jestettiin uhrijuhlia, joihin heimon
jäsenet kokoontuivat syömään ja
juomaan jumalan kanssa” (s. 41).
Myöhemmin hän kertoo osan var
haisista irlantilaisista munkeista
olleen ”aikaisemmin druideja, jot
ka olivat muuttaneet luostareihin,
kun he huomasivat mahdollisuuk
sien oman uskonnon vapaaseen
harjoittamiseen käyvän vähiin” (s.
176). Tämä kirjoittajan mukaan
selittää, miksi vastustajat kutsui
vat kelttiläisten alueiden munk
kien suosimaa tonsuuria nimellä
tonsura magorum, eli maagin ton
suuri, sekä toisaalta myös sen, mi
ten esikristillisen uskonnon perin
teitä olisi säilynyt kristillisessä luos
tariympäristössä.
Niin kiinnostavia kuin nämä
ajatukset ovatkin, herää väistämät
tä kysymys, mihin tulkinnat pe
rustuvat. Irlantilaiset lähteet anta
vat hyvin rajallisesti tietoa druidien
harjoittamista rituaaleista. Temp
peleiden ja uhrijuhlien tutkijat tu
keutuvat lähes yksinomaan man
nerkelttejä koskevaan arkeologi
seen aineistoon sekä antiikin kir
joittajien kuvauksiin. Vaikka osa
esikristillisen yhteiskunnan oppi
neiden luokista säilytti asemansa
Irlannissa myös kristinuskon saa
pumisen jälkeen, tämän katsotaan
koskeneen pikemminkin runon
puhujia (iiriksi filid) kuin druide
ja. Kuten Sjöblomkin toteaa, kris
tinusko pyrittiin Irlannissa mah
dollisuuksien mukaan sovittamaan
vallitsevaan kulttuuriin ja yhteis
kuntajärjestykseen, mutta toisin
kuin tekstistä voisi ymmärtää, tä
mä ei kuitenkaan missään vaihees
sa tarkoittanut pakanallisena epä
jumalanpalvontana pidettyjen käy
tänteiden hyväksymistä. Varhais
keskiajan kristityille kirjoittajille
druidien rinnastaminen raama
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tun maageihin oli tyypillinen kei
no kuvata kristinuskon vastaisia
oppeja kielteisessä valossa. Jokai
sen kristityn halveksima väärämie
lisyys henkilöityi erityisesti Simon
Maguksen hahmossa, joka edus
ti täydellistä vastakohtaa apostoli
en puhtaalle uskolle. Myös Bedan
viittaus ”maagin tonsuuriin” on
ymmärrettävissä tätä taustaa vas
ten, mutta maininnan lukeminen
kirjaimellisesti todisteena druidien
käytäntöjen omaksumisesta kristil
lisessä luostariyhteisössä tuntuu ot
tavan tulkinnallisia vapauksia, joi
ta käsitteen alkuperäinen asiayh
teys historiallisessa lähdeaineistos
sa ei täysin riitä tukemaan.
On hyvin todennäköistä, että
tämänkaltaiset lähdekriittiset ky
symykset eivät kiinnitä muiden
kuin aihepiiriin syvemmin pa
neutuneiden lukijoiden huomiota.
Kokonaisuudessaan Tuulten saarella on yleistajuinen ja viihdyttä
vä tietokirja, joka tulee epäilemät
tä löytämään lukijansa niin keski
aikaharrastajien kuin Irlannin ystä
vienkin parista. Sjöblomin tyyli on
parhaimmillaan elävää ja mukaan
satempaavaa, siksi kirjan takakan
nessa mainitut nojatuolimatkaili
jat saavat kokea olevansa lähes pai
kan päällä. Teoksen rakenne nivoo
kiinnostavalla tavalla esihistorian,
keskiajan ja nykypäivän saumatto
masti osaksi irlantilaisten mielen
maisemaa. Historian pitkällä jatku
molla kysymys siitä, mitkä kulttuu
rin elementit edustavat puhtainta
tai alkuperäisintä irlantilaisuutta,
ovat lopulta toissijaisia.
