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UUSI ETAMA?

Palkittu elokuva Sinun elämäsi (For harde li-
vet) kertoo Tyrilin, norjalaisen nuorille narko-
maaneille tarkoitetun hoitoyhteisön, yhdestä

oppilaskurssista. Elokuva alkaa Oslon kes-

kustasta. Kamera pyyhkaisee yli rappiolle
joutuneiden nuorten, jotka elavat rikollisuu-
desla, huumeiden myynnistä ja proslituutios-

ta. Seuraamme sitten yhta tallaista ryhmää
kolmen tunnin bussimatkalla kollektiiviin,
joka sijaitsee parikymmentä kilometriä koilli-
seen Lillehammerin olympiakaupungista.

Jonkin ajan kuluttua matka jatkuu -tunturiin;
se on pakollinen yhteisöön otettaville nuoril-
le. Nuoret tulevat suoraan elämästä, joka on

rakentunut ruiskujen ja paihtymyksen ympä-

rille, mutta vhitellen väärinkäyttäjä-identi-
teetti alkaa irrottaa otettaan. He alkavat kiin-
nostua hiihtoanorakeista, päivän hiihtoeta-
peista, uusista retkikohteista. Sitten matka
jatkuu takaisin yhteistion. Arkipäivään, yh-

dentoista kuukauden pituiseen kamppailuun,
voittoihin ja tappioihin. Mutta ennen kuin
arki alkaa, saamme osallistua seuraavaan

näytelmään:

Nuoret kerääntyvät syvälle ojalle, joka on kaivettu
pihan laitaan, yhteisön talojen väliin. Yksi toisen-
sa jälkeen he menevät ojan reunalle. Heilla on

Koeluento omavalintaisesta aiheesta filosofian
tohtorin arvoa varten Oslon yliopistossa helmi-
kuussa 1992.

mukanaan tavaroita vaarinkayttajaajaltaan: vaat-
teita, kelloja, kasettisoittimia. Kaikki heitetään
ojaan. Epävarmaa hymyä joidenkin kasvoilla.
"Kaikki upeat tavarat", sanoo yksi pojista. "Mutta
näin on pakko tehda. On aloitettava alusta, pohjal-
ta." Ojaan kaadetaan bensiinia. Tulitikku saa rovi-
on leimahtamaan liekkeihin. Nuoret seisovat pii-
rissä rovion ymparilla. Jotkut halaavat toisiaan.
Kasvoilta kuvastuu vakavuus.

Antropologit nimittäisivät näkemäämme kol-
lektiiviseksi sürtymärütiksi (rite de passage).

Rituaali on merkkinä kaduilla vietetyn elä-

män päättymisestä. Symbolisesti nuoret luo-
puvat tavaroista, jotka ovat suureksi osaksi

varastettuja ja ovat liittäneet heidat Oslon
keskustan paihdekulttuuriin. Olin itse muu-

taman päivän Tyrilin yhteisössä ja haastatte-

lin oppilaitaja ohjaajia. Etenkin se, että elo-
kuvan esittämän tapaisille rituaaleille pan-

naan paljon painoa, teki vaikutuksen.

Useimmilla p rimitiiaisilla yhteisoilla on yk-
sityiskohtainen rituaalikieli, jolla osoitetaan

siirtymiä, kuten siirtymistä lapsuudesta ai-
kuiselämään. Annan ensiksi joitakin esi-

merkkeja siirlymäriiteistä primitiivisissä
kulttuureissa ja pohdin, mika niiden funktio
voi olla. Sitten tarkastelen tämän hetken tilan-
netta ja niitä alueita, joilla rutdernejssa yhtei-
söissä tapahtuu uutta kehitystä tällä alueella.

[.opuksi tarkastelen erityisesti niitä rituaale-
ja, jotka hittyvät ptiihtymykseen ja päihteisün.
Mutta ensiksi hieman käsitteen viitekehyk-
sestä.

