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ONKO MYSTIIKALLA SUKUPUOLTA?
PÄÄKIRJOITUS

Enja Seppänen
Päätoimittaja

Morsiusmystiikka on keskiajalla 
syntynyt mystiikan suuntaus, jossa 
ajatellaan Kristuksen olevan sielun 
sulhanen. Esimerkiksi lestadiolai-
suudessa Kristuksen morsiamena 
kuvataan koko seurakunta, mut-
ta alun perin morsiusmystiikka on 
merkinnyt syviä hengellisiä ja ruu-
miillisiakin Jumalan läsnäolon ko-
kemuksia yksilön, yleensä naisen, 
elämässä.

Sukupuoliroolit sekä avioliittoins-
tituutio muuttuvat, mutta kuvaus 
avioparin suhteesta pitää sisällään 
jotain sellaista rakkauden kuvausta, 
mikä nykyihmisen on helppo käsit-

tää. On kuitenkin ymmärrettävää, 
että Kristuksen miehuus pännii – ja 
hämmentää – monia. Minulle on ai-
nakin vaikeaa samaistua Jumalaan, 
jota jatkuvasti kuvataan miehenä, 
herrana tai varsinkaan isänä. En yh-
tään ihmettele myöskään sitä, että se 
voi miehistä romanttisesti kiinnos-
tuneille olla seksuaalisestikin häm-
mentävää.

Ja ei, en nyt vihjaa, että olisin seksu-
aalisesti kiinnostunut Jeesuksesta, 
mutta ei sekään ole ennenkuuluma-
tonta, eikä samaa voi sanoa esimer-
kiksi keskiajan ursuliininunnista. 
Ajatus miehestä ja naisesta seksuaa-

lisina vastinpareina on niin syvälle 
aivoihimme pinttynyt, ettei suku-
puolen merkitystä voi ohittaa mysti-
sissä kokemuksissakaan.

Outi Lehtipuu kirjoittaa Aulikki 
Mäkisen toimittamassa Tulevaisuu-
den sanat -kirjassa artikkelissaan 
Raamattu muuttuvassa maailmassa 
erinomaisesti sukupuolittuneen kie-
len merkityksestä. Kieli voi häivyt-
tää historiasta kokonaisia ihmisryh-
miä väärin tulkittuna. Esimerkiksi 
kreikan kielessä käytetään sanan 
maskuliinimuotoa, mikäli paikalla 
on yksikin mies. Pikkuhiljaa ollaan 
alettu ymmärtämään, että täsmälli-
nen tekstitulkinta tekee parhaiten oi-
keutta Jumalan sanalle. Kuitenkaan 
naisten ei pitäisi liian nopeasti an-
taa anteeksi, kun kieltä vähän muo-
kataan sukupuolitäsmällisempään 
suuntaan, vaan meidän pitäisi jatkaa 
sekä kielen että muun todellisuu-
den muokkaamista siihen suuntaan, 
että naiset ja muut sukupuolet teh-
dään näkyväksi (myös muuna, kuin 
mies-kristuksen tai muidenkaan 
miesten morsiamina).

Tämä on viimeinen pääkirjoituk-
seni Kyyhkyseen, sillä seuraavassa 
numerossa jatkavat jo seuraavat pää-
toimittajat uusine ideoineen ja lah-
jakkuuksineen. Olkoon Kyyhkysen 
toimittaminen vähintään yhtä iloista 
kuin tänäkin vuonna, ja pysykööt 
vihaviestit ja trollit kaukana uusista 
päätoimittajista. Haluan kiittää luki-
joita tästä vuodesta, oli ilo antaa het-
ki elämästä Kyyhkyselle ja rakkaille 
kanssateologeille! 
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MYSTEERI INFORMAATIOVAIKUT-
TAMISEN HYÖKKÄYSKIILANA

Jemo Kettunen
Päätoimittaja,

Viimeisen päätoimittamani Kyyhkysen 
teemana on mystiikka.
 
Mystiikka on juuri se aihepiiri, joka on 
ajanut minut aikanaan kiinnostumaan 
teologiasta, jumaltieteistä. Mysteeri ve-
tää sieluani puoleensa kuin pimeyteen 
kätketty tulenliekki koin perhosta.
 
Mysteerin viehätys ja esoteeristen, kät-
kettyjen salaisuuksien äärellä olemisen 
humala on tekijä, jonka väitän löytyvän 
psyyken laitamaille kudottuna valta-
osalta ihmisistä.
 
Vaikka kunnioitan mysteeriä – ja osin 
jopa tunnen sen määrittävän elämäni 
suuntaa – on sanan puhtaus lähiaikoina 
tahrautunut mielessäni. Olen alkanut 
pohtia mysteeriä konseptina kriittisem-
min, psykologisemmin. Yhteiskunnal-
lisemmin.
 
Syynä kritiikkiini on informaatiovai-
kuttaminen. Informaatiosodankäynti 
on zeitgeistimme keskiössä, ja omasta 
tarkkailupisteestäni katsottuna esotee-
rinen mysteeri näyttää trendanneen 
ksenofobian ja nationalismin rinnalle 
#freshinä informaatiovaikutuskanava-
na.
 
Salamoivin informaatiosota, nous-
tessaan uudenlaisena huomioomme, 
käytiin aluksi MV-lehden kaltaisilla 
valemedian kentillä. Tällöin digitaali-
sen sissisodan kärkenä olivat maahan-
muutto ja rasismi sekä näitä komentava 
nationalismi.
 
Vaikka vanha resepti on toiminut hy-
vin, ei nationalismi enää myy kuten 
ennen vanhaan. Tuloksia syntyy, mutta 
niissä on jääty kauas 1900-luvun alku-
puolen kulta-ajoista. Nuivien kasvukäy-

rä on tasaantunut. Reilusti suurin osa 
ihmisistä ymmärtää kuitenkin lopulta, 
että rasismi on tyhmää.
 
Tuoreen informaatiosodankäynnilli-
sen hyökkäyskiilan demografiaamme 
onkin avannut esoteerinen mysteeri. 
Pseudo-alkemistinen ”oman tutkimuk-
sen tekeminen” ja tätä kautta salattuun 
tietoon vihkiminen on ollut trolli-
tehtaille kuin Graalin malja. Qanon, 
Great reset ja Plandemia ovat avanneet 
informaatiojoukoille tien joogasaleil-
le, jointtirinkeihin ja sen hengellisen 
vaihtoehtoporukan sydämeen, joiden 
rakkaudentäyteistä sielua suora rasismi 
ei ole kyennyt kutittelemaan.
 
Nykyään räikeä, ja helposti vääräksi 
todettava disinformaatio leviää aiem-
min suhteellisen neitseellisessä sekä 
valistuneeksi itsensä kokevassa ihmis-
ryhmässä. Älykkyys saattaa toimia jopa 
altistavana tekijänä vaihtoehtoisten ra-
kennelmien perustelemiselle.
 

Esoteerisen valetiedon seireeninlaulu 
houkuttelee syvälle kaninkoloon, josta 
paluu on lisäksi useimmille vaikeaa tai 
mahdotonta. Egoa hivelevä mysteerin 
ymmärtämisen ja vihityksi tulemisen 
tuntu, salatussa oikeassa olemisen päih-
tymys on niin huumaavaa, että psykolo-
giallemme on äärimmäisen vaikeaa pa-
lata konsensusmaailmaan ja tunnustaa 
erehtyneensä. Äsken kanssaihmisiään 
yläviistosta katsonut yksilö jää täten 
omaan kaikukammioonsa ja on poissa 
terveestä yhteiskunnallisesta vaikutta-
misesta. Piste trollitehtaille. 
 
Yhteiskunnallista rauhaa ajavien voi-
mien olisikin järkevää alkaa lanseeraa-
maan exit-suunnitelmia hengellisen 
sektorin toimijoille. Meidän, mystiikan 
pariin etsiytyvien sielujen, kannattaa 
puolestamme muistaa tehdä reality che-
ckejä useammin. Hiekkalaatikko on ny-
kyään militarisoitu.