Sekä Ritari että Sjöblom ovat
ansioituneita irlantilaisen kulttuu
rin ja uskontoperinteen tutkijoita,
jotka kirjoittavat aiheestaan asian
tuntevasti, mutta silti ymmärrettä
västi. Kustantajan kiinnostus tuo

da lyhyen ajan kuluessa markki
noille kaksi erilaista, mutta yhtä
lailla kelttiläisiin teemoihin liitty
vää teosta, kertonee jotain laajem
man yleisön kiinnostuksesta aihe
piiriä kohtaan. On toivottavaa, et
tä tämänkaltaisia akateemisella ot
teella kirjoitettuja suomenkielisiä
tietoteoksia kelttiläisestä perintees
tä saataisiin tulevaisuudessa enem
mänkin.

Kirjoittaja on filosofian tohtori.

Selviytyykö tietoisuus
kuolemassa?
Antti Savinainen
Pim van Lommel: Consciousness
Beyond Life: The Science of
the Near-Death Experience.
HarperOne 2010.
Hollantilainen kardiologi Pim van
Lommel kohtasi near-death experience -ilmiön (kuolemanrajako
kemus, käytän jatkossa englannin
kielistä lyhennettä NDE) ensim
mäisen kerran nuorena lääkärinä
elvytettyään sydänkohtauspotilaan
vuonna 1969. Kaikki olivat onnis
tuneesta elvytyksestä hyvin tyyty
väisiä paitsi potilas, joka oli hyvin
pettynyt jouduttuaan palaamaan
takaisin kokemastaan onnellisesta
olotilasta, joka sisälsi kuolemanra
jakokemukselle tyypillisiä piirteitä,
kuten tunnelin, valon, kauniin mai
seman ja musiikin. Van Lommel
oli koulutuksessaan oppinut, että
sydämenpysähdyksen aikana olisi
mahdotonta olla tietoinen mistään,
koska aivotoiminnan pitäisi lakata.
Van Lommel aloitti systemaattisen
NDE-tutkimuksen vuonna 1986
luettuaan NDE-kokemuksesta ker

tovan kirjan. Hän raportoi yhdes
sä kolmen muun hollantilaisen tut
kijan kanssa pitkittäistutkimuksen
tulokset vuonna 2001 arvostetussa
The Lancet -lehdessä (van Lommel
ym., 2001).
Van Lommelin kirja kuole
manrajakokemuksista kokoaa yh
teen tutkimustuloksia yli 30 vuo
den ajalta. NDE-kokemus tapahtuu
joillekin ihmisille, kun heidän aivo
toimintansa on vakavasti rajoittu
nut, kuten sydänkohtauksen aikana
tai vakavan liikenneonnettomuu
den jälkeisen kooman yhteydessä.
Se voi tapahtua kuolemanvaaran
uhatessa, mutta myös ilman mi
tään erityistä lääketieteellistä syy
tä mietiskelyn tai jopa luonnossa
kävelyn aikana. Myös pienet lapset
ovat kertoneet kokeneensa NDEkokemuksen. Elvytysmenetelmien
kehittyminen on lisännyt NDE-ko
kemusten määrää. On arvioitu, et
tä viimeisen 50 vuoden aikana yli
25 miljoonaa ihmistä olisi kokenut
NDE:n.