AIKOHOIIPOIITIIKKA
s7 11992l,.5

307



RITUAATEJA JA SIIRTYMARIIITEJA

Mika on rituaali? Arkisessa kielenkäytossä
melkein kaikkia toimintoja nimitetään rituaa-
leiksi. - Tinan valaminen, tervehtiminen, leh-
tien lukeminen, kaikkea tätä näemme tavalli-
sesti yhdistettävän käsitteeseen. Tieteessä

täytyy olla täsmällisempi. Rituaalin tunnus-
merkki on ensinnäkin se, että toiminnot toteu-
tetaan määrättyjä menetteLytapoja noudatta-
en. Toi seksi toteutu k ses sa on oltav a s d,ännö n-
mukaisuutta. Kolmanneksi - ja tämä on tär-
keintä - rituaaleilla on syrn bolin luonne. Ju:uri
symbolinen ulottuvuus on rituaalin määritte-
levä tunnusmerkki. Mika sitten on symboli?
Thvallinen määritelmä on, että se edustaa'Jo-
takin muuta kuin mainittua". - Jos kunnan-
johtaja ojentaa sinulle kaupungin avaimen, on

aihetta epailla, voiko sitä nykyään kayttaa
minkään avaamiseen. Pikemminkin se on

osoitus sinun ja kaupungin välisistä suhteista.
Neljäs tunnusmerkki on, että rituaalissa on

oltav a autenttisuuden ja läsnäolon elementti.

Jos toiminta on umpimähkäistä, teknistä rutii-
nia. rituaalin ulottuvuus putoaa pois.

Käsite törmää muihin antropologian käsit-
teisiin. Tarkein niistä on seremonia. Niille,
jotka tekevät eron käsitteiden välillä, rituaa-
liin sisaltyy mielellaen uskonnollinen ulottu-
vuus, kun taas seremonia on maallistuneem-
pi. Usein näitä käsiteitä käytetään myös se-

kaisin.

Siirtymäriitit on määritelty rituaalien ala-

ryhmäksi. Kasitteelle on antanut leimansa
antropologi Arnold van Gennep, joka kuului
vuosisadan vaihteessa Emile Durkheimin lä-
hipiiriin Pariisissa. Hänen kirjansa Les rites
de passage ilmestyi vuonna 1909. Sita kayte-
tään yhä lahdekirjallisuutena. Amerikkalai-
nen antropologi Victor Turner, jonka kirjalli-
nen toiminta osui 1960- ja 197O-luvulle, on

tämän aihepiirin toinen keskeinen kirjailija.
Hänen tuotannostaan tärkein on kirja The ri-
tual process.

Yksinkertaisesti sanottuna siirtymäriitti on

symbolinen osoitus sürtymisestä sosiaalisesta

roolista toiseen. Siirtymariitissä siis tapahtuu

jotakin! Riitin lapikaytyään ihminen on toi-
senlainen kuin ennen riittiä.

RIITIN PERUSTEEI

Nama riitit ovat hyvin tarkeita monissa kult-
tuureissa. Mistä tämä voi johtua?

Uskon, että ruumiillisen ja psykologisen
kehityksemme luonne antaa tähän vastauk-
sen. Biologisesti kehitys kulkee jatkuvana ja
lähes katkoitta. Katso kolme, neljä vuotta
vanhaa kuvaasi. Kuva ei enää peilaa "sinua"
sellaisena kuin nyt olet. Kasvosi ovat nyt ai-
van erilaiset kuin kuvan esittämät. Mutta ei

ole helppoa nahda tarkalleen, missä on eroja.

Asteittainen muutos, joka sinussa on tapahtu-
nut, on jättänyt jälkensä, mutta jotenkin hie-
novaraisesti. Tämä on riitin lahttikohta: Se luo
rajoja ja katkoksia tässä jatkuvassa kehitys-
kulussa.

Biologisesti harvat murrokset siis osoittavat
siirtymää. Mutta on niita joitakin: syntymä,

tyttöjen ensimmäiset kuukautiset, vanhene-

minen, ja lopuksi oma kuolema. Nämä luon-
nolUset murrokset osoiletaan usein siirtymä-
riitein. Mutta lisäksi riitti myös luo murroksia,
esim. siirryttäessä aikuiselämään tai van-
huutta edeltävään aikaan.

