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TOIMINNASTA TOISEEN:
RAAMATTUILLAN KOKONAISRAKENNE
JA SIIRTYMÄN TUOTTAMINEN
Riikka Nissi
Jyväskylän yliopisto
This article investigates Bible study evenings organized by religious communities. Bible
study evenings are meetings in which a small group of people gather together to read the
Bible and discuss the text they have jointly read. Evenings consist of a series of activities
that follow each other in an orderly fashion. The article examines the typical features of
varied activities and different ways of constructing a transition from one activity to another.
The analysis aims to illustrate how participants create an environment for the Bible study
session by exploiting the structural features of their interaction. The data consist of 8 study
evenings, each lasting approximately 90 minutes. Observations are collected from all of
these evenings. The research method used is ethnomethodological conversation analysis.
Keywords: Bible study evenings, activity transitions, conversation analysis

1 JOHDANTO
Tarkastelen tässä artikkelissa raamattuiltojen toiminnallisia siirtymiä.
Artikkeli liittyy tulevaan väitöskirjaani, joka käsittelee tekstin tulkintaa ja
erityisesti eriävien tulkintavaihtoehtojen esittämistä raamattupiiriistunnossa. Tässä artikkelissa selvitän sen sijaan, kuinka osallistujat
luovat toimintaedellytykset Raamatun lukemiselle ja tekstistä keskustelemiselle eli kuinka he siirtyvät tilanteisesti etenevässä vuorovaikutuksessa raamattupiiritoimintaan. Käyttämäni metodi on etnometodologinen keskustelunanalyysi, joka tutkii vuorovaikutuksen rakenteita ja
sitä, miten osallistujat saavuttavat niiden avulla jaetun ymmärryksen
meneillään olevan toiminnan luonteesta (ks. esim. Pomerantz & Fehr
1997). Tutkimukseni liittyy erityisesti keskustelunanalyyttiseen
institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen, jonka parissa tarkastellaan sitä, kuinka vuorovaikutusta käytetään tiettyjen institutionaalisten
tehtävien harjoittamiseen (ks. Drew & Heritage 1992; Raevaara &
Ruusuvuori & Haakana 2001). Mikä vain puheen piirre voi periaatteessa
mukautua institutionaalisuuden palvelukseen. Aiempi tutkimus on
kuitenkin löytänyt ilmiöitä, jotka toistuvat usein institutionaalisessa
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vuorovaikutuksessa. Yksi näistä on keskustelun kokonaisrakenne: on
havaittu, että institutionaaliset vuorovaikutustilanteet rakentuvat usein
sarjaksi vakiintuneita toimintoja ja että osallistujat suuntautuvat vahvasti
niiden mukaiseen keskustelun vaiheittaiseen etenemisjärjestykseen. (Ks.
Drew & Heritage 1992; Peräkylä 1997; Raevaara & Ruusuvuori &
Haakana 2001.) Institutionaalisen tutkimusperinteen parissa onkin
tutkittu myös toimintavaiheiden välisiä siirtymätiloja ja sitä, kuinka
osallistujat rakentavat siirtymän vaiheesta toiseen (ks. esim. Robinson &
Stivers 2001). Raamattupiireistä vastaava aiempaa tutkimusta ei
kuitenkaan ole. Suomessa uskonnollista keskustelua on keskustelunanalyysin keinoin tutkinut Esa Lehtinen (2002), mutta hänen työnsä
keskittyy varsinaiseen raamatuntutkisteluun.
Omat havaintoni perustuvat aineistoon, joka käsittää kaikkiaan
kahdeksan raamattuiltaa. Tutkimani raamattuillat ovat uskonnollisten
yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia, jonne osallistujat saapuvat lukemaan
Raamattua ja keskustelemaan lukemastaan tekstistä. Kukin ilta kestää
noin 90 minuuttia, ja ne järjestetään joko jonkun osallistujan kotona tai
yhteisön toimitiloissa. Osallistujia illoissa on 3-13. Toisin kuin useissa
muissa institutionaalisissa keskusteluissa ei tutkimissani raamattuilloissa
ole nimettyä vetäjää, jolla olisi vastuu illan kulusta. Aineistossa on
kuitenkin mukana kolme eri ryhmää, ja näiden välillä on muutamia eroja.
Siten ryhmässä I ja II osallistujat ovat ainakin näennäisesti samanlaisessa
asemassa, kun taas ryhmässä III yksi keskustelijoista on kyseisen
järjestön työntekijä.
2 RAAMATTUPIIRI-ISTUNTO JA TEKSTIN YHTEINEN
TULKINTA
Aloitan tarkasteluni
keskustelusta.

esittämällä

katkelman

raamattupiiri-istunnon

(1) II
01 Ville: .hhh (0.4) #mm# ˚(mutta)˚ (.) ↑palataampas vielä tähä (.) toho
02
<ukkoon> (.) jossa noi henget oli (.hh) (1.6)
03
>(ni ihme et se nyt pys-)< (.) pysty niinku jotenki (#ö#)
04
ähh (1.5) #jo#tenki tuo ukko nyt pitää (.) sitä hommaa käsissä
05
koska se nyt kai sinne (.) jeesuksen luo <juoksi>. (2.1)
06
vai juoksiko noh (.) vai juoksuttiko sitä joku muu kun se ˚itse˚.