Syvälle NDE-kokemukselle tyypillisiä piirteitä ovat mm. rauhan
tunteen kokeminen, elämän tapah
tumien läpikäyminen lapsuudesta
asti, ruumiista irtautuminen (outof-body experience, OBE), tunne
lin läpi meneminen, kuolleiden
omaisten tapaaminen ja kirkkaan
valon kohtaaminen. Onpa näis
tä kokemuksen piirteistä laadittu
”kuolemanrajakokemuksen luo
kittelumittari”, jonka validiteetti
ja reliabiliteetti on osoitettu asian
mukaisella tavalla. Pieni osa ko
kemuksista (van Lommelin arvi
on mukaan 1–2 %) on pelottavia:
niissä ihminen kokee olevansa pi
meässä tilassa, josta ei tunnu ole
van poispääsyä.
Van Lommel selvittää The Lancet -lehdessä julkaistua tutkimusta

tarkasti. Se oli ensimmäinen NDEalan prospektiivinen seurantatut
kimus, jossa kaikkia tietyissä sai
raaloissa elvytettyjä henkilöitä seu
rattiin mahdollisesti ilmenevien
NDE-tapausten osalta. Aikaisem
mat tutkimukset olivat olleet meto
dologisesti heikompia retrospektii
visiä tutkimuksia, joissa tarkastel
tiin menneisyydessä tapahtunei
ta NDE-kokemuksia. Hollannissa
toteutettuun tutkimukseen otettiin
mukaan kaikki sydänkohtaukses
ta elvytetyt potilaat (n = 344) he
ti, kun näitä pystyttiin haastattele
maan. 18 prosenttia potilaista ker
toi kokeneensa NDE-kokemuksen.
Verrokkiryhmän muodostivat po
tilaat, joilla ei ollut NDE-kokemus
ta. Kaikilta potilailta oli käytettävis
sä elvytyksen aikaiset sydänkäyrät,
elvytykseen ja hoitoon liittyvä lää
ketieteellinen tieto (mm. lääki
tys) ja relevantit taustatiedot. Tu
loksena oli, että NDE-kokemuk
sen esiintymiseen eivät vaikutta
neet esimerkiksi sydänkohtauksen
tai tajuttomuuden kesto, lääkitys,
aikaisempi tieto NDE-kokemuk
sista, uskonnollinen vakaumus tai
koulutustaso. Vaikuttavia tekijöi
tä puolestaan olivat esimerkiksi
alle 60-vuoden ikä, useampi elvy
tyskerta ja aikaisempi NDE-koke
mus. Pitkittäistutkimusosuudessa
haastateltiin elossa olevia ja suos
tumuksensa antaneita potilaita uu
delleen kahden vuoden ja kahdek
san vuoden kuluttua.
NDE- ja kontrolliryhmän vä
lillä oli tilastollisesti merkitseviä
eroja sosiaalisissa asenteissa (esim.
toisten hyväksyminen ja empaatti
suus), kuolemaan ja kuolemanjäl
keiseen elämään suhtautumises
sa sekä uskonnollisissa asenteissa.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on
havaittu, että – ehkä yllättävästi –

NDE-kokijoiden kiinnostus perin
teisten kirkkojen uskonnollisuu
teen vähenee. (Yhden piirteen ve
rifioitavuus tosin jää epäilyttämään
kriittistä lukijaa: monet NDE-ryh
män jäsenet ilmoittivat saaneen
sa paranormaaleja kykyjä.) Van
Lommelin ryhmän pitkittäistutki
muksen elämänmuutoksiin liitty
vät löydökset olivat samansuuntai
sia kuin aikaisemmissa retrospek
tiivisissä tutkimuksissa, joista kir
jassa esitetään yhteenveto.
Kirjassa tarkastellaan erilaisia
tieteellisiä selitysmalleja NDE-ko
kemukselle. Ne jakautuvat fysiolo
gisiin ja psykologisiin teorioihin.
