläisyydestä Ti-

monen 2013, 193, 197.
57 Ronimus 2011, 156; Timonen 2013, 123, 131, 134, 150, 251.
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Eronteko oman liikkeen ja muiden kristittyjen (puhumattakaan ei-kristityis-
tä!) välillä saattoi herättää ihmetystä ja kritiikkiä,58 kuten myös uskoontulon 
ja synnintunnon painottaminen ja yleinen dogmaattisuus:59

Piti todellakin pysyä erossa maallisista menoista ja ei-uskovista ystävistä. 
En tähän ihan kyennyt.

Omakohtaisen ratkaisun vaatimus ja oikeassa oleminen alkoi kuitenkin 
entistä enemmän ärsyttää.

Riittämättömyyttä synnytti myös paine käännyttää omaa lähipiiriä, jo-
hon käännytystyöhön en pystynyt koulu- enkä myöhemmin myöskään 
opiskeluaikoina, vaikka olin yo-lähetyksen aktiivi.

Raamattuopistolla puhuttiin paljon synnintunnosta. Jeesuksen sovitus 
oli siihen ainoa lääke.

[…] Jälkeen päin olen ymmärtänyt, että julistuksen pääsanoma ei kosket-
tanut minua tunnetasolla, koska ydinongelmani ei ollut itseni syntiseksi 
ja kelvottomaksi tunteminen. Pikemminkin hain uskosta apua elämän 
tarkoituksettomuuteen ja ohjenuoraa monien valintojen tekemiseen.

Repstad huomioi iän lisäävän epäilyksiä kääntymystä painottavaa dog-
matiikkaa kohtaan,60 mikä on nähtävissä esimerkkinä elämänkaaren ja 
dogmaattisten tekijöiden mahdollisista yhteen nivoutumisista erkaantu-
misprosessissa. Yksi esimerkki tästä on erään kirjoittajan kokemus lämpi-
mästä, mutta myös rajoittavasta yhteisöstä:61

58 Raja saattoi näkyä myös parinvalinnassa (vrt. Kauppinen 1973; 61; 1990, 132). 
Mielenkiintoisena yksityiskohtana useat naiskirjoittajat mainitsivat viidesläisten 
miesten ”jäykkyyden” ja sopimattomuuden potentiaalisiksi kumppaneiksi. Alku-
aikojen viidesläisyyden yleisestä eksklusiivisuudesta, ks. Latvala 2008, 39, 59; 
Kauppinen 1973, 20, 37; 1990, 211, myöhemmin Timonen 2013, 193. Timosen 
(2013, 271) mukaan eksklusiivisuuden kriittinen esiin nostaminen on keskeistä 
erkaantumisen muistelemisessa yhteisöllisestä taustasta riippumatta.

59 Timosen (2013, 193, 196) ex-viidesläinen informantti kuvasi ”uskoontulon vaa-
timisen traumaa”.

60 Repstad 1984, 93.
61 Vrt. Ronimus 2011, 126; Timonen 2013, 33.



174    Spiritualiteetti 2020-luvun Suomessa

Jotain syksyn tutustumisleikkejä juonnettiin ”seuraavaksi evoluutioleikki 
– vaikka emmehän tietenkään usko evoluutioon”. Sen jälkeen pitää olla 
vähän varuillaan, ettei ilmaise uskovansa evoluutioon, tai että rupeaa 
tuntumaan siltä, ettei kuulu joukkoon.

[…] Raamattupiirissä jatkoin pidempään. Siellä pääosin oli hyväksyvä ja 
lämmin ja salliva ilmapiiri. Sielläkin tuli joskus raja vastaan kun tohdin 
esittää liikaa epäilyksiä. […] Lopetin lopulta vasta kun tulevaa miestäni 
yritin sinne kotiuttaa, ja hän ahdistui kun ei osannut ”olla oikein” ja 
puhua ”oikeilla sanoilla”. En yksin jaksanut enää käydä.

Myös yleinen kielteisyys saattoi vieroittaa, kuten myös kyseenalaistavat 
kokemukset liikkeen johtajista:62

Näen oman irtautumiseni viidennestä herätysliikkeestä liittyvän […] 
pelko-orientoituneesta maailmankatsomuksesta vapautumiseen.