Esimerkkikatkelma ei ole sattumanvaraisesti valittu, vaan kyseessä on
tietty toistuva toiminto raamattupiiri-istunnossa: riviltä 1 alkava vuoro on
tulkittavissa kysymykseksi, joka osoittaa jonkin luetun tekstin elementin
ongelmalliseksi ja siten selitystä vaativaksi. Esimerkissä 1 puhuja esittää
tosin viittaamastaan tekstikohdasta ensin oman tulkintansa (r. 3-5), mutta
liittää sitten vuoronsa perään vielä kysymyksen (r. 6). Kysymyksen
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tuottaminen lienee yhteydessä puhujan omaa tulkintaa seuraavaan 2.1
sekunnin mittaiseen taukoon (r. 5), joka on mahdollista ymmärtää
kanssapuhujien erimielisyyttä ennakoivaksi. Kysymyksen avulla puhuja
tarjoaa näin muille osallistujille mahdollisuuden myös toiseen
tulkintavaihtoehtoon ilman eksplisiittistä erimielisyyttä. (Pomerantz
1984.) Yhden puhujan tekemä tulkinta muotoutuu siten vuoron edetessä
yhdessä ratkaistavaksi ongelmaksi. Kysymyksen muodosta johtuen
muille osallistujille tarjoutuu ongelmanratkaisussa kuitenkin edelleen
melko vähäinen osuus: heidän tehtäväkseen jää vain toisen
disjunktiivisen kysymyksen esittämän vaihtoehdon identifioiminen
oikeaksi. Kaikkiaan esimerkin vuoro koostuu siis kolmesta eri
komponentista. Ensin puhuja sitoo vuoronsa Raamatun tekstiin
varmistaen näin osallistujien yhteisen tekstuaalisen orientaation: hh (0.4)
#mm# ˚(mutta)˚ (.) palataampas vielä tähä (.) toho <ukkoon> (.) jossa
noi henget oli. Tämän jälkeen puhuja esittää kohdasta oman tulkintansa
perusteluineen ja viimein hän myös kyseenalaistaa esittämänsä tulkinnan
kysymyksen avulla. Tällainen vuoro aloittaa tyypillisesti keskustelussa
uuden tekstipohjaisen topiikin ja sekvenssin, jonka kuluessa osallistujat
ratkovat esitettyä ongelmaa (vrt. Lehtinen 2002: 61-73).
Esimerkin 1 ongelmanratkaisu ajautuu kuitenkin pian vaikeuksiin
kysymyksen kapeuden vuoksi. Katkelma 2 esittää, kuinka seuraava
puhuja osoittaa Villen tuottaman kysymyksen vaihtoehtolistan riittämättömäksi jatkamalla itse disjunktiivista kysymystä (r. 8). Tämä saa
puolestaan alkuperäisen puhujan puolustamaan omaa kysymyksenasetteluaan. Puhuja tekee sen tuottamalla suoran lainauksen Raamatusta
(r. 10-11), joka nostaa kysymyksenasettelun lähteen kaikkien
osallistujien huomattavaksi: kuka vain voisi nyt tehdä tekstistä saman
huomion ja päätyä samoihin tulkintavaihtoehtoihin. Listaa jatkanut
puhuja tuottaa kuitenkin puolestaan oman kontrastoivan lainauksensa (r.
18), joka tukee hänen kysymyksenasetteluaan. Ristiriita juontuu tässä
puhujien käyttämistä eri käännöksistä, jotka voivat näin pohjustaa
erilaisia tulkintoja.
(2) II
01 Ville:
02
03
04
05
06
07
08 Pasi:
09
10 Ville:
11

.hhh (0.4) #mm# ˚(mutta)˚ (.) ↑palataampas vielä tähä (.) toho
<ukkoon> (.) jossa noi henget oli (.hh) (1.6)
>(ni ihme et se nyt pys-)< (.) pysty niinku jotenki (#ö#)
ähh (1.5) #jo#tenki tuo ukko nyt pitää (.) sitä hommaa käsissä
koska se nyt kai sinne (.) jeesuksen luo <juoksi>. (2.1)
vai juoksiko noh (.) vai juoksuttiko sitä joku muu kun se ˚itse˚.
(2.2)
vai tuliko se vahin˚gossa˚.
(1.6)
no täs o että: (.) ku[n hän (nyt) kaukaa näki jeesuksen hän tuli
juosten #paikalle#.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Marko:
Pasi:
Ville:
Pasi:
Ville:
Pasi:

[↑kun hän näki.
(3.0)
a↑ha
(10.7)
<#mm#>
(1.8)
täällä sanotaa vaa että? (0.6) tuli ↑häntä vastaan haudoista mies.
(0.9)
ym↑hy=
=joka oli saastaisen ↑hengen vallassa.

Esimerkissä 2 teksti tarjosi yllättäen mahdollisuuden vaihtoehtoisiin
tulkintoihin. Ongelmanratkaisusekvenssi voikin edetä eri tavoin: tekstille
voidaan esimerkiksi konstruoida yksi oikea tulkinta, osallistujat voivat
päätyä eri vaihtoehdoista muodostettuun synteesiin, tai eri
tulkintavaihtoehdot voivat myös esiintyä esimerkin tapaan keskustelussa
rinnakkain (vrt. Edwards 1997: 62-73; Pollner 1987: 77-81). Vähitellen
osallistujat alkavat kuitenkin osoittaa hiipuvaa mielenkiintoa
puheenalaista topiikkia kohtaan, jolloin keskusteluun ilmaantuu
esimerkiksi huomattavan pitkiä taukoja. Kulloisenkin aiheen käsittely
päättyy viimeistään uuden tekstipohjaisen topiikkijakson aloitukseen.
Keskustelijat eivät siis puhu yhdestä tekstikohdasta koko iltaa, vaikka
tämä olisi tietysti periaatteessa mahdollista. Sitä vastoin he näyttävät
orientoituvan tekstin systemaattiseen käsittelyyn niin, että he pyrkivät
käymään läpi koko luetun tekstin. Ongelmanasetteluista ja niitä
seuraavista vastauksista rakentuukin tyypillinen raamattupiiri-istuntojen
sekvenssi, jonka puitteissa keskustelijat avaavat lukemaansa tekstiä kohta
kohdalta. Istuntojen vuorovaikutus on näin valjastettu palvelemaan
tekstin tarkastelua ja tulkintaa.
Raamattuiltojen toiminnallisia siirtymiä tarkasteltaessa on tärkeää
kiinnittää huomiota eräisiin raamattupiiri-istunnon piirteisiin: näitä ovat
keskustelun topiikki, osallistumiskehikko ja keskustelun fokus. Kuten
edeltävät esimerkit osoittivat, osallistujat suuntautuvat keskustelemaan
raamattupiiri-istunnoissa nimenomaan lukemastaan tekstistä. Uuden
tekstipohjaisen topiikkijakson aloittava vuoro on puolestaan suunnattu
potentiaalisesti kaikille osallistujille, mikä näkyy esimerkiksi siitä, että
puhujan katse kiertää eri osallistujissa sitä vastoin, että se kohdistuisi
johonkin tiettyyn osallistujaan osoittaen tämän pääpuhutelluksi
(Goodwin 1981: 151-152; Seppänen 1997: 171-175). Aiheen käsittelyn
aikana keskustelijoiden diskurssi-identiteetit tosin eriytyvät ja
esimerkiksi jatkokysymykset voivat olla suunnattuja jollekin tietylle
osallistujalle, mutta uuden topiikkijakson aloittava vuoro palauttaa taas
aiemman osallistumiskehikon. Huolimatta siitä, että paikalla on useita
ihmisiä, raamattupiiri-istuntojen vuorovaikutuksessa ei liioin juuri
esiinny rinnakkaiskeskusteluja. Arkisessa monenkeskisessä keskustelussa
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on sitä vastoin tavallista, että keskustelukenttä repeää erillisiksi
keskusteluiksi, jotka noudattavat kukin omaa, itsenäistä vuorottelusysteemiään. Tällainen repeämä voi syntyä keskusteluun silloin, kun
siinä on vähintään neljä osallistujaa. (Egbert 1997.) Yhdessä oman
aineistoni keskustelussa osallistujia on vain kolme, joten rinnakkaiskeskustelun mahdollisuutta ei ole, mutta muulloinkin istunnot toimivat
nimenomaan osallistujien yhteisen fokuksen varassa. Voisi sanoa, että
osallistujat ovat sitoutuneet noudattamaan sellaista vuorovaikutusmuotoa, joka mahdollistaa tekstin avaamisen ja tulkitsemisen yhdessä
(vrt. Jones & Thornborrow 2004).
On kuitenkin syytä tarkastella tarkemmin, kuinka edeltävänkaltaiseen
vuorovaikutusmuotoon on päädytty. Raamattuilta ei suinkaan käynnisty
suoraan itse istunnosta, vaan Raamatun lukeminen ja tekstistä
keskusteleminen ovat vain osa iltaa – joskin niiden voi sanoa muodostavan illan ytimen, sillä ne ovat syy, jonka vuoksi osanottajat ovat
ylipäänsä kokoontuneet yhteen (ks. Drew & Heritage 1992: 22). Sitä
vastoin raamattuilta on monivaiheinen tapahtumasarja, joka rakentuu
seuraavista toimintavaiheista:
1. osallistujat saapuvat paikalle ja tervehtivät toisiaan
2. kuulumisien vaihtoa ja yleisistä asioista rupattelua
3. istunnon organisointi eli luettavan tekstikohdan paikantaminen
4. alkurukous
5. tekstin lukeminen järjestyksessä ääneen
6. luetusta tekstistä keskusteleminen
7. loppurukous
8. tulevan istunnon organisointi eli seuraavan tapaamispaikan ja/tai
tekstikohdan selvittäminen
9. rupattelua
10. osallistujat hyvästelevät ja lähtevät.