PÄÄKIRJOITUS
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INKA PÄNKÄLÄINEN

Ensilumi on jo tippunut maahan 
ja ilma viilennyt, mutta onnek-
si ainakin osa meistä on päässyt 
tiedekunnan tiloihin lämpimään 
kuuntelemaan luentoja. Edessä on 
vielä muutamia luentoja, muuta-
ma tapahtuma ja sitten olemmekin 
jo ensi vuoden puolella. Vuoden 
vaihteessa puheenjohtaja ja kaikki 
muutkin toimijat vaihtuvat, joka 
tarkoittaa taas TYT:n pientä uu-
distumista. Jokainen toimija tekee 
yhdistyksestämme oman näköisen-
sä ja täten jokainen vuosi on teki-
jöidensä näköinen. 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Tänä erikoisena vuonna olemme 
uudistaneet TYT:n logon, hankki-
neet uuden lipun ja saaneet myyn-
tiin erilaisia jäsentuotteita. Eli vuosi 
2021 on ollut TYT:n kannalta aika 
haipakkaa menoa täynnä! Syksyl-
lä ollaan myös juhlittu parinkin 
vuoden edestä ja nähty teologe-
ja sydämen täydeltä. Tällä ilolla ja 
lämpimällä fiiliksellä on hyvä kul-
kea kohti vuotta 2022, joka sekin 
on toivottavasti täynnä tekemistä ja 
teologiaa!

Mainosta Kyyky-
sessä & tue tiede-

kuntalehteä!

1/1 – 100€
1/2 – 60€
1/4 – 40€

Sis. mainoksen 
Kyyhkysen netti-

sivuilla.

Lisätietoa ja 
varaukset:

kyyhkynen@tyt.fi

Ihanaa joulunaikaa kanssateologeille ja teologimielisille!
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VALTTERI HARAKKA

YLIOPPILASKUNTA LEIKKAA
LEHTITUKEA 7 000€

Helsingin Ylioppilaskunnan edus-
tajisto on päättänyt kokouksessaan 
14.12.2021 leikata järjestölehtituesta 
7 000€ vuoden 2022 talousarviossa. 
Aikaisempi 20 000€ tuki laskee ensi 
vuonna 13 000:een euroon.

HYY:n Vihreiden Teemu Kovasen 
muutosesitys palauttaa tuki 20 000€ 
kaatui äänestyksessä 46-11-1, Sitou-
tumattoman vasemmiston Valpu-
ri Alasen esitys laskea tukea vain 5 
000€ 15 000:een euroon kaatui äänin 
21-36-1 ja lopulta Vihreiden Okko 
Karvosen esitys pohjaesityksen 10 
000€ kasvattamisesta 13 000:een eu-
roon voitti äänin 34-23-1.

Karkeasti Sitoutumaton Vasemmisto 
ja HYY:n Vihreät kannattivat kor-

keampaa tukea, kun taas Edistyk-
selliset kannattivat tuen leikkausta. 
Tarkat äänestystulokset eivät kuiten-
kaan ole julkisia. Ryhmäkuri ei il-
meisesti pitänyt, sillä Kokoomuksen 
opiskelijoiden edustaja ja Tutkaimen 
päätoimittaja Jaakko Oleander-Turja 
piti puheenvuoron, jossa hän vastus-
ti leikkauksia. Puolustuspuheessaan 
Oleander-Turja korosti järjestölehti-
en merkitystä journalismin opetta-
misessa ylioppilaskunnan jäsenille.

Ylioppilaskunnan päätös leikata jär-
jestölehtituesta seuraa ylioppilaskun-
nan omistaman YLVA-konsernin 
päätöstä laskea ylioppilaskunnalle 
maksettavaa voitonjakoa johtuen 
koronaviruspandemiasta. Erityises-
ti YLVA:n taloutta on heikentänyt 

kiinteistöinvestoinnit, kuten Lyyran 
rakentaminen ja Unicafen laskeneet 
tulot. Ylioppilaskunnalla on YLVA:n 
tulojen lisäksi puskurirahasto, jonne 
rahaa on sijoitettu vaikeiden talou-
dellisten tilanteiden varalle.

Kyyhkynen yhdessä muiden järjestö-
lehtien kanssa kirjoitti kannanoton 
lehtituen säilyttämisen puolesta. 
Kyyhkysen toimintaan lehtitukien 
leikkauksella ei ole suuria taloudel-
lisia vaikutuksia ja jatkamme lehden 
toimitusta leikkauksista huolimatta. 
Leikkaukset vaikuttavat erityisesti 
pienempien järjestölehtien toimin-
taan, joka saattaa monissa tapauksis-
sa supistua, tai lakkautua kokonaan. 
Ylioppilaskunnan talousjohtokun-
ta aikaisemmin joulukuussa päätti 
uudesta lehtitukimallista, joka lisää 
tuen osuuden suhteellista määrää 
erityisesti pienimmälle 25% lehdistä.

Edustajiston kokouksessa keskuste-
lua käytiin myös Ylioppilaslehden 
tulevaisuudesta. HYY:n Vihreiden 
Saku Mattila esitti 10 000€ leikkaus-
ta Ylioppilaslehden kustannuksiin, 
joka siirrettäisiin järjestölehdille, 
mutta äänestyksen myötä esitystä ei 
otettu käsiteltyyn. Ylioppilaslehdel-
lä ja ylioppilaskunnalla on sopimus, 
jossa ylioppilaskunta on sitoutunut 
tilaamaan tietyn määrän lehteä jäse-
nilleen. Sen sijaan Mikko Karhusen 
ponsi Ylioppilaslehden kehittämi-
sestä meni läpi ja siirtyy seuraavaksi 
hallituksen käsittelyyn. Ponsi esitti 
osallisuuden kehittämistä julkaise-
malla enemmän tekstejä ylioppilas-
kunnan jäseniltä ammattitoimittaji-
en sijaan.

L
o r e

m 
JÄRJESTÖ-

LEHDET
 14.12.2021



8 - Kyyhkynen

HAMANTHA COX, 25

EXÄNI OLI VAPAAMUURARI

Ja muut onnistuneesti
ohittamani red flagit

 
Kun aikoinaan ystäväni lähti seurus-
telukumppaninsa luo siivoamaan ja 
otti tätä varten kotoaan imurin mu-
kaan, naureskelin itsekseni ja ajat-
telin, etten ikimaailmassa voisi olla 
niin uusavuttoman ihmisen kanssa. 
Muutama vuosi myöhemmin istuin-
kin itse raitiovaunussa sijauspatja 
kainalossa, sillä olin kyllästynyt poi-
kaystäväni runkopatjan läpi selkää 
vasten törröttäviin jousiin eikä hän 
itse saanut aikaiseksi korjata tilan-
netta. Kyllä ihminen on nuorena kau-
nis, tapasi mummini sanoa. Ja naiivi. 
 

Red flagit ovat deittailun varoitus-
merkkejä: merkkejä siitä, että jokin ei 
ole kohdallaan. Urbaanin sanakirjan 
mukaan red flag viittaa tunteeseen 
siitä, että on mahdollisesti tekemisis-
sä manipulatiivisen ja/tai psykootti-
sen tai sosiopaattisen yksilön kanssa. 
Red flag ei välttämättä ole mikään 
ylitsepääsemätön piirre: se voi olla 
myös vain hienoinen merkki siitä, 
että tapailukumppanin toimintaan 
olisi syytä kiinnittää erityistä huo-
miota. Viimeaikoina erityisesti nuor-
ten suosimassa TikTokissa on näky-
nyt trendinä pienten ja jopa arkisten 
asioiden leimaaminen red flageiksi. 
Valaistuun lasivitriiniin näytille ase-

teltu Warhammer-minatyyrikokoel-
ma ei siis ollut Urbaanin sanakirjan 
mukainen red flag, mutta vahvisti 
kuitenkin orastavan tunteeni siitä, 
ettei meillä kahdella tulisi riittämään 
juttua toisille treffeille. 
 
