aluetta (seksuaalisuus, vanhuus,
lihavuus), jotka muodostavat kukin omat tutkimus- ja teoriaperinteensä. Omassa luvussaan käsitellään myös nenäleikkauksia, jotka
ovat Suomessa harvinaisia mutta
muualla maailmassa yleisiä. Angloamerikkalaisen tutkimustradition ja suomalaisen aineiston vuoropuhelu kutsuukin pohtimaan eri
maiden välisiä eroja. Tutkimus herättää myös kysymään, missä määrin kauneusleikkausten lisääntyminen Suomessa on suhteessa varallisuuden nousuun ja tätä kautta
syntyneisiin vaurauden ilmaisemisen tarpeisiin? Tutkimuksen kyselykaavakkeessa selvitetään potilaiden koulutustasoa ja sosioekonomista taustaa, mutta näistä tiedoista tehdään vain se johtopäätös,
että kauneusleikkauksiin hakeutuvien joukkoon mahtuu kaikenlaisten varallisuus- ja koulutustasojen
sekä ikäryhmien edustajia.
Haastattelupuheenvuorot teke
vät näkyväksi kauneuskirurgiaan
liittyvän, hygieenisyyttä korostavan kielenkäytön: putsaamisen, raikastamisen ja siistimisen
termein hoidetaan riippumista,
roikkumista, velttoutta ja helttaa.
Kauneusleikkauksiin hakeutuvien
miesten lukumäärän kasvusta kertovat remontoimisen, rakentamisen, korjaamisen ja huoltamisen
termit. Media kierrättää tämäntapaista sanastoa muuttumisleikeissään ja tehostaa viestiä esittämällä
kuvastoissaan ainoastaan viehättävän näköisiä ihmisiä. Siistimisen
ja puhdistamisen sanastot vahvistavat mielikuvia kauneuskirurgisten toimenpiteiden verettömyydestä ja hygieenisyydestä, vaikka
esimerkiksi kasvojen ”kohotuksessa” on lopulta kyse varsin verisestä kasvojen lihakerrosten vii-

paloinnista ja siirtelystä paikasta
toiseen. Ruumiillisuuden problematiikasta kiinnostuneiden lisäksi kirja onkin suositeltavaa luettavaa kielen ja viestinnän tutkijoille
sekä kaikille populaarimedian parissa työskenteleville.
Haastateltujen perustelut leikkaukseen menemiseen haastavat
lukijaa pohtimaan omia, ruumiinmuotoihin ja ulkonäköön liittyviä asenteitaan. Miten kanssaihmi
siään oikeastaan tulee katsoneeksi?
Mitä ajattelen kadulla vastaan kävelevistä silmäpusseista, riippurinnoista tai selluliittireisistä?
Kirjoittajan utelias, analyyttinen asenne sekä valokuvataiteilija
Harri Larjoston huikeat kuvat rohkaisevat lukijaa astumaan oman
mukavuusalueensa ulkopuolelle ja
vastaamaan näihin kysymyksiin.
Kirjoittaja on tutkija Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella.

Uskonto kognition
tuotteena – ja vähän
kulttuurinkin
Kaarina Koski
Kimmo Ketola, Ilkka Pyysiäinen
ja Tom Sjöblom (toim.):
Uskonto ja ihmismieli. Johdatus
kognitiiviseen uskontotieteeseen.
Gaudeamus 2008.
Kognitiivinen uskontotiede lähestyy uskonnollisia käsitteitä ja tapoja ihmismielen rakenteeseen pohjautuvina luonnollisina ilmiöinä ja
pyrkii selittämään, mikä tekee uskonnollisista mielikuvista ja rituaaleista puhuttelevia ja leviäviä. Tutkimuksen tukena ovat kognitiivisen psykologian, neurotieteen ja

evoluutioteorian näkökulmat ja ihmismielestä saavutettu kokeellinen
tieto. Kognitiivisissa suuntauksissa
uskonnon määritelmä linjataan arkisten käsitysten ja käytänteiden tasolle, ei niinkään teologisiin oppijärjestelmiin. Näillä suuntauksilla
on suomalaisessa uskontotieteessä tukeva jalansija – suomalaiset
tutkijat ovatkin kunnostautuneet
myös alan kansainvälisessä kehittämisessä.
Teorioita testattavaksi