[…] En voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen, millä tavalla siellä [liik-
keen piirissä] käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Kaikkea käsiteltiin uhkana, 
mitään ei mahdollisuutena. Kaikki, mitä maailmassa tapahtui, oli uhka.

Aloin myös mielessäni kritisoida viidennen herätysliikkeen johtohahmoja 
ja heidän puheitaan.

Teologian opinnot saattoivat rikastuttaa ajattelua,63 kuten myös tutustu-
minen muuhun hengellisyyteen tai kirkollinen ammatti.

Dogmatiikan tunneilla opettajat kertoivat, miten eri kirkkokunnat tulkit-
sevat eri raamatunkohdat. Aloin ajatella, että Raamattuopistolla opetettu 
”totuus” oli liian yksipuolinen ja ahdas.

62 Vrt. Timonen 2013, 234–236.
63 Opiskelua (myös teologian) osana erkaantumisprosessia ovat kuvanneet myös 

Ronimus 2011, 172, 224 ja Timonen 2013, 122, 158, 340, viidesläisyyden kon-
tekstissa Timonen 2013, 190–191.
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Opiskelin myöhemmin, yllätys, yllätys, kirkon nuorisotyönohjaajaksi. […] 
[O]pin, että raamattua voikin tulkita eri tavoin.

Monien erkaantuminen oli prosessinomainen, pitkäkestoinen, asteittainen 
ja usein hiljainen. Joskus lähtö oli nopeampi. Sosiaaliset suhteet pitivät 
kiinni liikkeessä,64 ja eräillä oli nykyäänkin ystäviä liikkeen ajoilta:

Irtautumiseni […] tapahtui vähitellen.

Irtautumiseni […] oli lopulta helppo ja melko aggressiivinen.

[R]oikuin vielä viidesläisyydessä mukana lähinnä ystävien takia.

Sain tosiystäviä, joiden kanssa ystävyys jatkuu edelleen.

Eräissä tapauksissa kertoja oli myös saattanut kokea ulossulkemista:65

Koulun potkiaisillan jälkeen sain nimettömän kirjeen. Viidesläisen suvun 
nuoremmat jäsenet, luokkakaverini, olivat raportoineet isoveljelleen käy-
töksestäni – olin tanssinut. Kirjeessä kuvailtiin tanssin synnillistä luon-
netta ja kerrottiin miten minun sieluni pelastumisen puolesta oli käyty 
polvirukouksiin. Nimettömyydestä huolimatta tiesin lähettäjän, mutta en 
muista että olisin antanut mitään vastinetta. Sen sijaan sisälläni jotakin 
murtui, muuttui ja irtautumiseni seurakunnasta alkoi hitaasti.

Varsinkin liikkeen menneisiin vuosikymmeniin kuuluneilla, usein tiukoil-
lakin elämäntapanormeilla saattoi olla niiden aiheuttamien kysymysten 
ja epäilyjen lisäksi konkreettiset, retoriikan ylittävät seurauksensa. Aineis-
tosta (varsinkin 1960- ja 1970-lukuja koskevasta kerronnasta, mutta myös 
myöhemmin) löytyy myös hengelliseksi väkivallaksi tulkittavissa olevia ko-
kemuksia. Jätän tässä tämän jatkotutkimustarvetta herättävän aihepiirin 
maininnaksi.

64 Vrt. Ronimus 2011, 166 ja Timonen 2013, 217. 
65 Kontrollista uskonyhteisössä myös Ronimus 2011, 178; viidesläisyydessä Timo-

nen 2013, 193, 197. Myös Repstad (1984, 121) huomioi ”leimaamisen” osuu-
den erkaantumisissa.
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7.5 Erkaantumisen jälkeen

Kirjeistä oli löydettävissä kolme erkaantumisen jälkeisen uskonnollisuuden 
polkua: siirtyminen maltillisemmaksi koettuun, yksilölliseen kristillisyyteen, 
siirtyminen konservatiiviseen uskonnollisuuteen (Lähetyshiippakunta) tai 
uskonnosta etääntyminen.