Usein aikuiseksi tuloon liittyvia siirtymä-
riitteja nimitetään puberteettiriiteiksi. Sana

voi olla harhaanjohtava. Niiden ydin nimittäin
on sosiaalinen puberteetti. Siita syysta statuso

velvollisuudet ja oikeudet ovat riitin teemoina
ennemmin kuin pubeneetin fysiologia. Tämä

näkyy myös niissä sukupuolieroissa, joita
usein havaitsemme. Jos paino olisi fysiologi-
sessa puberteetissa, olisi mahdollista ajoittaa
tyttöjen riitit tasmallisemmin ja pitaa niita
poikien riittejä tärkeämpinä. Nain ei ole.

Useimmissa kulttuureissa miesten sosiaaliset
oikeudet ovat laaja-alaisemmat kuin naisten.

Siksi myös poikien initiaatioriiteille pannaan

suurin paino.
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TE HOKE INOI

Mitä riiteissä tapahtuu?
Ensinnäkin useimpia riitteja edeltaa pitka

valmisteluvaihe. Noviisit saavat useimmiten
henkiltikohtaisen opastajan, "vanhemman",
joka perehdyttää heitä siihen, mitä tuleman
pitaa. Usein pyritään vakavuuteen ja juhla-
vuuteen. Tämä antaa tunnelmano jolla olete-
taan olevan vaikutusta. Alkukantaisissa kult-
tuureissa näkee usein, miten yksinäisyys ja
pelko liittyvat riitteihin. Lisäksi pidetään suo-

tavana, että initiaatiomenoihin osallistuva ve-

täytyy joksikin aikaa yhteisöstä ja asettuu

marginaaliseen asemaan. Tätä asemaa kutsu-
taan liminaliteetiksi, ja palaan siihen, miksi
se on niin tärkeä.

Joitakin apuvälineitä esiintyy toistuvasti.
Peilit, naamiot, puvut ovat erityisen tyypilli-
siä. Tarkoituksena on saada aikaan etäisyyttä,
eroa, omaan itseen. Siten kykenee lähtemään

siita yhteisyydestä, jonka on jättämässä, ja
saamaan tietoa siitä, kuka on se "minä", joka

on liittymässä uuteen yhteisyyteen. Monissa
riiteissä myös kokeet ja koettelemukset ovat

tärkeitä. Metsästys, kalastus, hengissä säily-
minen luonnossa ja matkat ovat tyypillisiä.
Lopuksi on tapana antaa lupauksia.

Tyypillinen esimerkki siirtymäriitistä on

Visioru Quest -rituaali. Se on cheyennien inti-
aaniheimon poikien vanha initiaatiorituaali.
Se alkaa monien vuosien valmisteluilla, jotka

suoritetaan yhdessä heimon kunnioittaman
vanhemman miehen kanssa. Rituaaliin kuu-
luu, että nuoren on asuttava pyhalla vuorella
neljä päivää ilman ruokaa. Tämän ajan kulu-
essa nuori karsii nälkaa ja janoa ja kokee

myös uudelleen lapsuutensa pelot ja yksinäi-
syyden. Ajanjakson lopulla hanelle ilmestyy
näky, joka sisaltaa vision nuorelle itselleen ja
heimolle. Meistä voi tuntua kummalliselta,
että näin välttämättä tapahtuu. Kaikki viittaa
kuitenkin siihen, että näin todella tapahtui ja
yhä tapahtuu, ja palaan sen syihin.

SIIRTYMARIIIIN FUNKTIO

Mikä on siirtymäriitin yhteiskunnallinen
funktio? Tarkein on kai se, että se edesauttaa

yht e is ö ö n s o s iaalß tumi.sto. Se edesauttaa oh-
jaamaan yhteistin jasenet oikeille paikoilleen
yhteiskunnallisessa järjestyksessä. Mitä siis

sisältyy aikuisen osaan sosiaalisessa yhtei-
sössä? Lapsuuteen verrattuna yksi eroista on

seo että aikuisen on selvittävä itsenäisesti, il-
man vanhempien asettamia rajoituksia ja va-

roituksia. On itse tiedettävä, mikä on oikein
ja mika väärin.