”Sulla on maailman surkein mies-
maku”, ystäväni totesi taannoin is-
tuessamme yhdessä niistä Kallion 
baareista, joissa tuopillisen keskio-
lutta saa vielä alle viidellä eurolla. 
En halua myöntää, mutten voi kiel-
tääkään. Kun aloimme tuona iltana 
listaamaan seurustelu- ja deittailu-
kumppanieni red flageja, nousi esiin 
toinen toistaan huvittavampia muis-
toja kohtaamistani sulhaskokelaista 
aina parisuhteista viinanhuuruisiin 
yhdenyön juttuihin. Niiden vakavuus 
vaihtelee rajusti, mutta pohjavire on 
sama. Tekstin nimet muutettu.
 
David, 32, käytti Axen Dark temp-
tation- vartalosuihketta tuoksuna.
 
Se oli kuitenkin vain pieni paha mui-
den myöhemmin esiin tulleiden fak-
tojen valossa, jotka nekin sain vään-
nettyä päässäni positiivisiksi: tuore 
kumppanini oli lisäksi ollut Israelin 
armeijan leivissä ja nauttinut ajastaan 
siellä (hurjia tarinoita), myi huumeita 
(paha poika!) ja kertoi karanneen-
sa teini-ikäisenä kotoa ja asuneensa 
kadulla vuoden päivät (emotionaali-
sesti saavuttamaton, mutta rakkaus 
varmasti korjaa...). En tiedä mitä Da-
vidille nykyään kuuluu, mutta yhtä 
asiaa toivon: että lahjaksi antamani 
Giorgio Armanin tuoksun jälkeen 
hän ei olisi enää palannut Citymar-
ketin kosmetiikkaosastolle hajuste-
ostoksille.
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Joe, 45, oli kyhännyt tyhjistä 
Dom Pérignon-laatikoista koris-

teseinän olohuoneeseensa
 
Tosin Joe oli myös etsintäkuulutettu 
kryptovaluuttahuijari ja ylpeä ame-
rikkalainen, josta äkkirikastuminen 
paistoi yhtä kirkkaasti kuin hänen 
vitriiniin esille laittamat timanttiset 
koriste-esineet. Rahalla voi saada tref-
fiseuraa 20-jotain-vuotiaasta, mutta 
tyylitaju ja hyvä maku jäänevät mie-
hen ulottumattomiin tulevaisuudes-
sakin.  Joelle toivon vastuunkantoa 
teoistaan vankilatuomion muodossa.
 

Emil, 25, asui Keravalla

Itsensä selittävä.
 

Aapo, 40, ajoi vielä keski-ikää 
lähestyessään amisbemaria

 
Tavatessamme olin juuri hakenut 
opiskelupaikkaa tuloksetta ja työs-
kentelin kahvilassa pienellä palkalla. 
Tulevaisuus pelotti ja ahdisti, ja tun-
tuikin turvalliselta olla sellaisen ih-
misen seurassa, joka tiesi mitä halu-
si. Aapo oli kaikkea, mitä eksyneenä 
20-vuotiaana halusin: vanhempi, ka-
rismaattinen, itsevarma, älykäs, me-
nestynyt. Suora ote päiväkirjastani: 
”Sillä on sellainen diktaattorihabitus. 
Vähän italialaista näköä.” 
 
Aapo kertoi jo suhteen alussa, että 
hän koki lohduttamisen haasteelli-
seksi. Ei, herätyskelloni eivät soineet. 
Eivät ne soineet silloin ensimmäisillä 
treffeilläkään, kun Aapo kertoi luke-
neensa paljon manipuloinnista ja että 
se ”kiehtoo aiheena”. Eikä niinäkään 
kertoina, kun Aapo namedroppaili 
(mainitsi muka ohimennen tunte-
miaan “tärkeitä” tyyppejä). 
 
Matalapohjainen amisbemmi on 
ehkä red flag, mutta tuo uskomaton 
menopeli tarjoili myös hyviä nauruja. 
Se oli joka päivä hitusen lähempänä 
romuttamokuntoa, vaikkakin Aapon 

mukaan rakas kiesi vaan ”vähän 
temppuili”. Yhtenä kesäaamuna au-
tosta hajosi nopeusmittari, joten kus-
katessani kavereita rannalle minun 
piti tarkkailla nopeutta puhelimeen 
ladatusta sovelluksesta. Takapenkiltä 
kuului pelkkää huutonaurua. Aapo 
kehuskeli saaneensa auton hyvään 
hintaan, mutta kaikilla siitä aiheutu-
neilla korjauskuluilla olisi varmasti 
saanut jotain parempaakin. No, tun-
nearvoa ei toisaalta voikaan mitata 
rahassa.
 
Aapon kaikista isoin red flag ilmeni 
kuitenkin vasta muutaman kuukau-
den tapailun jälkeen, jolloin olin jo 
toivottoman rakastunut tähän nuo-
risovaatteissa viihtyvään hopeaket-
tuun. Eräänä iltana Aapo veti työ-
pöytänsä laatikosta esiin kultaisen 
sormuksen, johon oli kaiverrettu 
suorakulman ja harpin muodosta-
ma kuvio. Aapo kysyi mielipidettäni 
asiasta, mutta en vielä tuolloin osan-
nut pelästyä tätä hyvävelikerhon sym-
bolia vaan suhtauduin asiaan puh-
taalla uteliaisuudella. Mikä se siis on? 
Siis mitä te oikein teette siellä? Mut-
ta miksi ihmeessä haluat olla siellä? 
Pian Aapo esitteli minulle valkoista 
vaatetta, joka päällä hänet tulisi sit-
ten jonain päivänä haudata. Aapo 
kai ajatteli, että minä 20-vuotiaana 
jäisin suhteeseen puolet vanhemman 
miehen kanssa. Ja että pysyisin hänen 
rinnallaan, kunnes kuolema hänet 
korjaisi. Uskoin siihen toki itsekin, 
joten asiasta naljailu ei ehkä ole reilua. 
Mutta huvittaahan se silti. 
 

Aapo, 40, ajoi vielä keski-ikää
lähestyessään amisbemaria

Aapo, 40, vapaamuurari
 
Aapon ollessa startup-yrityksensä 
kanssa työmatkoilla selailin salaa 
hänen vapaamuurarikerhonsa kirjal-
lisuutta ja jäsenlistoja. Löysin jotain 
yleistä höttöä Kuningas Salomosta, 
Siionin temppelistä, kuninkaista. 

Jussi, 28, ei tiennyt kuka
Suomen pääministeri on

 
… mutta niin kuin pituudella, ei 
myöskään tällä ollut mitään merki-
tystä vaakatasossa peiton alla. Nautin 
jokaisesta hetkestä, jotka sain viettää 
tämän jumalaisen komean ammat-
tijalkapalloilijan kivenkovia vatsali-
haksia hivellen. Oman pääni sisällä 
meillä oli Jussin kanssa sanaton so-
pimus siitä, ettei tämä kepeä suh-
teemme loppuisi koskaan – tulisim-
me polttelemaan pilveä, katsomaan 
luontodokumentteja ja harrastamaan 
järisyttävän hyvää seksiä vielä kes-
ki-ikäisinäkin. Minun olisi kuiten-
kin pitänyt ymmärtää, että Jussi oli 
kuin Sinkkuelämää-sarjan Mr. Pussy 
(mies, joka on niin hyvä antamaan 
suuseksiä, ettei hänen kanssaan yk-
sinkertaisesti saa alkaa seurustele-
maan vaan hänet pitää päästää jaka-
maan lahjaansa eteenpäin). Tiemme 
erkanivat, mutta toivon Jussille vil-
pittömästi kaikkea hyvää.
 