Uskonto ja ihmismieli on oppikirjaksi soveltuva, ensimmäinen suomeksi kirjoitettu johdantoteos kognitiiviseen uskontotieteeseen. Kahteen osaan jakaantuvan teoksen
ensimmäisessä osassa esitellään
uskonnollisten mielikuvien kognitiivisen perustan lisäksi kognitiivisia teorioita uskontoon läheisesti
liittyvistä alueista, kuten perinteen
välittymisestä, rituaaleista ja yhteisöllisyydestä. Näiden teorioiden
oppihistoria on lyhyt, mutta sen
juuret selvitellään kiinnostavasti.
Kirjan toimittajat arvioivat kriittisestikin esittelemiään näkökulmia. Osa kognitiivisista teorioista on mielen toimintaa selventäviä
malleja, jotka ovat olleet käänteentekeviä uskonnollisten käsitteiden
tutkimuksessa. Toiset taas esittävät
kognitiiviselta pohjalta hypoteeseja esimerkiksi rituaalin eri piirteiden kombinoitumisesta ja niiden
kautta rituaalin asemasta uskonnossa. Osa kognitiivisista teorioista on edelleen perustaltaan kiistanalaisia, ja laajemmin hyväksytytkin
teoriat kaipaavat edelleen empiiristä testausta erilaisilla aineistoilla –
ehkäpä juuri sellaista kuin teoksen
toisen osan tapaustutkimuksissa.
Teoksen toisessa osassa nuoret
tutkijat soveltavat erilaisia kogni-
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tiivisia teorioita tutkimusaineistoihinsa, jotka ulottuvat nykypäivän
herätysliikkeistä ja rock-idoleista muinaisegyptiläisiin riittiteksteihin. Mukana on sekä oivaltavia,
itsenäisiä tutkimuksia että melko
suoraviivaista teorian kertaamista
ja testaamista, jossa tutkimuskohteesta ei tuoda esille paljoakaan
uutta tietoa. Ehkä jälkimmäisten yksiulotteinen näkökulma on
opiskelijoille tarpeellinen välivaihe laajemman näkökulman hahmottamisessa? Sama portaittaisen
ymmärtämisen idea lienee siinäkin, että monet tapaustutkimuksista lähestyvät valitsemiaan teorioita hyvin auktoriteettiuskoisina ja
päätyvät vasta perusteellisen väännön jälkeen muokkaamaan tai kritisoimaan niitä. Ehkä näin johdatetaan kirjan kohderyhmänä olevat
opiskelijat perusoivalluksiin, jollaisia ei enää välity monimutkaisempiin ongelmiin keskittyvien konkarien teksteistä.
Abstraktit mallit ja kulttuuri