Riitti ottaa taman lahtOkohdakseen ja aut-
taa koruaamaan ulkoiset kaskyt sisäistetyillä
normeilla. Monissa riiteissä nuori on, ainakin
jossakin vaiheessa, yksin tässä rituaalipro-
sessissa. Juuri tasapainoilu yksilollisyyden ja
yhteenkuuluvuuden rajamaastossa selventää

riitissä ryhmään sitoutumista. Riittiin sisältyy
siis tasapainoilu yhteiskunnallisten roolien
valilla. Tämä merkitsee sitä, että valokiila
suunnataan omiin ja toisten rajoihin. Erityi-
sesti tässä käytetään hyväksi tehokeinoja ku-
ten peilejä, naamioita ja pukuja. Ne auttavat
luomaan eroa ja etäisyyttä, selventämään van-

haa ja uutta asemaa. Usein myös käyvät nor-

mit hylataan joksikin ajaksi, ja tässä tulemme
käsitteeseen liminaliteetti.

TIMINATIIEETTI

Kuvasarja kuvaa puberteettiriittiä. Se on tä-
näkin päiväna kayttissä alkuasukkaiden kes-

kuudessa Arnhemin maassa Australian poh-
joisosassa. Heimo on ottanut käyttöönsä uu-
denaikaista teknologiaa, j apanilaisia radioita
ja nelivetoisia jeeppejä, mutta kyseessä on

riitti, "joka juontaa juurensa syvältä mennei-

syydestä", kuten antropologi Clive Scollay to-
teaa. Kuvat on otettu National Geographic
-julkaisusta, jossa hän esitteli ne joitakin vuo-
sia sitten. Ensimmäisessä kuvassa poikien
kasvot maalataan valkoisiksi. Seuraavasta

kuvasta näemme, miten heidät on koottu kes-

kelle leiria ja pantu riviin makaamaan. Taus-
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talla näemme j alkoj a, jotka kuuluvat puoliym-
pyrässä seisoville ja perinteisiä lauluja esittä-
ville heimon vanhemmille. Kolmannessa ku-
vassa näemme, miten pojat itse kertovat tätä

historiaa, omalla tavallaan, itse improvisoimi-
ensa tanssien ja laulujen avulla. Mutta laulu-
jen ja tanssien aiheet on aina otettu heimon

elämästä kertovista legendoista ja aikaisem-

min suoritetuista uroteoista.

Riitti kuvaa rituaalin tavanomaista kulkua.
Kasvojen maalaaminen valkoisiksi symboloi
karkottamista tai sitä, että he lähtevät van-
hempiensa yhteisyydestä. Sitten seuraa limi-
naalivaihe, j ossa vallitsee väliaikainen margi-

naalisuus ja etäisyydenotto heimon vanhem-
piin nähden. Lopuksi seuraa liittäminen uu-
teen asemaan. On merkille pantavaa, että he

itse improaisoiaat heimon esihistoriaa tans-

seissaan ja lauluissaan. He ovat kylla ltiyta-
neet paikkansa tässä historiassa. Mutta ky-
seessä ei ole hankitun roolin tiedostamaton
omaksuminen. Pikemminkin he antavat roo-

lille oman ja uuden muodon.

Liminaalivaiheelle tyypillistä on tavallisten
normien hylkääminen joksikin ajaksi. Limi-
naalivaiheessa olevia ei voi rangaista samojen

sääntöjen nojalla kuin muulloin, ja usein val-
litsee epätietoisuus siitä, mitkä normit ja
säännöt ovat voimassa. Ylipäätään on vaikea

kuvata liminaliteettia niiden käsitteiden avul-
la, joita tavallisesti käytämme saadaksemme

tuntuman yhteisöön ja kulttuuriin. Erottavia
tekijöitä on vähän, sosiaalinen rakenne on

epämääräinen. Tässä asemassa olevat ovat

"siltä väliltä" (betwixt and between), kuten

Victor Turner sanoo. He eivät ole "tää11ä eivät-
kä siellä". Yksiselitteisten käsitteiden puut-

teessa käytetään usein symbolisia analogioita
kuvaamaan, mistä on kysymys: sikiövaihe,
näkymättömyys, pimeys, päihtymys, biseksu-

aalisuuso kuolema.
Elamalla tässä liminaaliasemassa noviisi

saa sellaista tietoa, jota muuten on vaikea
hankkia. Hän kokee, mitä on elämä ilman si-
teitä ja mitä sosiaalinen yhteenkuuluvuus