Esittämäni toiminnalliset kokonaisuudet eivät ole tyhjentävä kuvaus
raamattuilloista: olen erotellut nämä, koska ne piirtyvät esiin keskeisinä
raamattuillan vuorovaikutusta jäsentävinä kokonaisuuksina, jotka
muodostavat toiminnallisen jatkumon ja joista rakentuu tunnistettava,
vaiheittain etenevä raamattuilta. Toimintavaiheita (phase, ks. esim. Drew
& Heritage 1992: 43-45) voi tarkastella myös kehyksen (frame, ks.
Goffman 1974) käsitteen avulla. Kehys on näin sellainen yksittäisiä
toimintoja yhdistävä toimintakokonaisuus, johon meneillään oleva
toiminta sijoittuu ja jota kautta se tulkitaan (kehyksen käytöstä
vuorovaikutusaineistossa, ks. Piirainen-Marsh 1996). Seuraavaksi
tarkastelenkin, kuinka raamattuillan osallistujat siirtyvät keskustelussa
toiminnallisesta kokonaisuudesta toiseen, sekä minkälaisia muutoksia
erilaiset toiminnan kehystykset tuovat raamattuiltojen keskusteluun.
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3 RUPATTELUN MURTAMINEN JA SUUNTAUTUMINEN
KOHTI ISTUNTOA
Ennen varsinaista raamattupiiri-istuntoa osallistujat istuskelevat pöydän
ääressä, vaihtavat kuulumisia, arvioivat ajankohtaisia asioita ja
mahdollisesti myös juovat kahvia. Olen kutsunut tätä toimintavaihetta
rupatteluksi. Rupattelulle on tyypillistä topiikkien kirjavuus. Osallistujat
viittaavat puheessaan esimerkiksi opiskeluun ja työelämään,
harrastuksiin, yhteisiin tuttaviin, eri tiedotusvälineiden välittämiin
uutisiin sekä myös heitä ympäröiviin konkreettisiin esineisiin, kuten
kuppeihin ja lautasiin ja tuoleihin (vrt. Ochs Keenan & Schieffelin 1976).
Toiseksi rupattelua leimaa keskustelun osallistumiskehikon herkkä
muuntelevuus: tavallisen arkikeskustelun tapaan osallistujien diskurssiidentiteetit vaihtelevat tiuhaan niin, että osallistujat toimivat vuoron
perään esimerkiksi kysyjinä, vastaajina, kertojina ja kuulijoina (ks.
Zimmerman 1998). Keskustelu myös koostuu useista rinnakkaisista
vuorovaikutuskentistä, jotka liittyvät toisinaan yhteen hajotakseen jälleen
erillisiksi keskusteluiksi. Rupatteluiden vuorovaikutukselle on niin ikään
tyypillistä useiden toimintojen yhtäaikaisuus: osallistujat vaihtavat
kuulumisia samalla kun he syövät, juovat tai tarjoilevat muille.
Kun osallistujat siirtyvät seuraavaan toimintavaiheeseen eli istunnon
organisointiin, tapahtuu näissä ilmiöissä muutoksia. Puhe kääntyy
tulevaan istuntoon ja luettavaan tekstiin. Raamattupiireissä tekstiä
luetaan kullakin kerralla noin yhden luvun verran, ja osallistujat alkavat
nyt selvittää, mihin asti edellisellä tapaamiskerralla on päästy ja mikä
kohta heillä on siis tällä kertaa luettavana. Tämä tuo edelleen muutoksia
keskustelun osallistumiskehikkoon: ne, jotka eivät ole olleet mukana
edeltävällä kerralla, toimivat kyselijöinä ja mukana olleet puolestaan
vastaajina (vrt. Lerner 2003). Osallistujat jakautuvat näin kahteen
kategoriaan, joita erottaa nimenomaan luettavaa tekstikohtaa koskeva
tietämys. Keskustelu muistuttaa tällöin kahdenkeskistä keskustelua, sillä
siinä on vain kysyjiä ja vastaajia huolimatta siitä, että paikalla on
fyysisesti läsnä useita osallistujia. Juuri tämän tiedollisen epäsymmetrian
tasoittaminen onkin istunnon organisointivaiheen ydintoiminto:
seuraavaan vaiheeseen eli alkurukoukseen siirrytään vasta, kun
osallistujat osoittavat jaettua ymmärrystä käsiteltävästä tekstikohdasta.
(3) I
01
02
03
04
05
06
07
08