Ensimmäisenä fysiologisena teo
riana on luonnollisestikin aivojen
hapenpuute. Aivojen hapenpuu
te aiheuttaa endorfiinien eritystä,
hallusinaatioita ja myös autuuden
tuntemuksia. On myös esitetty, et
tä tunnelikokemus voisi selittyä sil
män tai aivokuoren näköalueen ha
penpuutteella. Hapenpuutteen yh
teydestä NDE-kokemukseen ei
kuitenkaan saatu näyttöä toises
sa prospektiivisessa tutkimuksessa
(Parnia & Fenwick, 2002), jossa to
sin NDE-kokijoiden määrä oli liian
pieni tilastollisen vertailun toteut
tamiseksi. Toinen selitysmalli liit
tyy kehon hiilidioksidin määrän
lisääntymiseen, mikä esiintyy ha
penpuutteen yhteydessä. Hiilidiok
sidin mahdollinen vaikutus NDEkokemukseen näyttää olevan edel
leen tutkimuksen ja debatin koh
teena (esim. Greyson, 2010).
Aivoissa esiintyvistä psykoak
tiivisista aineista van Lommel nos
taa esille dimetyylitryptamiinin,
jolla on joitakin kuolemanraja
kokemusten kaltaisia vaikutuksia.
Van Lommel tarkastelee myös Nature-lehdessä julkaistua tutkimus
ta (Blanke et al., 2002), jossa tietyn
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aivoalueen sähköisellä ärsytyksel
lä saatiin aikaan joitakin NDE-il
miössä esiintyviä piirteitä. Hän ei
kuitenkaan pidä löydöstä merkit
tävänä, koska hänen mukaansa in
dusoituneet piirteet eivät täyttäneet
NDE-kokemusten kriteerejä.
Yhtenä psykologisena selityk
senä on esitetty kuolemanpel
koa. Kyseessä voisi olla voimak
kaan stressireaktion defenssime
kanismi. Toinen psykologinen se
litysmalli korostaa uskonnollisten
ja kulttuurisidonnaisten odotus
ten merkitystä NDE-kokemukses
sa. Onkin näyttöä siitä, että NDEkokemuksissa on jonkin verran
kulttuurien välisiä eroja, esimer
kiksi maorien ja tšamorrojen ko
kemuksista puuttui elämän tapah
tumien kertaus, mutta OBE-koke
mus ja kuolleiden omaisten tapaa
minen esiintyi myös heillä.
Psykologi Susan Blackmore on
esittänyt, että NDE-kokemukses
sa tapahtuvan ruumiista irtautu
misen aikaiset havainnot selittyvät
muistojen, mielikuvituksen, odo
tusten ja onnekkaiden arvausten
yhdistelmällä (Blackmore, 1993).
Tässä auttaa Blackmoren mukaan
se, että kuulo- ja tuntoaistit voisi
vat kenties jossakin määrin toimia
myös sydänpysähdyksen aikana.
Elvytyksen kuvailun pitäisikin ol
la helppoa, koska moni on nähnyt
elvytyksiä TV-sarjoja ja elokuvis
sa. Van Lommel toteaa tähän, että
hypoteesia on testattu empiirisesti,
kun sydänpotilaita – sekä NDE-ko
kijoita että niitä, joilla ei kokemus
ta ollut (kontrolliryhmä) – pyydet
tiin kuvaamaan oma elvytyksensä.
NDE-kokijat kykenivät kuvaile
maan yllättäviäkin yksityiskohtia
omasta elvytyksestään, kun taas
kontrolliryhmän kuvauksissa oli
ainakin yksi oleellinen virhe.