edellyttää. Miksi oli niin tärkeää lähettää

prinssi Charles asepalvelukseen yhdessä ta-

vallisten nuorten miesten kanssa, kysyy Vic-
tor Türner. Hän vastaa, että tämä oli prinssille
tyypillinen liminaalivaihe. Muulloin kunin-
kaallista korkeutta säätelevät ankarammat
säännöt. Joksikin aikaa ne siirretään syrjään.
Prinssi sai tilapäisesti etäisyyttä normeihin ja
siten mahdollisuuden nähdä ne selvemmin.
Sama koskee Norjan kuninkaallisia. Olette

varmasti panneet merkille, miten suuri paino
Iinnassa pannaan sille, että myös kruunun-
prinssi Haakon Magnus suorittaa tavallisen
asepalveluksen, kuten muutkin norjalaispo-
jat, laivastossa.

Rajat, roolit, yhteenkuuluvuus ja siteet ovat

keskeisia teemoja sekä siirtymäriitissä että

itse liminaalivaiheessa.

VANHOJA JA UUSIA SIIRTYMARIIITEJA

Siirtykaamme meidän yhteiskuntaamme. Mil-
laista on symbolinen ja rituaalinen kommuni-
kointi Norjassa tällä hetkella?

Antropologi Marianne Gullestad on meillä
ehka tehnyt eniten työtä tämän aiheen paris-

sa. Hänen mielestään IKEA:n luettelo on tär-
keä kirja tämän päivän rituaalien ymmärtämi-

sen kannalta. Vuosi toisensa jalkeen siitä tu-
lee uusia laitoksia. Sen painosmäärä on suun-
naton, ja vuosittaiset laitokset heijastavat ko-
dinsisustuksen muodin vaihteluita Skandina-
viassa. Gullestad tarkoittaa pääasiallisesti

sitä, että yhteiskuntamme maallistumisen tu-
loksena myös uskonnolliset rituaalit ovat

maallistuneet. Rituaali on siirtynyt uskonnol-
lisista instituutioista arkielämään, ja kodinsi-
sustus on yksi niistä alueista, joita Gullestad

on erityisesti tutkinut. Kodinsisustuksesta on

tullut ajallisesti rajoittamaton rituaali useim-
mille norjalaisille, han väittää. - Me laajen-

namme kotitaloa yhtenään. Vaihdamme huo-
nekaluja. Muuraamme takkaa ja sisustamme

saunaa. Jos meilla on varaa, rakennamme
mökin. Mutta hänen analyysinsa osoittaa

myös, miten ei ole sattumaa, ettäjuuri koti saa

tämän keskeisen aseman. Rituaaleilla on sel-
vä eksistentiaalinen ulottuvuus. Ne tukevat
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Arnhenrin maarr alkuasukkaat turvautuvat arkaai-
siin riittehin korostaakseen siirtvnristä lapsuucles-
ta aikuisuuteen. Kuvissa näernme liitin rakenteer-r.

Ensimrnäisessti kasvojen rnaalaanrinen korostaa
rnurtautuntista lapsen rrxrlista. Toisessa noviisit
sijoitetiran heinroyhteisün ulkop,uolel le rrr:tta kui-
tenkin vhä kuulijan asenlaan suhteessa heinron
vanhenrpiin, jotka esittävät laulaen ja tanssien sen

historiitu. Kulmirrrrre.su kurus"a nor iisit ottlrirt
aloitteen orniin k:isiinsä ja irrrplor,isoivat historian
elementte.jä.

yh«lentymistä ja yksimielisyyttä ja antavat

elänrä[emnrt' tarkriit uksen.ja su unnan, C ulle-
starl päättelee.

Entä kehittyvko uusia ja maallisia siirtymä-
rituaaleja?
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PERINIEISIA MAATTISIA RITUAATEJA

Meilla tietenkin konfirmaatio on ollut tyypilli-
nen siirtymäriitti. Konfirmaatio oli 30-40
vuotta sitten epäilemätlä siirtymän osoitin.