Jonna: ↑mitä [me ollaa] viimeks luettu mulla ei oo ees mitää merk- (.)
↑ollaanks [me]
Heli:
[köh
]
Anne:
[toi]ne.
(0.6)
Jonna: toine (0.8) (filosoo-) (0.8) >eiku mikä se olih< (0.7) >kori-< (0.4)
[˚(-)˚ ]
Anne: [↑filip]piläis.
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((rivejä poistettu))
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ilona: ↑si(i)t toine luku niinkö
(0.7)
Anne: nii oli viimeks.
(0.5)
Ilona: ↑oli viimeks.
Anne: mm
Ilona: oke[i. ]
Anne:
[>n]yt [on kolmas]<.
Jonna:
[nyt on
]siis (kol-)=
Anne: =ja neljäs koska keho- (.) neljännessä o (.) #ö# o ↑viimene ja siin on
kehotuks#ia ja# kiitoks#ia ja#
((Anne selaa Raamattuaan puhuessaan))
(0.7)
Jonna: <joo>=
Anne: =>ne varmaan kantsii<
Ilona: >okei< (.) [>nyt<]
Jonna:
[˚joo˚ ]

Esimerkki 3 on kohdasta, jossa keskustelijat aloittavat juuri siirtymän
istunnon organisointiin. Katkelman aloittaa Jonnan kysymys mitä me
ollaa viimeks luettu (r.1). Jonna ei ole ollut edeltävällä kerralla mukana,
mutta siitä huolimatta hän käyttää kysymyksessään me –pronominia
merkiten tulevan istunnon näin osallistujien kollektiiviseksi toiminnaksi
(Drew & Sorjonen 1997). Osallistujista Anne valikoituu kysymyksen
vastaajaksi: hän on yksi niistä, jotka ovat olleet mukana edellisellä
kerralla, joten hänellä on suora pääsy käsiteltävään asiaan. Keskustelu
jatkuu Jonnan ja Annen välisenä, mutta rivillä 9 kyselijöiden joukkoon
liittyy Ilona. Kysymys si(i)t toine luku niinkö osoittaa, että keskustelijat
ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen luetusta kirjeestä ja Ilona ryhtyy
puolestaan selvittämään tarkempaa kohtaa kyseisessä kirjeessä.
Keskustelu jatkuu nyt Ilonan ja Annen välisenä Annen toimiessa edelleen
vastaajana. Ilonan rivillä 13 tekemä tarkistuskysymys oli viimeks saa
Annelta vahvistuksen mm, jonka jälkeen Ilona osoittaa rekisteröivänsä
tiedon tuottamalla partikkelin okei (r. 15). Tämä on keskeinen kohta
meneillään olevassa vuorovaikutuksessa, sillä juuri tässä kyselijät
osoittavat ensimmäistä kertaa eksplisiittistä ymmärtämystä käsitellystä
tekstikohdasta. Seuraavat vuorot merkitsevät kuitenkin yhä osallistujien
erilaista pääsyä puheenaolevaan asiaan: Annen >nyt on kolmas< (r. 16)
on selvä tiedonanto, kun taas Jonnan melkein samankaltainen vuoro nyt
on siis (kol-) (r. 17) sisältää selventävän partikkelin siis, joka tuo vuoroon
tietoa tarkistavan tai varmistavan merkityksen. Tämän jälkeen
keskustelijoiden toiminnassa tapahtuu muutos: osallistujat ovat
osoittaneet jaettua ymmärrystä luettavasta tekstikohdasta ja he voivat nyt
ryhtyä neuvottelemaan tarkemmin, mitä kaikkea kyseisen illan
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lukuohjelmistoon pitäisi ottaa. Annen vuoro rivillä 18 on lisäys hänen
aikaisempaan tiedonantoonsa, ja se sisältää myös perusteluja, miksi
osallistujien pitäisi lukea enemmän kuin vain tavanomainen yksi luku.
Jonnan kaksi joota (r. 22, 25) osoittavat Annen esittämän tiedon
vastaanottoa (ks. Sorjonen 2001), jonka lisäksi jälkimmäinen joo on
myös tulkittavissa hyväksynnäksi Annen ehdotukseen ne varmaan
kantsii (r. 23). Istunnon organisoinnin ydintoiminta on suoritettu, ja
keskustelussa voidaan nyt siirtyä seuraavaan toimintavaiheeseen: Ilonan
tuottama >okei< (.) >nyt< (r. 24) käynnistääkin siirtymän
alkurukoukseen.
Se, että osallistujat alkavat suuntautua kohti istunnon organisointia,
näkyy usein ensimmäiseksi erilaisesta ei-kielellisestä toiminnasta. Tästä
voisi mainita esimerkkinä tavan, jolla osallistujat käsittelevät ympäristön
artefakteja: jo aiemmin illan aikana osallistujat ovat asettautuneet pöydän
ympärille F-muodostelmaan (ks. esim. Ciolek & Kendon 1980), ja nyt he
alkavat valmistella toimintaympäristöä tulevalle istunnolle siirtämällä
astioita syrjään ja ottamalla Raamatut esille (vrt. esim. Goodwin 2000;
Heath 1997). Tällaista orientoivaa toimintaa seuraa puolestaan
kielellinen siirtymäehdotus. Esimerkin 4 tapaan siirtymäehdotus on
tyypillisesti muotoiltu varovaiseksi eli se on tuotettu niin, että siihen
rakentuu tunnusteleva merkitys. Esimerkkikatkelmassa osallistujat ovat
kerranneet yhteisiä leirimuistoja ja naureskelleet niille. Naureskelu alkaa
vähitellen hiipua, kunnes keskustelijoista vain Marko tuottaa enää
yksittäisiä hihittelyjä. Näitä seuraa Villen siirtymäehdotus (r. 4), joka on
kysymysmuotoinen ja joka näin periaatteessa varaa muille osallistujille
mahdollisuuden myös torjua ehdotettu siirtymä toistaiseksi. Tätä
vaikutelmaa tukee se, että Ville liittää ehdotuksensa loppuun niin ikään
naureskelua, jolloin ehdotettu toiminta ei kontrastoidu yhtä vahvasti
edeltävän tai meneillään olevan toiminnan kanssa. Kyseisessä
esimerkissä siirtymä lähtee kuitenkin vetämään: Laura jatkaa niin ikään
ensin naureskelua, mutta tuottaa sitten hyväksyvän – ja vakavan –
vastauksen vois (r. 7). Laura käyttämä konditionaali on myös
huomionarvoinen: vastauskin on rakennettu muille tilaa tarjoavaksi.
(4) II
01
02
03
04
05
06
07