Osa kognitiivisista teorioista on
ennen kaikkea mallinnuksia mielen toiminnasta. Kognitiivisia prosesseja konkretisoidaan esimerkiksi tilametaforien kautta: puhutaan
mielen arkkitehtuurista tai, kuten
tässä, kuvitellaan mielelle yläkerta ja kellari. Mallit on rakennettu
konkreettisiksi ja selkeästi erotteleviksi, mikä tekee niistä väistämättä
kohdettaan jäykempiä. Esimerkiksi Pascal Boyer’n uskontoteorian
taustalla on käsitys ontologisista
kategorioista, joihin kuhunkin ihmisillä on lajityypillinen taipumus
liittää juuri niille tyypillisiä intuitiivisia odotuksia. Ihmisillä on siis
elottomia kappaleita kohtaan erilaisia intuitiivisia odotuksia kuin elollisia tai ajattelevia olentoja kohtaan.
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Boyer’n mukaan näitä intuitioita
loukkaavat ilmiöt – kuten kyynelehtivä patsas tai ruumiiton henki –
jäävät mieleen paremmin kuin intuitioiden mukaiset. Itse teorian arvoa eivät sinänsä vähennä ne toiset
kognitiiviset teoriat, jotka osoittavat luonnollisen intuitiivisen kategorioinnin sumearajaiseksi. Intuitiiviset odotukset, ja etenkään kategoriat, eivät siis ole käytännössä
niin selkeitä kuin teoreettinen malli kirjaimellisesti tulkittuna antaisi
olettaa.
Myös kulttuuri vaikuttaa odotuksiin, käsityksiin ja reaktiotapoihin, vaikka malli on periaatteessa
ylikulttuurinen. Ilkka Pyysiäinen
toteaa intuitionvastaisuutta koskevassa osuudessaan, että Jumalan
aineettomuus on kristityille usein
täysin odotuksenmukainen seikka, vaikka se on intuitionvastainen
ominaisuus tuntevien ja aikovien
olentojen kategoriassa. Tietyissä
konteksteissa ihmiset ovat tottuneet odottamaan intuitionvastaisia
mielikuvia, koska niillä on kulttuurisesti vakiintunut asema. Vastaavasti Pia M. Langen tapaustutkimus uskonnollisista ongelmista
psykoterapiassa osoittaa kulttuurisesti välittyneiden käsitysten sitkeyden ja sen, ettei kognitiivinen
mekanismi pyöri tyhjänä vaan kiinteässä yhteydessä ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen. Kulttuuristen ilmiöiden kognitiivinen tutkimusote on hedelmällisimmillään
juuri näin, kun kulttuuristen tekijöiden perustavalaatuinen vaikutus
otetaan huomioon ja mallien rinnalla kuunnellaan myös tutkimuskohdetta. Humanistinen kritiikki
perustuu usein olettamukseen, ettei niin tehdä.

Ristiretkellä ja tutkimusmatkalla

Tavallaan Uskonto ja ihmismieli -teoksen kirjoittajat ovat samalla kertaa sekä ristiretkellä että tutkimusmatkalla kirjoittaessaan nopeasti kehittyvästä tutkimusalastaan, jonka kytkökset biologiaan
ja neurotieteeseen ovat herättäneet
humanisteissa myös torjuntaa. Sen
lisäksi, että kirjan johdanto-osuus
kokoaa yhteen tähän saakka olennaisimmat tapahtumat kognitiivisessa uskontotieteessä ja sen synnyssä, se kumoaa kognitiivisten
suuntausten kohtaamia ennakkoluuloja ja perustelee kokeellisten
menetelmien oikeutusta humanistisessa tutkimuksessa. Samalla puretaan syvään juurtuneita käsityksiä ihmistieteiden ymmärtävästä
roolista luonnontieteiden selittävän kapasiteetin rinnalla, selvennetään selittävän reduktion luonnetta sekä puhdistetaan evoluutioteorioiden mainetta sosiaalidarvinismin kaltaisten sivujuonteiden
painolastista.
Uskonto ja ihmismieli on siis
paitsi oppikirja myös puolustuspuhe ja teorioiden testilaboratorio. Huomionarvoista teoksessa
on kognitiivisessa tutkimuksessa
käytetyn runsaan teoreettisen käsitteistön suomalaistaminen. Suomenkielinen sanasto auttaa aloittelijaa omaksumaan vaikeatajuisinakin pidettyjä teorioita, mutta lisäksi se helpottaa koko tiedeyhteisön
suomenkielistä keskustelua.

Kirjoittaja valmistelee Helsingin yliopistossa folkloristiikan alan väitöskirjaa uskomusperinteestä.