Aleksi, 30 piti Suomeen 70-luvul-
la kaukomaanmatkalta salakulje-
tettua merikilpikonnaa lemmikki-

nä
 
Tämän suhteen myötä opin kuiten-
kin jo 18-vuotiaana, ettei suhteeseen 
kannata ryhtyä vain koska ”haluaa 
poikaystävän”. Jälkiviisaana voisi 
myös todeta, että jos 30-vuotias mies 
etsii 18-vuotiasta tyttöystävää, on 
se jo itsessään vähän arveluttavaa. 
Muistelen kuitenkin lämmöllä kaik-
kia niitä keskiluokkaisia luksuksia, 
joihin Aleksi minut tutustutti – elin 
alle 20-vuotiaana hulppeampaa elä-
mää kuin nykyään. Eiköhän säännöl-
listen Michelin-tähden ravintolail-
lallisten eteen voi yhtä kilpikonnaa 
välillä kylvettää. Aleksille toivon 
kaikkea hyvää sekä onnea avioon, 
oletan illallispöytäkeskustelujen 
muuttuneen hitusen kypsemmiksi 
teini-iän ylittäneessä seurassa. 
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Tuntui kuin olisin lukenut Raamattua, 
muttei kuitenkaan ihan. Se vaikutti 
uskonnolta, joka kieltää olevansa sitä. 
Vapaamuurareiden omilla sivuilla 
lukee, että ”Suomalaisen vapaamuu-
rariuden arvot ovat aatteellisuus, vel-
jeys, avuliaisuus, avoimuus ja suvait-
sevaisuus”. Avoimuus on siis kerhon 
arvo, mutta koko toiminta pohjautuu 
rituaaleihin, jotka ovat salaisia. Yritin 
udella Aapolta tietoa näistä rituaa-
leista, mutta edes voimakkaan orgas-
min jälkeinen viettelevä tiedustelu ei 
saanut häntä raottamaan tuota sa-
laisuuksien kammiota. Sain onneksi 
kuulla muista muurareiden sisäpiiri-
jutuista, kuten esimerkiksi erään tun-
netun juontajan jäsenyydestä.
 
Vapaamuurarien tavoite oli Aapon 
mukaan tuoda yhteen miehiä eri taus-
toista, uskonnoista ja yhteiskunnalli-
sista asemista. Mutta sehän ei tieten-
kään toteudu, sillä valtaosa jäsenistä 
on valkoihoisia, hyvätuloisia ja evan-
kelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia 
keski-iän ylittäneitä miehiä. Oman 
uran edistäminen ”On sääntöjen mu-
kaan kiellettyä”, mutta mistä siellä 
illallispöydässä sitten jutellaan? Sii-
tä miten nämä seniilit papat voisivat 
yhdessä tehdä maailmasta paremman 
paikan hörppien viskiä suljettujen 
ovien takana? 
 
Suhde alkoi rakoilemaan pahemman 
kerran noin vuoden yhdessäolon jäl-
keen, ja Aaposta alkoi paljastua sellai-
sia piirteitä, joiden kanssa en pystynyt 
(tai pystyisi vieläkään) elämään. Siis 
amisbemaria ja vapaamuurariuttakin 
pahempia piirteitä. Syventymättä nii-
hin piirteisiin sen enempää, voin vain 
todeta, ettei vapaamuurarien kaltai-
seen hyvävelijärjestöön kukaan ihan 
normityyppi hae.  
 
Suhteen valta-asetelman aiheutta-
masta myrkyllisyydestä huolimatta 
olen kiitollinen kaikista niistä oudois-
ta tilanteista, joihin en luultavasti olisi 
päätynyt ilman Aapoa. Kävipä ker-

ran sellainenkin, että istuttiin erään 
kylpylähotellin illallisravintolassa 
kuuntelemassa, kun artisti nimeltään 
Mikko Pohjola veti akustisen version 
Irwin Goodmanin kappaleesta Ei 
tippa tapa. Vähemmän omituista ti-
lanteesta ei ainakaan tehnyt se fakta, 
että olimme juuri ottaneet huonees-
samme vähän liikaa happoja ja Aapon 
kasvot olivat muuttuneet ananakseksi 
silmieni edessä. ”Unohtumaton kyl-
pyläviikonloppu” päivitti Aapo Face-
book-sivulleen seuraavana iltana. Sitä 
se tosiaan oli.  Oikeastaan sitä meidän 
koko suhde oli. Viisi vuotta sitten en 
tiennyt päätyväni kirjoittamaan täs-
tä unohtumattomasta suhteestamme 
teologisen tiedekunnan lehteen. Sil-
loin 20-vuotiaana tiesin vain, että ”en 
oo ikinä tuntenut näin vahvasti ke-
tään kohtaan”. 

Jos red flag voi olla mitä tahansa vää-
ränlaisesta deodorantista väkivaltai-
seen käytökseen, onko termiä mie-
lekästä käyttää? Ei ehkä, ainakaan 
kovin totisessa mielessä. Henkilön 
pelkistäminen tämän yksittäiseen 
ominaisuuteen on eittämättä va-

hingollista, joskin tässä kontekstis-
sa viihdyttävän kuvailun kannalta 
välttämätöntä. Oikeita ihmisiä ei voi 
suoraan palauttaa heidän karikatyy-
reihin, joskin elämän varrella saattaa 
törmätä henkilöihin, jotka ovat jo 
valmiiksi oman itsensä karrikoituja 
pilakuvia. Rämä bmw oli ehkä red 
flag, mutta vähättely tai viimeistään 
väkivallalla uhkailu todistivat mi-
nulle, että suhteen alkuvaiheen pahat 
aavistukset olisi pitänyt ottaa todesta. 
Mitä deittailuun tulee, neuvoisinkin 
red flagien sijaan kuuntelemaan omaa 
intuitiota: se on aina oikeassa. 
 
 
Ps. Mielestäni meidän jokaisen oli-
si hyvä tunnistaa myös ne omat red 
flagimme. Itselläni (päivänvaloa kes-
tävistä-ish) ne ovat varmasti ainakin 
opiskelupaikka teologisessa, bännit 
tinderistä ja se, että @Bileet on käyte-
tyin jodelkanavani. Mitkä ovat sinun?
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VILJAMI SALO

PIMEYDEN HOHTO – WELTEN 
OLEMATTOMUUDEN VALO 

Helene Schjerfbeck Ovi (1884).
Muokkaus: Rosa Grene
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Katolinen teologi Bernard Welte 
(1906–1983) käsittelee teoksessaan 
Olemattomuuden valo - Uuden uskon-
nollisen kokemuksen mahdollisuudes-
ta (1980) uskonnollisen kokemuksen 
perusrakennetta ja toisaalta tämän 
kaltaisen kokemuksen puuttumista ja 
sen merkitystä ihmiselle. Hänen mu-
kaansa Friedrich Nietzschen (1844–
1900) julistus Jumalan kuolemasta 
oli profeetallinen ilmaus, joka toi 
ilmi modernin ihmisen peruskoke-
muksen nihilistisyyden, siis olemat-
tomuusluonteen.1 Welte esittää, että 
tässä olemattomuuden kokemuksessa 
piilee uudenlaisen uskonnollisen ko-
kemuksen mahdollisuus.