Marko: eheh heh
(1.0)
Marko: .hhhh hh h=
Ville: =↑käydäänkö asiaa h h hhh
Laura: h h .hhh
(0.3)
Laura: vois

Siirtymä istunnon organisointiin voi olla luonteeltaan myös liukuva,
jolloin keskustelijat ryhtyvät järjestelemään istuntoaan vähitellen. Näin
käy erityisesti niissä tapauksissa, joissa vuorovaikutus on rupattelun
aikana hajonnut useiksi rinnakkaisiksi keskusteluiksi. Tällöin kukaan ei
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ryhdy huutamaan siirtymäehdotusta puheensorinan yli. Tavallista on sen
sijaan se, että kaksi tai useampi osallistujaa liittoutuu ja aloittaa siirtymän
keskenään muiden liittyessä siihen vähitellen. Näiden siirtymien
mutkikkuuden vuoksi en kuitenkaan käsittele niitä tässä tarkemmin. On
joka tapauksessa syytä huomata, että rupattelun murtaminen ja istunnon
organisointi on useimmiten varsin vaativa tehtävä. Se edellyttää
osallistujilta topiikin uudelleensuuntausta ja fokuksen kokoamista sekä
puheen että muiden toimintojen osalta, minkä lisäksi keskustelijat tekevät
usein myös moodin vaihdoksen humoristisesta ja kepeästä
vakavahenkiseen keskusteluun. Juuri istunnon organisointivaiheessa
keskustelijoiden tulkinnat meneillään olevasta toiminnasta eivät aina
kohtaakaan, vaan keskustelijat saattavat kehystää vuorovaikutusta eri
tavoin. Tämä näkyy keskustelussa enemmän tai vähemmän selvänä
samanlinjaisuuden puutteena – erityisesti silloin, kun siirtymät
käynnistyvät vähitellen ja osallistujat suuntautuvat niihin eriaikaisesti.
Esitin aiemmin, että kun istunnon organisointivaiheen ydintoiminta
on ohi, aukeaa vuorovaikutuksessa paikka seuraavalle toiminnalliselle
siirtymälle: osallistujat ryhtyvät rukoilemaan. Siirtymä alkaa tällöinkin
useimmiten ei-kielellisestä toiminnasta, kuten käsien ristimisestä tai
niiden tuomisesta lähelle ristimisasentoa. Esimerkissä 5 Mervi, joka
tuottaa siirtymäkehotuksen (r. 1), alkaa tuoda käsiään yhteen hieman
kielellisen ehdotuksensa jälkeen: ele ja kielellinen aines tukevat vuorossa
toisiaan ja osoittavat vahvaa suuntautumista siirtymään. Vuoronsa
jälkeen Mervi katsahtaa ympärilleen ja tuottaa edelleen muita rukousta
ilmentäviä ei-kielellisiä toimintoja, kuten pään kumarruksen ja silmien
sulkemisen. Muut osallistujat tunnistavat nämä rukoustoimintaa
merkitseviksi ja seuraavat Merviä asettumalla niin ikään itsekin
rukousasentoon.
(5) III
01 Mervi:
02
03
04
05
06
07 Mervi:

joo (.) ↑no tota (0.4) ↑jos me (.) rukoillaa tähä alkuu ja alo˚tetaan
sit(te)˚ (1.2) ˚<lukemaa?>˚
((Mervi ristii kätensä puhuessaan))
(6.6)
((Mervi vilkaisee tauon aikana ympärilleen, kumartaa päätään ja
sulkee silmänsä;muut osallistujat asettuvat rukousasentoon))
kiitos (1.1) kiitos rakas jumala ((rukous jatkuu))