Moni kuvasi itseään edelleen kristityksi tai ainakin kristinuskosta kiinnos-
tuneeksi, joka oli kulkenut pois viidesläisyyden vuorenvarmuudesta kohti 
moni-ilmeisempää ja usein myös yksilöllisempää ja yksityisempää uskoa:66

En ole menettänyt uskoani, mutta olen arempi sanomaan asioita var-
masti.

Olen kristitty, uskovainen en. […] En kuitenkin liity enää mihinkään. Sul-
jetut yhteisöt saavat minut voimaan pahoin. Toisten normien mukaan 
minusta ei ole elämään.

Suhtaudun edelleen uteliaasti kristinuskoon sinänsä, luen hengellisistä 
asioista ja pohdin niitä. Ongelma minulle ei ole uskonto vaan uskovaiset.

Tämänkaltainen uskonnollinen yksityistyminen ja liudentuminen on havait-
tu jo aiemmassa suomalaisessa tutkimuksessa uskonnollisesta yhteisöstä 
erkaantuneita usein yhdistäväksi piirteeksi.67 Repstad totesi samat kehi-
tyskulut norjalaisessa kontekstissa.68 Tällainen prosessi voidaan tässä yh-
teydessä nähdä siirtymänä evankelikaalisväritteisestä uskonvarmuuskris-
tillisyydestä69 kohti liberaalimpaa, yksityisemmän ja omaehtoiseksi koetun 
olemisen sallivaa uskontulkintaa, joka myöntää todellisuuden rosoisuuden 

66 Lähes kaksi kolmasosaa kirjoittajista identifioitui edelleen kristityksi. Tässä on 
tosin hyvä huomauttaa, että materiaali kerättiin suurelta osin kristillisten me-
dioiden kautta, jolloin kristittyjen osuus voi olla suuri.

67 Ronimus 2011, 186, 190, 197, 227; Timonen 2013, 39, 105, 229, 232, 345–346.
68 Repstad 1984, 187–194.
69 Salim Francis 2020, 165, 168, 171, suomalaisen viidesläisyyden, erityisesti al-

kuvaiheen SEKL:n evankelikaalisista piirteistä Latvala 2008, 39, 58, 63, 84. Ai-
neistositaateista esiin nousseina evankelikaalisina piirteinä voidaan nähdä mm. 
epäilysten torjuminen, evankelioinnin vaatimus ja järkähtämätön pelastusvar-
muus (Salim Francis 2020, 169–170).
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ja moninaisuuden.70 Yhteisöllisesti tiiviistä, usein jyrkkiä moraalisia ja dog-
maattisia standardeja viljelleestä hengellisyydestä on liikuttu kohti laveam-
paa uskonnollisuutta.71

Tämä uusi uskonnollisuus näkyi myös käytännössä. Esimerkiksi Tuo-
masmessu, taizéläisyys, hiljaisuuden liike, herännäisyys, setlementtiliike, 
yleiskirkollisuus, ”vanha ykyläisyys”, kristillinen mystiikka ja ortodoksisuus 
mainittiin viidesläisyydelle vaihtoehtoisina, usein myös nykyhetkeen sopi-
vina uskonnollisuuden muotoina.

Nykyään koen olevani jokseenkin yleiskirkollinen, mutta minulla on myös 
hyvin läheinen suhde hiljaisuuden liikkeeseen.

Jonkin sortin körttiläisenä olen pysynyt ja kannan ylpeydellä körttipu-
kuakin.

Kuusi kirjoittajaa mainitsi herännäisyyden ja samaten kuusi yleiskirkollisuu-
den. Ex-viidesläisten kytkökset herännäisyyteen ja yleiskirkollisuuteen on 
havaittu aiemminkin72, mitä vaikutelmaa tämä artikkeli vahvistaa.

Kahdella kertojalla hengellisyys kohdistui Lähetyshiippakuntaan.73 Us-
konnollisen liudentumisen lisäksi myös siirtyminen konservatiiviseen, vah-
vasti yhteisölliseen uskonnollisuuteen oli mahdollinen:74

70 Timonen 2013, 229–232, 345, 384–385; Ronimus 2011, 190; Salim Francis 2020, 
171, viidesläisyyden yhteydessä Latvus 2011 (sivusto); Timonen 2013, 198.