Nuoreen kohdistettiin uusia odotuksia, kun
han kavi rippikoulua, ja uusia oikeuksia

avautui sitten, kun juhla oli ohi. Perhettä ku-

vattaessa oli tapana kertoa, miten monta rip-
pukoulun käymätöntä lasta siihen kuului.
Näin laskettiin, montako huollettavaa per-

heessä oli.
Edelleenkin yli B0 prosenttia Norjan nuo-

rista pääsee ripille kirkossa. Tosin määrä oli
lahes 95 prosenttia 1960-luvulla, mutta viime
vuosina olemme taas havainneet pientä nou-

sua. Konfirmaation asema on siis vahva. Myös

ei-kristillisiä vaihtoehtoja on kehitetty viime
vuosina. Kymmenen viime vuoden aikana on

ns. siviilikonfirmaatio Human-Etisk Forbun-

din (inhimillis-eettisen yhdistyksen) ohjauk-

sessa yleistynyt kahdesta kahdeksaan pro-

senttiin. Mutta tärkeämpää on Gullestadin
mielestä se, että juhla on jo kauan sitten me-

nettänyt merkityksensä siirtymäriittinä.
Nuorisollemme on myös joukko muita

maallisia initiaatiomenoja. Silmiin pistävim-
piä ovat koulutukseen liittyvät rituaalit. Joil-
lakin paikkakunnilla rituaalit kuuluvat pe-

ruskoulun päättäjäisiin ja jatkokoulutuksen

alkamiseen. Kisällikirjojen jakotilaisuus on

usein juhlava. Ylioppilastutkintoon liittyy
kouluissa rituaaleja. Yleisammatillisen opin-

tolinjan lopulla on yha abikausi, jolla on limi-
naalivaiheen leima. Yliopistoon kirjoittautu-
miseen liittyvät rituaalit ovat ehkä voimistu-
neet viime vuosina. Myös tohtorinarvo-insti-
tuutiosta on tullut entistä suositumpi. Useilla
nuorisojärjestoillä on rituaaleja, jotka liittyvät
lupausten antamiseen ja luottamustehtävien
jakoon. Joissakin järjestöissa oikeudella pu-

vun käyttöön korostetaan eri asteita organi-

saation hierarkiassa. Tyypillisimmillaan na-

emme sen partiossa ja kristillisissä liikkeissä.
Yhteiselaman aloittaminen on toinen ta-

pahtuma, jonka merkitys usein on suuri aikui-
suuteen siinymisessä. Myös talla alueella

olemme nähneet rituaalien vahvistumista vii-
me vuosina. Kihlautuminen on tavallisempaa

kuin joitakin vuosia sitten. Vihkimissere-
moniat ovat myös harkitumpia kuin 1970- ja
1980-luvulla, jolloin rituaaleja käytettiin vä-

hän.

Kuitenkin: Useimmat perinteiset siirtymä-
riitit ovat heikoilla tämän hetken nuorisoyh-

teisöissä, ja niilla on suurempi merkitys so-

peutuneille nuorille kuin riskialttiille nuoril-
le. Ensisilmäyksella talla alueella siis vallit-
see tyhjiö. Jos siirrämme katseemme maan

rajojen ulkopuolelle, huomaamme kuitenkin
joitakin kiinnostavia kehityslinjoja.

RIIUAATIUU DISTUS

Totesimme, miten australialaiset alkuasuk-
kaat Arnhemin maassa turvautuivat vanhaan

tietämykseen rituaaleissaan. Saman huo-

maamme USA:sta. Hiljattain afroamerikka-

lainen yliopistonopettaja Nsenga Warfield-

Coppock julkaisi kirjan, joka kuvaa arkaaisia

afrikkalaisia initiaatiomenoj a. Kirjassa on fi-
Iosofinen osa ja joukko käytännön ohjeita.