Alkurukoukseen siirtyminen poikkeaa monin tavoin edeltävästä
siirtymästä. Sen yhteydessä käytetään esimerkiksi aina kielellistä
ilmausta: rukous ei koskaan ala vain muutaman osallistujan keskeisenä,
vaan siihen siirrytään vasta, kun kaikki keskustelijat osoittavat
eksplisiittisesti valmiutensa kyseiseen toiminnalliseen siirtymään.
Toiseksi alkurukouksen yhteydessä käytetty ilmaus ei yleensä ole
kysymysmuotoinen, vaan pikemmin esimerkin 5 tapainen jos me –
alkuinen vuoro, jonka kehottavaa funktiota tukevat ja vahvistavat monet
ei-kielelliset toiminnot. Kolmanneksi muut osallistujat reagoivat
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siirtymäehdotukseen varsin nopeasti: siirtymän kielellistäminen voi olla
vielä kesken, kun osallistujat alkavat jo hakea rukousasentoa. Rukousta
edeltää lopulta aina monen sekunnin pituinen tauko, jonka kulussa
osallistujat osoittavat puhumattomuudellaan ja vartalon asennollaan
sitoutumistaan rukoustoimintaan. Toisin kuin istunnon organisoinnissa
rukouksissa osallistujat osoittavat näin selvää suuntautumista siirtymään
ja kehystävät meneillään olevan toiminnan varsin yhdenmukaisesti.
Tämä ei olekaan yllättävää – ovathan rukoukset varsin kiteytynyttä ja
rituaalista toimintaa.
Se, kuinka siirtymä rakentuu, näyttää siis olevan varsin vahvasti
sidoksissa siihen, mihin toimintavaiheeseen osallistujat ovat siirtymässä.
Entä voiko siirtymäehdotuksen tuottaa kuka vain? Se, kuka siirtymää
ohjaa, vaihtelee tutkimieni ryhmien kesken. Ensimmäisessä ryhmässä
kenelläkään osallistujista ei näytä olevan vakituisen ohjaajan asemaa,
vaan siirtymäehdotuksen voi tuottaa periaatteessa kuka vain. Toisessa
ryhmässä yksi osallistujista on ylipäänsä hieman muita aktiivisempi
suuntautumisessa siirtymiin, mutta myös muut aloittavat toiminnallisia
siirtymiä. Kolmannessa ryhmässä yksi osallistuja – järjestön työntekijä –
näyttää sitä vastoin omaavan tiettyjä toiminnallisia oikeuksia ja juuri hän
käynnistää yleensä myös siirtymät. On kuitenkin kiinnostavaa huomata,
että ohjaajan ja muiden osallistujien käyttämät keinot muistuttavat
kuitenkin toisiaan: myöskään ohjaaja ei ryhdy väkisin käynnistämään
istuntoa, vaan odottelee muiden mukaantuloa. Aineistossani on
tapauksia, joissa ohjaaja joutuu keskeyttämään aloittamansa siirtymän,
koska muut osallistujat eivät osoita valmiuttaan siihen. Toisinaan ohjaaja
joutuu myös liittoutumaan muiden kanssa, jotta meneillään oleva
rupattelu saataisiin murrettua. Vastaavasti rukoukseen siirryttäessä
osallistujat orientoituvat siirtymään nopeasti, eikä siirtymäehdotus enää
tässä vaiheessa rakennu erityisen tunnustelevaksi riippumatta siitä, onko
se ohjaajan vai satunnaisen ehdottelijan tuottama.
4 ISTUNNON ALOITTAMINEN
Vaikuttaa siltä, että kunhan keskustelijat saavat rupattelun murrettua,
toiminta etenee melko ripeästi kohti varsinaista raamattupiiri-istuntoa.
Itse istunnon aloittaminen voi kuitenkin edelleen olla varsin työläs
prosessi. Tässä kohden iltaa osallistujat ovat siis lukeneet Raamattua
niin, että yksi osallistujista lukee jakeen tai pari ja muut kuuntelevat
kunnes vuoro vaihtuu ja seuraava osallistuja lukee puolestaan oman
osuutensa. Kun viimeinen lukuosuus on ohi, aukeaa vuorovaikutuksessa
paikka istunnon aloittamiselle. Tämä siirtymä eroaa kuitenkin muista
toiminnallisista siirtymistä sikäli, että siinä ei käytetä lainkaan kielellistä
ilmausta, vaan se rakentuu yksinomaan toiminnan kautta.
Esimerkissä 6 osallistujat ovat juuri lopettelemassa Raamatun
lukemista: Juha on lukijoista viimeinen. Katkelma on pitkähkö ja
kiinnitän siksi tässä huomiota vain eräisiin keskeisiin kohtiin siinä.
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(6) I
01 Juha:
02
03
04
05
06
07
08→ Pia:
09
10 Ismo:
11 Kimmo:
12 Pia:
13 Kimmo:
14
15
16
17 Teemu:
18
19→ Jonna:
20 (Ismo):
21
22 Jonna:
23
24
25
26 Anne:
27
28 Jonna:
29
30 (Anne):
31
32 Teemu:
33
34 (Anne):
35
36→Teemu:
37
38 (Pia):
39
40 Teemu:
41
42→ Anne:
43