71 Bruce & Voas 2007, 14–15. Laajemmassa mittakaavassa tämä voidaan ken-
ties myös nähdä suhteessa nykyajan uskonnollisen ehdottomuuden yleiseen 
inflaatioon (Bruce & Voas 2007, 14–15). Esim. ”uskovaksi” identifioituminen 
vaikuttaa olevan suomalaisilla yleisesti korkeamman kynnyksen takana kuin 
”kristityksi” tai ”luterilaiseksi” (Ketola 2020, 70). Siteeraamani eronteot ”usko-
vaisuudesta” voidaankin nähdä myös valtavirtaisuutta ja maltillisuutta raken-
tavina itsemääritelminä.

72 Latvus 2011; Timonen 2013, 198. Herännäisyys voidaan nähdä epädogmaatti-
sen profiilin omaavana uskonnollisuutena, joka mahdollistaa omaehtoisen si-
toutumisen (ks. esim. Salomäki 2010, 223, 250, 255, 257, 354, 365, 367).

73 On hyvä muistaa Lähetyshiippakunnan kytkökset viidesläisyyteen. Esimerkiksi 
sen ensimmäinen piispa Matti Väisänen teki pitkän uran SEKL:ssä (Väisänen 
1970; 2010).

74 Streib et al. (2009, 26) tunnistivat erkaantujissa myös ”oppositionaalisen pois-
tumisen”, siirtymisen vanhasta uskonryhmästä entistä jyrkempään ryhmään. 
Tämä viitekehys sopii kenties näihin siirtymiin, ainakin jos mittapuuna on Lä-
hetyshiippakunnan kirkkosuhde.
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Tutustuminen tunnustukselliseen luterilaisuuteen oli minulle ennen muu-
ta henkilökohtaisesti hengellinen löytö. […]

[…] Kirkon liturginen elämä alkoi elää minulle, ja se todellakin oli sekä 
kaunista että hengellisesti puhuttelevaa.

Kielteinen suhde omaan hengelliseen taustaan ei välttämättä estä muun-
laisen uskonnollisuuden arvostamista.75 Viidesläisyydestä erkaantuminen 
ei monille kirjoittajille ollutkaan yksiselitteistä uskonnonharjoittamisesta 
tai aina edes uskonyhteisöstä luopumista, vaan pikemminkin siirtymistä 
suomalaisen kristillisen, useimmiten vieläpä luterilaisen perinteen sisällä.

Eräissä – materiaalissa vähemmistöksi jäävissä – tapauksissa erkaan-
tumisessa korostuivat uskonnon totaalisempi jättäminen ja uskonnollisen 
identiteetin väistyminen:76

Kirkosta eroaminen tuntui hyvältä ja tärkeältä askeleelta.

En osaa uskoa millään tavoin Jumalan olemassaoloon.

Monesti ikävistäkin kokemuksista huolimatta joskus ilmaistiin myös nos-
talgiaa viidesläisyyden tiiviyttä ja selkeyttä kohtaan ja kerrottiin myös ajoit-
taisesta osallistumisesta liikkeen toimintaan:77

Kuitenkin hetkittäin on hienoa päästä sukeltamaan kuplaan ja kohdata 
ihmisiä sen sisällä. Ja laulaa selkäytimeen painuneet laulut punaisesta 
kirjasta.

75 Ronimus 2011, 189. Mantsinen (2015, 8–10, 16; 2020, 181) kartoitti helluntai-
laisuudesta erkaantumista koskevassa tutkimuksessaan vastaajien nykyistä 
uskonnollisuutta tehden erittelyn ”uskonnon [helluntailaisuuden] erityisesti 
ja uskonnon yleensä” välillä.

76 Ronimus 2011, 153, 186; Albrecht et al. 1988, 79–80.
77 Bruce & Voas (2007, 15) huomauttavat, miten tämänkaltainen, usein valikoiva 

kaipuu saattaa nykyihmisellä yhdistyä korostuneeseen omaehtoisuuteen.
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7.6 Lopuksi

Kirjeet kertovat yhden version suomalaisesta spiritualiteetista, jossa nuo-
ruuden idealismiin ja etsintään sekä Suomen herätysliikekenttään ankku-
roitunut hengellisyys sai vanhemmiten antaa tilaa muunlaiselle hengelli-
syydelle tai myös kristinuskon jättämiselle.