Han yrittaa aluksi identifioida kaytannönlä-

heista afrikkalaista ajattelutapaa, jonka hän

väittää olevan eurooppalaisen, kartesiolaisen

ajattelun vastakohta. Seuraavaksi hän osoit-

taa, miten afroamerikkalaiset nuoret voivat

päästä osallisiksi tästä ajattelutavasta, ope-

tuksen ja initiaatiomenojen avulla.
Aikaisemmin kuvailtu Vision Quest -ritu-

aali on ehkä tunnetuin siirtymäriitti. Minun
mielestäni on lähes koomista, että se nykyään

on rekisteröity tavaramerkki ja Kaliforniassa

sijaitsevan Rites of Passage Inc -yhtiön tär-

kein tuote. Yhtitin ovat perustaneet yliopisto-
taustan omaavat etniset intiaanit. Vision

Quest ja Warfield-Coppockin kirja ovat kui-
tenkin tyypillisiä sille kehitykselle, joka nyt
on nähtävissä kaikkialla USA:ssa: etniset vä-

hemmistöt turvautuvat vanhoihin riitteihin.
Myynnissä on runsaasti kursseja, ohjelmia ja
kasikirjoja. Perustelut ovat samoja: Osaksi

tarve tuoda esiin siirtyminen aikuiselämään
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ja osaksi kulttuuristen juurien etsiminen,
identiteettiä ja omanarvontuntoa vahvistavan
tiedon hankkiminen.

Myös oma tärkein etninen vähemmistöm-
me, saamelaiset, hakeutuu takaisin perintei-
siin symboleihin ja rituaaleihin. Saamen kie-
li, puku ja joiku ovat kokeneet rcnessanssin.

Saamelaisten tutkijal losin väittä\ ät. että tämä

kehitys on kiistanalaisempaa kuin olen käsit-
tänyt. Ne, jotka puolustavat vanhan tiedon
esiin kaivamista. ovat nimittäin usein niitä.
joilla on parhain koulutus ja parhaat resurssit.
"Tällä on eniten merkitystä niille, jotka asu-

vat Oslossa tai pyrkivät Hollywoodiin", lausui
eräs tutkija, katkerasti. Ja kansainvälisesti
tunnustettu laulajatar Mari Boine kerloo aras-

Kaikkialla USA:ssa etniset vähemmistöt turvautu-
vat vanhaan tietoon initiaatiorituaaleista. Afro-
amerikkalaisen kasikirjan kansikuvassa jo koros-
tetäan, että itsekunnioitus, yhteenkuuluvuus ja
kulttuuriset juuret ovat prosessin keskeisiä ele-
menttejä.

ALKOI,IOLIPOt TIIKKA

tellen suunnilleen samaa. Hänen hiljattain
kuolleet vanhempansa elivät koko elämänsä

saamelaisten ydinalueilla Finnmarkissa.
Mutta he eivät koskaan hyväksyneet tyttären
musiikkia, sitä että hän palasi rumpuun ja joi-
kuun. Mari Boine kertoo nykyään kylla kai-
paavansa takaisin Finnmarkiin. Mutta hän

asuu ullakkohuoneistossa Oslon vanhassa-

kaupungissa ja esiintyy näyttämöillä kaik-
kialla Euroopassa.

Kuvailemiemme afroamerikkalaisten ja in-
tiaanien keskuudesta löydämme jotakin sa-

mankaltaista. Rituaalien elvyttäminen on

saanut alkunsa yliopistopiireissä. Toisaalta

tämä on kuvio, jonka usein havaitsemme kult-
tuurisen innovaation yhteydessä. Se lahtee
Iiikkeelle ryhmistä, joilla on vahvat resurssit,
ja leviaa sitten koko yhteiskuntaan.

Meilla on toinen esimerkki siirtymäriittien
poliittisesta merkityksestä. Bar mitzaah on
juutalainen konfirmaatio. Se on ollut varattu
pojille. se järjesletään synagogassa ensim-
mäisenä sapattina pojan täytettyä kolmetoista
vuotta ja se on osoitus liittymisestä miesten
juutalaiseen uskonyhteyteen. Tyttiilla ei ole

ollut vastaavanlaista rituaalia. Mutta toisen
maailmansodan jälkeen on monissa maissa

kehitetty tytöille vastaava rituaali, Bat mitz-
uah. Oslon juutalaisen seurakunnan rabbi
Arne Melchior kertoi minulle, että tämä on

niita tehtavia, joita han pitää erittäin tärkeinä.
Brittilainen antropologi Leonard Mars on

sitä mieltä, että ryttöjen riitteja on ideoitu
kahdesta syystä. Osittain siksi, että juutalai-
suus on ideologisesti uhattuna, sekä avioitu-
misten etta Lahi-idan konfliktissa palestiina-
laisiin kohdistuvan sympatian lisääntymisen
kautta. Osittain siksi, että juutalaiset feminis-
tinaiset ovat painostaneet tasa-arvon suun-
taan.