Welte määrittelee kokemuksen ”koe-
tun välittömäksi annettuudeksi”2, 
eli tapahtumaksi, jossa ”subjektin ja 
objektin välinen raja-aita murtuu”3 
– koettu koskettaa koko elävää ih-
mistä ja muuttaa tätä:4 ”Kokemuksen 
läpikäyneestä ihmisestä tulee toinen 
ihminen kuin mitä hän oli aiemmin 
[…] kaikki on uutta ja kenties odot-
tamattomalla tavalla toisin.”5 Koke-
mus muuttaa ihmistä. Kokemuksen 
välittömyydessä jo ennalta annettua 
ihminen voi epäteoreettisen reflek-
toivan ajattelun avulla pyrkiä valaise-
maan ja näin rakentamaan ”tosiasial-
lisen elämänkulun analyysiä”.6 

Welte nostaa uskonnollisen koke-
muksen – siis kokemuksen, jossa 
Jumala itse näyttäytyy ihmiselle ja 
vaikuttaa ihmiseen – arkkityypil-
liseksi todistukseksi muun muassa 
kirkkoisä Augustinuksen (354–430) 
kuvaukset Tunnustuksissa. Welten 
mukaan Augustinuksen kuvaukset 
kielivät kokemuksen välittömyydestä 
ja vaikuttavuudesta.7 Welten mukaan 
vaikka Jumalaan nykyäänkin usko-
taan, Augustinuksen kuvailemia us-
konnollisia kokemuksia ei juurikaan 
ole: ”Meidän aikanamme ei ilmeises-
tikään voi puhua Jumalasta tai juma-
lallisesta itsessään annettuna, joka 
kohtaisi meidät välittömästi ja ko-

konaisvaltaisesti.”8 Tämä uskonnol-
lisen kokemuksen puute on Welten 
mukaan kokemus sinänsä – olemat-
tomuuden kokemus.9 Mutta mistä 
uskonnollisen kokemuksen puuttu-
minen johtuu? 

Päämäärärationaalinen luonnon-
tieteellis-tekninen sivilisaatio 

Welten mukaan uskonnollisen koke-
muksen puuttuminen on ennen kaik-
kea yhteydessä valistukseen ja sitä 
kautta nousseisiin tekniikan ja tieteen 
eräisiin ilmenemismuotoihin, joiden 
taustalla piileksii ideologinen harha: 
”Näyttää kuin lähes luotaamattomis-
ta syvyyksistä nouseva historiallinen 
voima olisi ajanut ja ajaisi edelleen 
ihmistä tahtomaan, että hän hallitsisi 
kaikkea autonomisesti. Tämä syvälle 
juurtunut voima on ottanut valtaansa 
luonnontieteen ja tekniikan nykyiset 
suuret mahdollisuudet, ja se ilmenee 
niissä yhä voimakkaammin.”10 Wel-
te viittaa myös Martin Heideggerin 
(1889–1976) ajatukseen ”puitteesta” 
(Gestell), joka on olemassaolon tapa 
joka ”kokoaa sen asettumisen, joka 
määräämällä asettaa ihmisen paljas-
tamaan todellista varantona.”11 Welte 
selittää valaisevalla tavalla Heidegge-
rin tarkoittavan puitteella sitä ”mikä 
tieteessä ja tekniikassa pohjimmil-
taan vallitsee niiden salaisena edel-
lytyksenä: suunnitteleva, varmistava 
ja valmistava olemus ajattelussa ja 
kuolevaisten eksistenssissä.”12 Tämä 
olemisen tapa uhkaa poissulkea ole-
vaisen piiristä, ja näin ollen myös 
hyväksytyn kokemuksen piiristä sen, 
mitä ei voida periaatteessa säädellä ja 
hallita luonnontieteellisesti, teknises-
ti ja rationaalisesti.13 Samaan ilmiöön 
myös Heidegger näyttää viittaavan 
esitelmässään Tekniikan kysyminen 
(1953): ”Ihmistä eivät uhkaa vasta 
tekniikan mahdollisesti kuolettavasti 
vaikuttavat koneet ja laitteet. Varsi-
nainen uhka on koskenut ihmistä jo 
hänen olemuksessaan. Puitteen her-
ruus uhkaa mahdollisuudella, että 

ihmiselle voisi olla kiellettyä päästä 
sisälle alkuperäiseen paljastumiseen 
ja näin kokea alkuperäisen totuuden 
puhuttelu.”14 Uskonnolliselle koke-
mukselle ei jää tilaa, sillä se ei sovi 
modernin maailman puitteeseen. 
Welte päätyy seuraavanlaiseen ku-
vaukseen: ”[…] koemme olevamme 
kuin kirkkaasti valaistussa huonees-
sa, jota ympäröi ylhäältä, alhaalta 
ja joka puolelta mitä syvin pimeys. 
Alamme nyt huomata sen. Sen vuok-
si alamme tehdä kysymyksiä perim-
mäisestä mielestä, tarkoituksesta ja 
perustasta. Emme kuitenkaan löydä 
tähän vastausta, ja meidät ympäröi 
vain yö.”15

”Emmekö harhaile äärettömässä 
olemattomuudessa?”16

Nihilismi ei edellisen kuvauksen va-
lossa niinkään ole filosofinen teoria, 
vaan ennen kaikkea ilmaus ”elävästä 
kohtaamisesta sen kanssa, mitä voi-
daan nimittää olemattomuudeksi”.17 
Welten mukaan Nietzsche julistaa 
tätä todellisuutta Iloisessa tieteessä 
(1882) huutaessaan hullun suulla: 
”Minne Jumala on joutunut? […] 
Me olemme tappaneet hänet – te ja 
minä!”18 Siellä, missä ennen Jumala 
kosketti ihmistä, on nyt olematto-
muus. Tämä kokemus on Welten mu-
kaan modernin nihilismin perusta.19

 
Welte kutsuu meitä tarkentamaan 
katsettamme ja huomioimaan ole-
mattomuuden jumalallisia piirteitä: 
se on jotain ääretöntä ja ehdotonta; 
sen edessä ”kieli mykistyy”.20 Wel-
ten mukaan tällä hiljaisuudella on 
potentiaalisesti kaksi merkitystä: toi-
saalta sen takana saattaa piillä jotain, 
joka on ”valtansa pimeydessä meiltä 
kätkettyä”, tai se voi olla todellinen 
merkityksetön tyhjyys, jonka taka-
na ei ole mitään.21 Löytääksemme 
vastauksen tähän dilemmaan mei-
dän tulee Welten mukaan suhtau-
tua kokemuspiiriimme vakavasti ja 
etsittävä esimerkkejä jostakin ka-
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toamattomasta, joka voi kestää ole-
mattomuuden edessä. Ohjatakseen 
pohdintaamme Welte kutsuu meitä 
pohtimaan elämämme mielekkyyt-
tä. Hänen mukaansa mielekkyyden 
vaatimus – siis tarve löytää merkitys-
tä elostamme – on ”kirjattu itse elä-
vän olemassaolomme sydämeen.”22 
Voimmekin suunnata ajatuksemme 
kaikenlaisiin projekteihimme, joiden 
kimpussa kaiken aikaa puuhailemme 
- niidenhän yleensä toivomme olevan 
mielekkäitä.

Mutta eikö kaikki kokemamme lo-
pulta vajoa olemattomuuteen? Eikö 
kaikki näin lopulta ole mieletöntä? 
 
Kun katson ystävääni silmiin, autan 
häntä ja tule autetuksi, voinko todella 
kieltää tässä kokemuksessa ilmene-
vän mielekkyyden? Welten mukaan 
tällaisista kokemuksista voimme 
löytää ”hyvän” ja tunnistaa siinä ka-
toamattoman mielekkyyden: ”sydän 
vaistoaa ja kokee, että tässä loistaa 
katoamaton aarre, ja syvimmältään 
ihminen tietää, ettei rakastavan kat-
se ja veljellisesti auttavan ja ehkä pe-
lastavan käden kallisarvoisuus tule 
koskaan katoamaan…”.23 Näin Welte 
päättelee, että olemattomuuden kak-
simerkityksisyys voidaan supistaa 

yhteen – olemattomuus ei voi olla 
merkityksetöntä tyhjyyttä, sillä hyvä 
kestää sen edessä katoamattomana.24 

Pimeyden hohto

”Kaikki on tullut tomusta ja kaikki 
palaa tomuun” (Saarn. 3:20), mutta 
tässä tomussa on läsnä jotain katoa-
matonta, joka saa leponsa olemat-
tomuudessa, joka ”äärettömässä ja 
pohjattomassa ehdottomuudessaan 
takaa rakastaville heidän rakkau-
tensa mielen”.25 Olemattomuuden 
pohjattomassa pimeydessä ihminen 
voi kokea Welten mukaan ”jyrkän 
mutta kuitenkin hiljaisen käänteen”, 
jossa ”pimeys valaistuu”.26 Welte itse 
viittaa filosofi Wilhelm Weischedelin 
(1905–1975) runoon valottaakseen 
tätä kuvia ja käsitteitä pakenevaa to-
dellisuutta: 

Maljan pohjan pimeydessä

näkyy valon olemattomuus.