Kirjoittajat olivat halukkaita kertomaan jopa vuosikymmenten takaisista 
kokemuksistaan. Tämä kertoo viidesläisen hengellisyyden ja siihen liittyvän 
sosiaalisen todellisuuden suuresta ja usein pitkäaikaisesta vaikutuksesta 
yksilöön. Artikkelini ei kerro mitään yleispätevää totuutta viidesläisyydestä 
erkaantumisesta78, mutta se lisää osaltaan tietoa siitä sekä uskon muut-
tuvista merkityksistä yksilön elämässä. Erkaantuminen kytkeytyy voimak-
kaasti yksilöön ja hänen uskonnollisuuteensa, mutta samalla monet siihen 
liittyvät tekijät ja kokemukset vaikuttavat aiemman tutkimuksen valossa 
olevan myös vahvasti jaettuja, jopa uskonryhmien ja kansojen rajojen yli. 
Artikkelini on myös avaus kohti uusia tematiikkaan liittyviä kysymyksen-
asetteluja ja metodis-teoreettisia kysymyksiä. Mitä esimerkiksi toisaalla 
herätysliikekontekstiin soveltamani,79 tämänkin antologian yhteydessä 
käsitellyn eletyn uskonnon tutkimuksen laajempi hyödyntäminen antai-
si aineiston tulkinnalle? Suomalaisen herätysliikehengellisyyden ja siihen 
liittyvien elämänkaariaspektien tutkimuksessa riittääkin vielä työsarkaa.

Artikkelini kertomaa voidaan myös tarkastella kirkon jäsenyyden ja sii-
hen sitoutumisen näkökulmista. Vaikka kirjoittajat olivat pääosin hyvinkin 
kriittisiä viidesläistä menneisyyttään kohtaan, moni koki silti muunlaisen, 
usein myös paikallisseurakuntaan ja muuhun kirkkoon sidoksissa olevan 
kristillisyyden itselleen tärkeäksi. Uskonnollisuuden muutos ja ajallemme 
leimalliseksi nähdyn, yksilölähtöisyyttä jäykäksi koetun institutionaalisuu-
den sijaan painottavan hengellisyyden ja kristillisyyden etsintä80 voivat ka-
navoitua myös kirkon sisällä.

Artikkelini vahvistaakin aiemmin hahmoteltua kuvaa (nuoruuden) vii-
desläisyydestä eräänlaisena kristinuskon rautaisannoksena, josta on usein 

78 Vrt. Timonen 2013, 385.
79 Kejonen 2020.
80 Hovi & Haapalainen 2015, 177–178; Kaikkialta kaikkialle – kirkon missio nyt 

2018, 23–24 (pdf).
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hakeuduttu kohti muuta kirkollista kenttää.81 Tämä voidaan kenties nähdä 
yhtenä kansankirkon etuna: korkea katto ja leveät seinät mahdollistavat 
tällaiset, usein ihmisen elämänkulkuun kytköksissä olevat siirtymät. Samalla 
näiden prosessien taustalla oli tyytymättömyyttä aiempaan hengelliseen 
viitekehykseen. Kansankirkon puitteissa on ollut myös eksklusiivista ja epä-
sopivaksi koettua hengellisyyttä, joka on joskus myös karkottanut kirkon 
yhteydestä. Esiin nostamani viitteet hengelliseksi väkivallaksi tulkittaviin 
kokemuksiin ovat tässä huomionarvoisia. Kirkosta vieraantumista ja eroa-
mista voivatkin joskus selittää myös koetut pettymykset ja jopa traumat 
suhteessa johonkin kirkkoon kytkeytyvään hengellisyyden muotoon. Tällöin 
usein kirkosta erkaantumisen syiksi tarjotut hengellisyyden vähentyminen 
ja yksilöllisyyden lisääntyminen82 saavat lisäperspektiiviä.
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