Onko sydänpysähdyksen ai
kana mahdollista tehdä havainto
ja? Kirjassa tarkastellaan, mitä ai
voissa tapahtuu sydänpysähdyk
sen aikana. Aivokuoren sähköinen
toiminta on tällöin poissa, kuten
EEG-käyrä osoittaa. On esitetty, et
tä osassa aivokuorta ja syvemmissä
aivorakenteissa sähköistä toimin
taa voisi olla, vaikka kaikki kliini
sen kuoleman tunnukset täyttyisi
vätkin (sydänpysähdys, hengityk
sen lakkaaminen, ei pupillireaktio
ta). Van Lommel toteaa, että vaikka
jotakin aivotoimintaa sydänpysäh
dyksen aikana olisikin, se ei aina
kaan nykyisen aivotutkimuksen
mukaan pystyisi selittämään kir
kasta tietoisuudentilaa NDE-ko
kemuksen aikana. Ratkaisevaa täs
sä onkin, ovatko NDE-kokemuk
set todella tapahtuneet sydänpy
sähdyksen aikana vai silloin, kun
tietoisuus menetetään tai kun tie
toisuus elvytyksen onnistuttua pa
laa, kuten Blackmore (1993) esit
tää. On mielenkiintoista, että tä
hän kysymykseen näyttäisi olevan
empiiristä aineistoa. Van Lomme
lin Lancet -tutkimuksessa kerro
taan potilaasta, joka tuotiin syvässä
koomassa sairaalaan (tapaus kerro
taan myös kirjassa). Hoitaja oli ot
tanut intubaation vuoksi tekoham
paat pois ja laittanut ne talteen laa
tikkoon. Myöhemmin hoitaja ta
pasi miehen, joka kertoi heti, että
kyseinen hoitaja tietää, missä hä
nen tekohampaansa ovat. Mies sa
noi nähneensä elvytyksen itsensä
ulkopuolelta. Van Lommel oli pyy
tänyt hoitajalta kirjallista lausun
toa tapauksen aitouden varmista
miseksi.
Kommentoidessaan edellä ku
vattua tapausta, The Lancet -lehden
toimittaja huomautti, että tutkijat
eivät olleet tarkistaneet asiaa po

tilaalta, mikä heikentää tapauksen
uskottavuutta (French, 2001). Hän
kuitenkin totesi, että jos myöhem
pi tutkimus löytäisi huolellises
ti suunnitelluissa koejärjestelyissä
(esim. kattoon asennettavia sym
boleja) näyttöä kehon ulkopuolel
la tehdyistä havainnoista NDE-ko
kemuksen aikana, niin ne tarjoaisi
vat erittäin vakavan haasteen mille
tahansa naturalistiselle selitykselle.
Van Lommelin esittämä tapaus
ei ole ainutlaatuinen: vuoteen 2007
mennessä oli raportoitu yhteen
sä 40 tapausta, joissa kuoleman
rajakokemuksen yhteydessä teh
tyjä tarkkoja havaintoja oli saatu
vahvistettua luotettavana pidetyis
tä lähteistä (Holden, 2007). Nämä
tapaukset osoittavat ainakin sen,
että pelkkä hallusinaatio ei voi ol
la NDE-kokemuksen selityksenä.
Van Lommel, kuten monet muut
kin alan tutkijat, ovat vakuuttunei
ta siitä, että tapausten selittämi
nen ei onnistu uskottavasti nykyi
sen aivotutkimuksen paradigman
puitteissa.
Van Lommel esittää, että NDEtutkimuksen tulokset viittaavat
voimakkaasti siihen, että tietoisuus
ei ole aivojen tuottama ilmiö, vaan
aivot toimivat tietoisuuden välittä
jänä. Ei liene yllättävää, että kaikki
eivät jaa tätä tulkintaa. Esimerkiksi
Braithwaiten (2008) mielestä NDEtutkimuksen löydökset ovat täysin
yhteensopivia nykyisen neurotie
teen kanssa. On myös syytä tode
ta, että vakuuttavastikin verifioi
duille NDE-havainnoille on esitet
ty mahdollisia naturalistisia selityk
siä (Augustine, 2007).