((tekstiluku)) niin kuin jumalakin on kristuksessa teille anteeksi
anta˚nut˚
((Pia pudottaa esineen lattialle Juhan lukiessa ja Kimmo nostaa
esineen takaisin Pialle;
osa osallistujista kääntää katseensa Juhasta kohti Piaa ja
Kimmoa))
(1.9)
mhy?
(0.3)
hua[hh] ((haukottelee))
[˚(-]-)˚
hh=
=hhh
(2.0)
((Pian ja Kimmon katseet erkanevat;
kaikki osallistujat kääntävät katseen eteensä/tekstiin))
krh
(2.7)
[mh ]
[.hhh ]hh (0.5) hhhh
(0.3)
˚vitosessaha (o ↑-)˚
((Jonna kääntää katseen ja vartalonsa vieressä olevaan Anneen
päin))
(0.8)
˚↑mikä siinä o˚.
(2.0)
˚perheen rooleista˚.
(0.6)
mhhhh
(0.7)
mh
(1.9)
˚(.joo)˚
(11.4)
˚no ↑se oli iha hyvää tekstiä ja jatkuu edellee˚. (.) kröhöm
((Teemun katse kiertää eri osallistujissa))
<↑mm.>
(1.6)
˚(sielä) oli noi kolmas jah (.) kakkos luku˚.
(0.8)
(mut) mua haittaa nyt se että jos ei se paavali oo$(h)kaa
k(h)irjott(h)anu tätä$. .hhh
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44 (Kimmo): ymhy
45 Anne: heh [heh] heh .hhh
46 (-):
[mh]
47
(0.3)
48 Pia:
@M[UA ON H]UIJ[ATTU@.] ((pettynyt/katkera ääni))
49 Anne:
[heh heh .hh ]
50 Anne:
[heh $ni ](h)i j(h)us[tii$ [.hhh ]]
51 Pia:
[@määä:@. ] ((itkuinen/valittava ääni))
52 (-):
[˚(mm)˚]
53
(0.3)
54 Anne: heh
55 (-):
.hhhhh
56
(0.8)
57→Pia:
(mutta ↑ensimmäisenä tökkäs) tonne kolkytyks koska (ajat˚telee
58
et no˚ kaikki) (1.0) ˚niinku#:#˚ (0.4) varsinki toi kiivaus et se on
59
sillon kaukana teistä (jäin sitte) miettii että jeesusha kiivastu yhtä
]tti kaikki tavarat
60
lailla(sa) siel temppelis sillo [hei
61 (-):
[˚(mm)˚]
62
[pois ˚(et)˚]
63 Ismo:
[↑nii (et) ] mikä (koh˚tah˚).
64
(0.4)
65 Pia:
#kolkytyks#.
66
(0.4)
67 Ismo:
↑kolokytyks (0.3) [heti ] vuam paukaut[it $sinne a(h)sti$]
68 Pia:
[˚mm˚ ]
69 X:
[ehh heh heh heh ] heh
70
[heh heh heh heh heh
]
71 Pia:
[(m[ikä ]s) E:I ku tuos lopusta] jäi vaan niinku et (sill[ä: ])
72
(0.4) [pis ]ti niin[ku ] ihme˚(-)˚
73 Ismo:
[$(-)$]
74 Kimmo:
[mm]
75
[mm]
76 Anne:
[mm]
77
(0.5)
78 Anne: mm
79
(0.4)
80 (-):
mm
81
(0.6)
82 (Juha): nii .hh (.) n[o ]
83→Heli :
[no] ↑tääl on uuessa <tota> (.) katkeruus >kiukku viha
84
riitely herjaaminen< ↑kaikkinainen pahuus et se on vähä eri
85
[muod]ossa ku kiivaus
86 Pia:
[mm: ]
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Kun Juhan lukuosuus on vielä meneillään, Pia pudottaa lattialle jonkin
esineen. Pian vieressä istuva Kimmo kumartuu nostamaan esineen
takaisin Pialle ja sanoo samalla jotain. Pian mhy? (r. 8) onkin Kimmolle
suunnattu korjausaloite: Pia osoittaa Kimmon aiemman vuoron jotenkin
ongelmalliseksi ja ilmeisesti Kimmo toistaa sanottavansa rivillä 11,
minkä jälkeen Kimmo ja Pia molemmat hymähtävät. Heidän keskinäinen
puheensa on hyvin hiljaista eikä välttämättä kuulu myöskään muille
osallistujille. Muiden katseet ovat kuitenkin suuntautuneet Kimmoon ja
Piaan: jo esineen tipahtaessa katseet kääntyvät pois lukevasta Juhasta
kohti Kimmoa ja Piaa (r. 5-6). Tässä kohden keskustelijoiden yhteinen
vuorovaikutuskenttä on jakautunut kahteen erilliseen keskusteluun niin,
että käynnissä on toisaalta tavanomainen raamatunluku, mutta sen lisäksi
kaksi osallistujaa on aloittanut kahdenkeskisen keskustelun. Naurahtelun
jälkeen Kimmon ja Pian katseet kuitenkin irtautuvat toisistaan, ja muut
osallistujat kääntävät katseensa niin ikään joko eteensä tai käsissään
olevaan Raamattuun (r. 15-16).
Rivillä 19 Jonna hymähtää. Tämä saattaa enteillä Jonnan tulevaa
vuoroa ˚vitosessaha (o ↑-)˚ (r. 22), jonka referenttinä on luettu teksti.
Sen sijaan, että Jonna suuntaisi vuoronsa kaikille keskustelijoille, hän
kumartuu kohti Annea muuntaen myös äänensä kuiskaukseksi. Jonna
osoittaa näin selvästi puhuttelevansa nimenomaan Annea. Jonnan vuoro
on hiljainen, mutta vaikuttaa siltä, että se jää myös jollain lailla
elliptiseksi: ainakin Anne näyttää orientoituvan sen puuttuvaan
elementtiin tuottamalla kysymyksen ˚mikä siinä o˚ (r. 26). Jonnan
vastaus (r. 28) merkitsee tekstin edelleen merkitykselliseksi juuri Annen
kannalta: Anne on raskaana, jonka lisäksi Anne ja Teemu ovat myös
aviopari eli ryhmän ainoat ”perheelliset”. Vuorollaan Jonna nostaa juuri
tämän kategorian keskeiseksi tekstin tarkastelun kannalta rajaten samalla
mahdollisten puhuteltujen joukkoa. Tässä vaiheessa keskustelua
osallistujat puhuvat näin kyllä tekstistä, mutta keskustelun osallistumiskehikko ei ole tavanomaisen raamattupiiri-istunnon mukainen: siinä
on relevantteja paikkoja vain muutamille keskustelijoille.
Rivillä 36 Teemu kommentoi niin ikään luettua tekstiä. Tällä kertaa
vuoro ei ole suunnattu kenellekään erityisesti, mitä osoittaa esimerkiksi
Teemun katse, joka kiertää eri osallistujissa. Teemun vuoro ei kuitenkaan
synnytä sen pidempää vuoronvaihtoa: Teemu ei rakenna vuoroonsa
ongelmaa, jota muut voisivat ryhtyä ratkomaan. Teemun esittämältä
aiheelta puuttuu näin keskusteltavuus eikä vuoro saa jälkijäsenekseen
muuta kuin responssipartikkelin <↑mm.> (r. 38).
Seuraavan topiikkialoitteen tekee puolestaan Anne (r. 42). Keskustelijat ovat ennen istunnon aloittamista puhuneet lukemastaan kirjeestä ja
Juha on maininnut, että kirjettä ei pidetä oikeasti Paavalin kirjoittamana.
Anne nostaa nyt tämän tekstin taustaa koskevan ongelman esiin. Annen
vuoro alkaa vakavana, mutta Anne itse kehystää sen loppua kohden
humoristiseksi, minkä voi tulkita enteilevän esimerkiksi ongelmallisen
asian esiintuomista (ks. Haakana 2001). Annen naurahtelun jälkeen Pia
muuttaa äänen laatuaan katkeraksi ja huutaa kovalla äänellä @MUA ON
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HUIJATTU@ (r. 48), johon Anne reagoi edelleen naurulla sekä
eksplisiittisillä samanmielisyyden ilmauksilla (r. 49-50). Samanaikaisesti