Pimeästi hohtava jumaluus.

Se on: olemattomuuden valo.27

Jäljelle jää lopulta eräänlainen para-
doksi, siis asiaintila, joka näyttäytyy 
sisäisesti ristiriitaisena. Olematto-

muus odottaa jokaista ihmistä, se 
koskettaa ja muuttaa, mutta toisaalta 
se pakenee käden kosketusta.28 Tar-
vitsemme siis jonkun, joka tekee nä-
kymättömän näkyväksi, jolle pimeys 
ei ole pimeää, vaan yö kuin päivän-
paiste ja pimeys kuin kirkas valo. (Ps. 
139:12) Welte antaa tuntomerkit: Et-
sikää sellaista ystävää, joka ”rohkai-
see meitä paitsi katsomaan silmiin 
tuota pimeää syvyyttä myös usko-
maan itsemme sille elämässä ja kuo-
lemassa” ja ”joka voisi lopulta sanoa 
täysin valtuuksin ja täysin tietoisena 
elämämme ja Jumalan pimeyden ja 
jopa kuoleman hädän kysymyksistä: 
”Älkää pelätkö”.
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LAURI MÄENALAINEN

MISTÄ OIKEIN PUHUMME, KUN 
PUHUMME MYSTIIKASTA?

”Onpas tämä nyt mystistä”-saatan 
todeta hämmentyneenä, kun etsin 
kadonnutta television kaukosäädin-
tä olohuoneemme sohvan tyynyjen 
syövereistä. Edellisellä lausahduk-
sellani haluan ilmaista ihmettelevää 
asennetta kaukosäätimen katoamista 
kohtaan, ikään kuin sen nykyinen, 
minulta edelleen pimennossa oleva, 
olinpaikka olisi jotenkin salaperäinen 
ja sen ei-läsnäolo kädessäni olisi mi-
nulle mysteeri. Huomaan kuitenkin 
käyttäväni vierasperäistä sanaa lau-
seessani, joka tarkoittaa myös paljon 
muutakin kuin salaperäisten asioiden 
ihmettelyä. Mitä oikeastaan tarkoitan, 
kun käytän sanaa mystinen tai mys-
tiikka?

Mystiikka on kreikkalaisperäinen 
sana, joka tulee sanasta muo, joka 

tarkoittaa vaikenemista.1 Sanan alku-
peräinen käyttötarkoitus on syntynyt 
mystisten kulttien piireissä, joissa 
harjoitettavista rituaaleista ei saanut 
puhua ulkopuolisille ihmisille.2 On 
totta, että mystiikan käsitteen assosi-
aatio salaperäisyyden kanssa juontaa 
juurensa mystiikan alkujuurille, eli 
antiikkiin.3 Kuitenkin tämä assosiaa-
tio tapahtuu vain sanan tasolla. Mys-
tiikassa on kyse paljon muustakin 
kuin siitä, että mystisen kultin asioista 
ei tule puhua ulkopuolisille. Mystii-
kalla tarkoitetaan elämäntapaa, jonka 
päämääränä on olla mahdollisimman 
läheisessä kontaktissa jumaluuden 
kanssa.4 Kyseessä on salaperäisyyden 
sijaan siis elämäntapa, jonka pääasi-
allinen pyrkimys on saada ja ylläpitää 
yhteyttä yliluonnolliseen prinsiippiin. 
Tämän määritelmän valossa mystiik-

kaa on ympärillämme monissa eri 
muodoissa. Kristitty, joka käy kirkos-
sa rukoilemassa ja suorittamassa kris-
tillisiä riittejä, pyrkii toiminnallaan 
saavuttamaan yhteyden yliluonnolli-
seen prinsiippiin. Buddhalainen, joka 
meditoi ja näin pyrkii saavuttamaan 
valaistumisen, pyrkii toiminnallaan 
olemaan yhteydessä yliluonnolliseen 
prinsiippiin. Jopa tavallinen arjen 
sankari, joka on pyhittänyt torstai-il-
tansa joogalle ja meditaatiolle, pyrkii 
olemaan kosketuksissa jonkinlaisen 
totuuden kanssa, joka on tulkittavis-
sa profaanista poikkeavaksi pyhyy-
deksi. Mystiikkaa on ympärillämme 
hyvin paljon, jos määrittelemme mys-
tiikan edellä esitetyllä tavalla. Kui-
tenkin edellä esitetyt henkilöt eivät 
suurella todennäköisyydellä kutsuisi 
itseään mystikoiksi tai toimintaansa 
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mystiikaksi saatikka mystiseksi toi-
minnaksi. Onko todellinen mystikko 
henkilö, joka puhuu outoja ja sekavia, 
pukeutuu hyvin poikkeavalla tavalla 
ja viettää aikaansa tuijottaen kristal-
lipääkalloa? Tämänkaltainen kuva 
useimmilla tavankansalaisilla saattai-
si juolahtaa mieleen, kun puhumme 
mystikoista ja henkilöistä, jotka har-
joittavat mystiikkaa.

Nähdäkseni mystiikka on laaja käsite 
eikä se rajoitu ainoastaan yksilöihin, 
jotka pyhittävät kaiken aikansa et-
sien korkeampaa totuutta ja yhteyttä 
mahdolliseen jumalaan. Mystiikkaa 
voi helpostikin olla uskonnollisen ri-
tuaalin suorittaminen, uskonnollinen 
mietiskely tai mietiskely, jonka tarkoi-
tuksena on syventyä itseensä etsien 
omaa sisäistä totuutta. Arjen realismi-

kin on täynnä mystiikkaa sanan var-
sinaisessa merkityksessä. Esimerkiksi 
minä itse koen valtavaa mystiikkaa, 
kun kuuntelen Johan Sebastian Bach-
in Matteus-passiota. Tunnetilan ku-
vaileminen on perin hankalaa, mutta 
varmaksi osaan sanoa sen, että siinä 
on jotain mystistä. Joillekin, kuten 
minulle, musiikki on portti mystiik-
kaan, toisille se on muut taiteen muo-
dot, työ, lepo tai harrastukset. Mel-
keinpä mikä vain olemassa oleva asia, 
joka saa ihmisen kokemaan tunnetta, 
jossa hän on yhteydessä itseään kor-
keamman totuuden kanssa, on mys-
tiikkaa ja mystistä kokemusta. Kirjoi-
tuksellani peräänkuulutan mystiikan 
laajaa ymmärrystä ja sitä, että emme 
kaihtaisi käyttää tuota sanaa peläten 
oudon eksentrikon leimaa. Jokainen 
kokee mystiikkaa. Allekirjoittanut 

koki sitä viimeksi silloin, kun hän etsi 
kuumeisesti mystisesti kadonnutta te-
levision kaukosäädintä.