Kirjan loppuosassa van Lom
mel esittelee teoriaansa tietoisuu
den ja aivojen suhteesta. Tämä
osuus ei vakuuta. Van Lommel pe
rustelee teoriaansa kvanttimeka
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niikalla ja sen yhteydellä tietoisuu
den ongelmaan. Niinpä hän tekee
kin katsauksen kvanttimekaniikan
kiehtoviin käsitteisiin: todennäköi
syysaallot, komplementaarisuus
periaate, kietoutuminen (entanglement), epälokaalisuus ja epätark
kuusperiaate saavat osansa. Van
Lommel esittää, että tietoisuus oli
si biologisessa systeemissä esiinty
vä, kvanttimekaanisen kietoutumi
sen kaltainen ilmiö. Normaali päi
vätietoisuus ja NDE-kokemusten
ei-paikallinen tietoisuus olisivat
komplementaarisia ilmiöitä, aivan
kuten valon aalto- ja hiukkasomi
naisuudet. On erittäin vaikea näh
dä, kuinka aivot voisivat mitenkään
olla koherentissa kvanttitilassa, jo
ka edellyttäisi erittäin huolellisesti
eristettyä systeemiä ja hyvin mata
laa lämpötilaa. Lisäksi van Lommel
spekuloi, että kvanttimekaniikan
ohella myös DNA:lla on merkittä
vä rooli ei-paikallisen tietoisuuden
siirrossa. Näyttää vahvasti siltä, et
tä van Lommel ei ole tietoisuuden
teoriaansa kehitellessään harjoitta
nut riittävää lähdekritiikkiä.
Van Lommelin kirja tarjoaa
puutteistaan huolimatta varsin hy
vän yhteenvedon NDE-tutkimuk
sen nykytilasta. Ainakin sen em
piirinen osa avaa mielenkiintoi
sia näköaloja keskusteluun aivojen
ja tietoisuuden välisestä suhteesta.
Onko kirjassa sitten todisteita sii
tä, että tietoisuus todellakin selviäi
si kuolemasta, kuten kirjan otsikko
antaa aihetta olettaa? Van Lommel
toteaa tähän, että NDE-tutkimus ei
voi antaa pitävää näyttöä tietoisuu
den säilymisestä, koska kliinisestä
kuolemasta huolimatta NDE-koki
jat eivät ole ”lopullisesti” kuolleita.
Toki NDE-tutkimuksen tulokset
ovat yhteensopivia tietoisuuden säi
lymisen kanssa. Tämä ei tietenkään
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ole yllätys suurelle osalle ihmiskun
taa, jonka uskonnolliset tai filoso
fiset näkemykset sisältävät saman
suuntaisen ajatuksen muodossa tai
toisessa. Laajempaa tiedeyhteisöä
NDE-alan tutkimuksen tulokset ei
vät vielä vakuuta, mutta tieteellinen
keskustelu asiasta jatkuu.
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Ahne ihminen eläimineen
Tiina Raevaara
Seppo Turunen:
Lemmikkielämää. Ihmisen
eläinsuhde ja eläinten
hyödyntäminen. Gaudeamus
2011.
Korkeasaaren eläintarhan entinen
johtaja, eläinfysiologi Seppo Turu
nen on popularisoinut ihmisen ja
luonnon suhdetta varsin onnistu
neesti. Esimerkiksi esseekokoelma
Paviaaneja, punaviiniä ja puutarhanhoitoa (2007) oli Tieto-Finlan
dia-ehdokkaana ja sisälsi kiehtovia
tekstejä ihmisenä olemisen biologi
sista ulottuvuuksista.
Uusimmassa kirjassaan Lemmikkielämää Turunen käsittelee
sitä, kuinka ihmisen tapa hankkia
erilaisia seuralaiseläimiä – lem
mikkejä ja tuotantoeläimiä – vai
kuttaa näihin eläimiin itseensä, nii
den kantoihin ja muuhun ekosys
teemiin. Turunen tarkastelee myös
eläintenpidon historiaa, jalostuk
sen haittavaikutuksia, maailman
laajuista eläinkauppaa, jalostuksen
vaikutuksia sekä luonnon suojele
misen eri variaatioita.