Pia tuottaa vielä ilmauksen, joka matkii mahdollisesti lapsen
kiukuttelevaa itkua (r. 51). Äänenmuutoksellaan Pia asettuu Annen – tai
jonkun kuvitteellisen henkilön – asemaan ja jatkaa Annen aloittamaa
huumorimoodia liioittelemalla ongelman aiheuttamaa kiukkua ja
ahdistusta. On kuitenkin syytä huomata, että Pian vuorolle nauraa
ainoastaan Anne, kun taas muut osallistujat pysyttelevät keskustelun
ulkopuolella. Pian humoristisen liioittelun voikin tulkita sisältävän myös
ironisia sävyjä, jolloin Annen nauru on itse asiassa keino selvitä Pian
kiusoittelusta. Pian vuoro tyrehdyttää joka tapauksessa Annen esittämän
ongelman jatkokäsittelyn, ja näin tämäkin aihe hiipuu.
Pian tämän jälkeen Pia ottaa itse vuoron, jossa hän tuo esiin uuden
tekstipohjaisen ongelmallisen aiheen (r. 57). Pian osoittama ongelma on
se, että keskustelijoiden lukema teksti on käskenyt ihmisiä olemaan
kiivastumatta, kun taas eräässä toisessa raamatunkohdassa kerrotaan,
kuinka Jeesus itse kiivastui kerran temppelissä ollessaan niin, että tuli
kaataneeksi temppelin pöydät. Ennen kuin Pia pääsee vuoronsa loppuun,
tekee Ismo korjausaloitteen, joka koskee luettavaa tekstikohtaa (r. 63).
Näin käy huolimatta siitä, että Pia on sitonut vuoronsa tekstiin – joskin
tämä komponentti on Pian vuorossa hieman epäselvä: (mutta
ensimmäisenä tökkäs) tonne kolkytyks. Pia tuottaa Ismolle vastauksen
rivillä 65, jota seuraa Ismon tarkentava toisto ↑kolokytyks ja tätä edelleen
Pian vahvistus mm (r. 68). Ismo jatkaa kuitenkin vuoroaan: vuoron jatko
heti vuam paukautit $sinne a(h)sti$ (r. 67) paljastaa yhden
raamattuistunnon agendoista, sen, että osallistujat pyrkivät käsittelemään
lukemansa tekstin suurin piirtein tekstin mukaisessa järjestyksessä niin,
että heidän puheensa rakenne heijastelee tekstin rakennetta. Ismon vuoro
onkin ehkä kuultavissa lieväksi moitteeksi. Näin vuoron tulkitsee ainakin
Pia, sillä hän alkaa tuottaa selontekoa hyppimisensä syistä (r. 71).
Pian selitystä seuraa useita hyväksyvän kuuloisia vastaanottoilmauksia (r. 74-80), ja vihdoin rivillä 83 Heli tuottaa vastauksen Pian
esittämään ongelmaan. Vastausta on todennäköisesti tuottamassa myös
Juha (r. 82), mutta hänen vuoronsa jää Helin vuoron alle. Heli etsii
selityksen lukemalla toista käännöstä, jossa ei puhuta kiivaudesta, joten
ristiriitaa eri raamatunkohtien välillä ei siellä ole. Se, että eri käännökset
tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin tulkintoihin, voi siten toimia myös
keskustelijoiden
resurssina
heidän
pyrkiessään
ratkaisemaan
tulkinnallisia ongelmia. Osallistujat ovat näin viimeinkin päätyneet
tunnistettavaan raamattupiiritoimintaan, jossa he vakiintuneiden
keskustelurakenteiden puitteissa avaavat yhdessä lukemaansa tekstiä.
5 LOPUKSI
Olen edellä käsitellyt tutkimieni raamattuiltojen toiminnallisia
kokonaisuuksia ja siirtymistä toiminnasta toiseen. Institutionaalista
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vuorovaikutusta
käsittelevä
tutkimus
on
osoittanut,
että
institutionaalisissa keskusteluissa vuorovaikutukseen sovelletaan erilaisia
sitä muovaavia rajoituksia (ks. Drew & Heritage 1992). Olen pyrkinyt
artikkelissani osoittamaan, kuinka näitä rajoituksia aletaan vähitellen
soveltaa tilanteisesti etenevään vuorovaikutukseen niin, että keskustelijat
saattavat alkaa toteuttaa kokoontumisensa päämäärää.
Esitin, että raamattuilta koostuu erilaisista toimintavaiheista ja että
osallistujat siirtyvät illan kuluessa vaiheesta toiseen. On kuitenkin
huomattava, että toimintaa ei kehystetä aina yhdenmukaisesti, vaan
osallistujat voivat myös suuntautua eri toimintoihin: on varsin tavallista,
että osa keskustelijoista keskittyy esimerkiksi kuulumisten vaihtoon ja
kahvinjuontiin, kun taas osa pyrkii jo käynnistämään itse istuntoa.
Huolimatta siitä, että osallistujien toiminta voi olla eriaikaista ja illan eri
toimintavaiheet voivat näin esiintyä osin rinnakkain ja sisäkkäin,
näyttävät
raamattuiltojen
osallistujat
orientoituvan
kuitenkin
kokonaisrakenteen mukaiseen keskustelun yleiseen vaiheittaiseen
etenemisjärjestykseen. Raamattuiltojen kaltaiset vuorovaikutuksen
kokonaisrakenteet perustuvatkin ennen muuta osallistujien kokemuksiin
aiemmista raamattuilloista: yhteneväinen käsitys meneillään olevasta
toiminnasta syntyy yhteisen vuorovaikutushistorian kautta (vrt. PiirainenMarsh 1996). Se, että keskustelusta muotoutuu lopulta tunnistettava
raamattuilta,
edellyttää
jaettua
tietoa
meneillään
olevasta
vuorovaikutustilanteesta ja sen kielenkäytön tavoista – jotka edelleen
syntyvät ja joita ylläpidetään juuri tilanteisen vuorovaikutuksen avulla.
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[
]
=
(1.5)
(.)
.
?
↑
↓
kyllä
>kyllä<
<kyllä>
ky:llä
˚kyllä˚
hh
.hh
$kyllä$
#kyllä#
ky(kyllä)
X:
((haukottelee))
((kumartuu))
→
I

päällekkäispuhunnan alku
päällekkäispuhunnan loppu
kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta
tauko: pituus ilmoitettu sekunnin kymmenesosina
mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän
laskeva intonaatio
nouseva intonaatio
seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta
seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta
painotus
nopeutettu jakso
hidastettu jakso
äänteen venytys
ympäristöään hiljaisempaa puhetta
kuuluva uloshengitys
kuuluva sisäänhengitys
hymyä äänessä
nariseva ääni
sana jää kesken
epävarmasti kuultu jakso
keskustelijat puhuvat yhtä aikaa
kaksoissulkeiden sisällä litteroijan selventäviä kommentteja
ei-kielellinen toiminta
osoittaa tarkasteltavaa kohtaa litteraatiossa
roomalainen numero osoittaa, mistä ryhmästä (I, II, III)
keskustelukatkelma on
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