Yläindeksit:

1  fi.wikipedia.org/wiki/Mystiikka
2   Löyttyniemi, 2013.
3   Löyttyniemi, 2013.
4   fi.wikipedia.org/wiki/Mystiikka

Lähteet:

Löyttyniemi, Raili. (2013). Mysti-
nen kokemus voi muuttaa ihmisen 
elämän suunnan. yle.fi/aihe/artik-
keli/2013/02/13/oudot-tunteet-mysti-
nen-kokemus

Wikipedia.fi. Mystiikka. https://fi.wi-
kipedia.org/wiki/Mystiikka

Sandro Botticelli, Natività mistica (1500-01). Ei tekijänoikeutta.



16 - Kyyhkynen

VALTTERI HARAKKA

MONI ASIA ON TÄNÄÄN KIINNI SINUSTA, VAAKA

Länsimainen astrologia on valloit-
tanut maailman. Horoskoopit joita 
löytyy niin iltapäivä- ja naistenlehtien 
sivuilta, kuin nykyään myös puheli-
mesta ovat tuhansia vuosia vanhoja, 
mutta samaan aikaan hyvin uusi il-
miö. Ero astrologian (mm. horoskoo-
pit) ja astronomian (tähtitiede) välillä 
on nykyään jyrkkä, mutta alunperin 
se oli hämärä. Klaudios Ptolemaios 
(n. 85 – n. 165) määritti eron kirja-
sarjassaan Tetrabiblos (Τετράβιβλος): 
astronomia tutkii taivaankappaleiden 
liikettä ja muutosta, kun taas astrono-
mia tutkii näiden taivaankappaleiden 
liikkeiden aikaansaamia muutoksia. 
Kuitenkin molempia pidettiin Ptole-
maioksen aikaan yhtä akateemisina 
tieteinä. Astrologia juontaa juurensa 
2000-luvulle eaa. Babyloniaan ja se 
oli jo Ptolemaioksen aikaan levin-

nyt ympäri sivistynyttä maailmaa. 
Astrologisia viittauksia löytyy Dante 
Alighierin Jumalaisesta näytelmästä 
ja kuuluisimmat astronomit, kuten 
Tyko Brahe (1546 – 1601), Johannes 
Kepler (1571 – 1630) ja Galileo Galilei 
(1564 – 1642) harjoittivat myös astro-
logiaa. Astrologiaa ja astronomiaa pi-
dettiinkin tieteellisesti yhtä valideina 
noin 1700-luvulle asti, jolloin valis-
tusaatteen myötä astrologian suosio 
laski. 1930-luvulla astrologia heräsi 
uudelleen henkiin massamedian an-
siosta, jolloin se valtasi monien lehti-
en palstat.

Eläinradan 12 tähtimerkkiä oinas, 
härkä, kaksoset, rapu, leijona, neit-
syt, vaaka, skorpioni, jousimies, 
kauris, vesimies ja kalat tunnettiin 
jo 1400-luvulla eaa. muinaisessa 

Egyptissä. Tähtimerkkien nimet pe-
rustuvat tähdistöihin (tarkemmin 
auringon liikkeeseen tähtitaivaalla), 
mutta prekession (Maan akselin kal-
tevuussuunnan muuttuminen) vuok-
si tähdistöt ovat siirtyneet noin 30 
astetta suhteessa merkkeihin. Nykyi-
set tähtimerkit (Trooppinen astrolo-
gia) eivät muutu prekession mukana 
vaan ne ovat edelliset n. 2000 vuotta 
seuranneet vuodenaikoja. Oinaan 
merkki määritellään alkamaan kevät-
päivän tasauksesta 21. maaliskuuta ja 
se päättyy kun auringon paikka tähti-
taivaalla on liikkunut 30 astetta itään 
eli 20. huhtikuuta. Muut tähtimerkit 
määritellään oinaan merkistä, aina 
seuraten auringon paikkaa 30 astetta. 
Trooppista astrologiaa vastaan kilpai-
leva tähtimerkkijärjestelmä sideeri-
nen astrologia määrittelee tähtimerkit 

J. J. Grandville, Tähtimerkit tanssivat maailman ympäri (1847). Ei tekijänoikeutta.
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yhä taivaankappaleiden liikkeiden 
mukaan.

Trooppinen astrologia on vallitseva 
tähtimerkistö länsimaissa ja se pe-
rustuu n. 2000-vuotta vanhaan si-
deerisen astrologian tähtimerkistöön. 
Sen sijaan hinduastrologia (Jyotisha 
tai jyotiṣa) on kautta aikojen seuran-
nut tähtien liikettä, kuten sideerinen 
astrologia. Länsimaissa sideerisen 
astrologian lanseerasi irlantilainen 
astrologi Cyril Fagan 1950-luvulla 
American Astrology-lehteen. Myö-
hemmin 1970-luvulla ehdotettiin si-
deerisen järjestelmän parannukseksi 
13. tähtimerkkiä käärmeenkantajaa, 
jonka tähtikuvio todennäköisesti jä-
tettiin trooppisen astrologian ulko-
puolelle, jotta tähtimerkit olisivat 12 
jaollisia ja helpommin laskettavissa 
suhteessa 360 asteeseen. Todellisuu-

dessa skorpionin tähdistö on sellaises-
sa suhteessa auringon taivaankannel-
la kulkemaan rataan, että se täyttäisi 
yhtä pitkän ajan kuin trooppisessa 
järjestelmässä. Ilman 13. merkkiä 
länsimaiseen sideeriseen astrologiaan 
jätetään aukko skorpionin ja jousi-
miehen väliin.

Tähtimerkkien tarkka määrittely on 
tärkeää, sillä ne ovat keskeisin osa 
länsimaista astrologiaa. Jokaisella 
tähtimerkillä on oma elementtinsä, 
planeettansa, modaliteetti ja  pola-
riteetti, jotka määrittelevät sen jäse-
nen luonteenpiirteet ja ominaisuudet. 
Nykyään länsimaisessa astrologiassa 
lasketaan myös nouseva-, laskeva- ja 
kuumerkki syntymäpäivästä ja -ajas-
ta. Nouseva merkki tarkoittaa sitä 
tähtikuviota, joka on nousussa idäs-
tä tiettynä hetkenä ja laskeva merkki 

tarkoittaa sitä vastakkaista merkkiä. 
Aurinkomerkki tarkoittaa samaa 
asiaa kuin tähtimerkki (tähtimerk-
ki lasketaan auringon asemasta) ja 
kuumerkki lasketaan kuun asemasta 
samaan tapaan kuin aurinkomerk-
ki. Näilläkin on juurensa historiassa, 
Ptolemaios viittasi nouseviin merk-
keihin kirjoituksissaan. Sen sijaan 
kuumerkki kehitettiin vasta 1600-lu-
vulla ja popularisoitiin 1930-luvul-
la. Tähtimerkit määrittelevät astro-
logiassa luonteenpiirteet, nouseva 
merkki määrittelee kasvuympäristön 
ja tietoisuuden, laskeva merkki mää-
rittelee ihmissuhteet ja kuumerkki 
määrittelevät päivittäiset asiat. 

Merkityksen hakeminen horos-
koopeista saattaa tuntua omitui-
selta, erityisesti kun harkitsee kil-
pailevia tähtimerkkijärjestelmiä. 
Horoskoopeilla on silti todellinen 
vaikutus miljoonien ihmisten arkielä-
mään. Niihin liittyy keskeisesti kaksi 
psykologista käsitettä: Forer-efekti 
(tunnetaan myös Barnum-efektinä), 
sekä Carl Jungin synkronisiteetti. 
Forer-efektin selittää horoskooppien 
toimintamekanismin. Sen mukaan 
ihmiset etsivät merkitystä epämääräi-
sistä asioista, kuten kertomuksista ja 
toistuvista tapahtumista. Alunperin 
irrallisten tapahtumien (kuten saman 
numeron toistuminen) välille muo-
dostuu yhteys sitä etsimällä. Horos-
kooppien tekemät ennustukset eivät 
koskaan ole tarkkoja, vaan tarkoi-
tuksenmukaisesti epämääräisiä. Voit 
testata tätä itse: yritä etsiä horoskoop-
pisivulta kuvausta, joka ei missään 
nimessä voisi päteä omaan elämääsi. 
Horoskoopeissa kuvaillut tapahtumat 
kuitenkin aktualisoituvat, kun niistä 
etsitään merkitystä. Vaikka horos-
koopeilla ei ole suoraa kausaalista yh-

Trooppinen astrologia Sideerinen astrologia

Oinas 21.3.-19.4. 18.4.-13.5.

Härkä 20.4.-20.5. 13.5.-21.6.

Kaksonen 21.5.-20.6. 21.6.-20.7.

Rapu 21.6.-22.7. 20.7.-10.8.

Leijona 23.7.-22.8. 10.8.-16.9.

Neitsyt 23.8.-22.9. 23.8.-22.9.

Vaaka 23.9.-22.10. 30.10.-23.11.

Skorpioni 23.10.-21.11. 23.11.-29.11.

(Käärmeenkantaja) (Ei) (29.11.-17.12.)

Jousimies 22.11.-21.12. 17.12.-20.1.

Kauris 22.12.-19.1. 20.1.-16.2.

Vesimies 21.1.-19.2. 16.2.-11.3.

Kalat 19.2.-20.3. 11.3.-18.4.

Trooppisen astrologian ja sideerinen astrologian päivämäärät
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teyttä tapahtumiin niillä on symboli-
nen merkitys, joka voi tarkoittaa jopa 
erilaisten persoonallisuustyyppien 
muodostumista eri horoskooppimer-
keille, kun merkin henkilöt alkavat 
toimivat kuivailtujen piirteiden mu-
kaisesti.

Sonja Blom kirjoittaa astrologias-
ta Libero-lehden numerossa 3/2021: 
“Astrologia ei ole kategoria tai tar-
kastelutapa, joka olisi syntynyt kapi-
talismin sisällä. Tämä on yksi syistä 
uskoa siinä olevan potentiaalia myös 
vapautumaan sen ilkeestä ja tätä 
kautta toimimaan välineenä muut-
taa radikaalisti ajatteluamme.” To-
dellisuus on kuitenkin vastakkainen, 
nyky länsimainen astrologia on syn-
tynyt osana massamediaa ja se tans-
sii tangoa uusliberaalin kapitalismin 
kanssa. Iltapäivälehtien horoskoopit 
ja sovellukset, kuten Co-Star ovat 
osa sakralisaation kehitystä, jossa 

uskontoperinteiden merkitys laskee 
mutta aukkoa täyttää uudet henki-
syyden muodot. Astrologian legiti-
miteettiä perustellaan usein vedoten 
perinteeseen (kuten Blom), mutta sen 
nykymuoto muodostui osana mas-
samedian maailmanvalloitusta vasta 
1930-luvulla. Horoskoopit myyvät 
keski-ikäisille naistenlehtiä ja nuoril-
le sovellusten sisäisiä ostoja. Co-Star 
keräsi vuonna 2019 viisi miljoonaa 
dollaria ja tänä vuonna toiset 15 mil-
joonaa dollaria rahoitusta. Väittäisin 
jopa, että sakralisaation kentällä ast-
rologian erityispiirre on sen äärim-
mäinen kaupallisuus, en tiedä muuta 
uuden henkisyyden muotoa joka olisi 
saanut 20 miljoonaa rahoitusta skien-
tologian kaltaisten kulttien lisäksi.

Erityisen voimakas merkitys astro-
logialla on naisille ja seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöille, joissa ast-
rologia koetaan voimaannuttavana 

vastavoimana patriarkaatille. Astro-
logian historia voimaannuttavana ei 
ole kuitenkaan täysin selvä. Horos-
kooppeja on julkaistu Suomessa ilta-
päivälehdissä 1930-luvulta asti. Myö-
hemmin 1960-luvun Yhdysvalloissa 
se yhdistyi kansalaisoikeusliikkeessä 
feminismiin ja HLBTIQ-liikkee-
seen yhdessä muun New Age-us-
konnollisuuden (uushenkisyys) 
kanssa. Horoskoopien lisäksi New 
Agesta lainattiin esimerkiksi kris-
tallit ja Tarot-kortit. Samaan aikaan 
1960-luvulla sattui kasvamaan myös 
naistenlehtien suosio, joka loi uuden 
alustan horoskooppien julkaisulle ja 
kasvotti niiden suosiota erityisesti 
naisten keskuudessa. 2000-luvul-
la horoskooppien merkitys naisten 
voimaannuttajana on laskenut, ehkä 
naisten parantuneen sosiaalisen ase-
man takia, mutta sen sijaan niistä on 
tullut tärkeitä HLBTIQ-kulttuuril-
le. Horoskoopit tarjoavat sorretuille 
vähemmistöryhmille vaihtoehtoisen 
tien henkisyyteen ja vaihtoehdon 
patriarkaalisiksi ja usein myös sorta-
viksi koetuille valtauskonnoille. Ho-
roskoopit ovat alusta itsereflektiolle, 
joka on vapaa hierarkiasta, koska ne 
tulkitaan henkilökohtaisesti uskon-
nollisen yhteisön sijaan. 

Lähteet:

Astrologinen tietopaketti (s.a.). Ast-
ro.fi. www.astro.fi/tietopaketti (luettu 
27.11.2021).

Kayleigh, Dray (2021). Astrology fans, 
you’ve been reading the wrong star sign 
all this time. Stylist. www.stylist.co.uk/
astrology/nasa-horoscope-star-sign-zo-
diac-ophiuchus-personality-astrology-ast-
ronomy/248217 (luettu 27.11.2021).

Bryant, Kenzie (2019). Co–Star Ri-
sing. Vanity Fair. www.vanityfair.com/
style/2019/05/co-star-astrology-app-notifi-
cations-founder (luettu 27.11.2021).

Cohen, Sascha (2018). Meet the Queer Ske-
ptics Who Hate Astrology. Them.  www.
them.us/story/queer-skeptics-who-reje-
ct-astrology (luettu 27.11.2021).

J. J. Grandville, kuvitus Un Autre Mondeen (1847). Ei tekijänoikeutta.



Kyyhkynen - 19

Jos tämä olisi viimeinen aamu
Haluaisitko lähteä ulos
Pelkäisitkö ajan juoksua
Sitä ett’ kaikki on tyhjää satua
 
Mitä onkaan elämänlaatu
Jos tässä ois’ lopputulos
Kelmeää valoa, syksyn tuoksua
Tanssia sateessa keskellä katua
 
Jos tämä olisi viimeinen päivä
Pelkäisitkö hiljaisuutta
Haluaisitko kiirehtiä
Vai olla yksin, unohtua
 
Haluaisitko olla yksi näistä
Jotka aina tutkivat uutta
Keräisit maasta lehtiä
Jos niiden värit tois’ lohtua 
 
Jos tämä olisi viimeinen ilta
Itkisitkö sen helmaan
Sytyttäisitkö kynttilöitä
Laulaisitko valosta
 
Pyytäisitkö vastaantulijoilta
Lankoja kudelmaan
Maalaisitko töitä
Kotikylän autiotalosta
 
Jos tämä olisi viimeinen yö
Pelkäisitkö pimeää
Kirjoittaisitko kirjeen
Katsoisitko pohjantähteä
 
Haluaisitko että hetki lyö
Vai haluaisitko sitä pitkittää
Tuntisitko tehneesi virheen
Kun et tajunnut matkalle lähteä
 
Entä jos tämä olisi uusi aamu
Uusi päivä, uusi ilta
Uusi yö; toivon että
Mietit, mitä se antaa vois’
 
Maailma ei sittenkään kaadu
Edessä sittenkin silta
Jota kulkea pelkäämättä
Eikä aikaa vietäisi pois
 
Hanna-Tuulia Haavisto 
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