KOTLEKTIIVIEN RITUAATEJA

Kuvailemani Tyrili-yhteison rituaali on vain
yksi monista rituaaleista, joihin oppilaat osal-

listuvat. Olin siis yhteisössä joitakin paivia ja
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minuun teki suurimman vaikutuksen juuri se

rehevä mielikuvitus, jota aikuisryhmä osoitti

keksiessään uusia ja yllattäviä rituaaleja mer-

kiksi siita, että oppilaat ovat tulleet uuteen

vaiheeseen kollektiivin ohjelmassa.

Vision Quest -rituaalissa noviisit joutuvat

suorittamaan koettelemuksia täynnä olevan

matkan. Tyrilissä oleskelu alkaa aina tunturi-
retkellä. Samantapaisia on useimmissa muis-

sa kollektiiveissamme. Kaikkien oppilaiden
on läpäistävä tällainen kokemus suunnitel-
man aluksi. Monelle tämä voi olla voimakas ja

vaativa ensikosketus kollektiiviin. Viela sym-

bolisemmassa rituaalissa "alokkaiden" ryh-
mä puettiin kulkurijoukkioksi - säkkiin ja

tuhkaan - ja kuljetettiin "pilkattavana" pitkin
Mesnaliaa, jossa kollektiivi sijaitsee. Selvem-

pää esimerkkia liminaaliasemasta on vaikea

loytaa. Jotkut näistä rituaaleista oli kylla tar-

koitettu humoristisiksi, mutta useimmat vie-

tiin lapi haudanvakavasti.

Tyrilin aikuiset eivät tunteneet antropolo-

gista kirjallisuutta. Mutta he olivat vaistomai-

sesti takertuneet samoihin perusteluihin, jot-
ka ltiydamme tästä kirjallisuudesta. Nuoret

tarvitsevat voimakkaita tapahtumia, jotka

symboloivat jaähyvaisia paihdekulttuurille.
Kollektiivin yhteisyyteen Iiittyminen ei käy

noin vain, itsestään. Toisena perusteena on se,

että nuoret ovat jo eläneet - päihdekulttuuris-
sa - sellaista elämää, johon sisältyy runsaasti

rituaaleja. Olemassa oleva rituaalinen kieli
korvataan siis uudella. Mika yhteys on rituaa-

leilla, siirtymäriiteillä ja paihteiden kayttilla?

Vastaus on, että lahes kaikkeen päihteiden

kayttoön sisältyy rituaalinen ulottuvuus. Jos-

sakin määrin myös päihteiden kayttilla on

nuorison keskuudessa siinymäriitin funktio.
Mutta silloin riiteilla on eri merkityksia kuin
perinteisillä siirtymariiteilla.

PAI HTYMYS RITUAAIIT JA YHTEISYYS

Kuten tunnettua psykoaktiivisten aineiden

vaikutuksissa on kyse suuresta kulttuurisesta
vaihtelusta. On selvää, että näillä aineilla on

erilaisia kemiallisia ja psykofarmakologisia

ominaisuuksia, mutta on helppo yliarvioida
tämän merkitysta. Paihteiden vaikutuksilla
sitä vastoin on vahva yhteys sekä erilaisiin
kulttuurisiin edellytyksiin että erilaisten kult-
tuuristen määritelmien aktivoitumiseen hu-

malassa. Norman Zinbergkayttaa näistä kah-

desta aspektista termejä "set" ja "setting".
Paihteiden käyttö on vahvasti rituaalikäyt-

täytymistä, ja historialliset juuret löytyvät hel-

posti. Nykyiset norjalaisten juomatavat juon-

tavat j uurensa uskonnollisista kulttimenoista.

Esikristillisella ajalla alkoholilla oli tarkea

rooli vuoden kiertokulun osoittimena. Kylvä-
minen, sadonkorjuu ja päivänseisaukset lii-
tettiin päihtymykseen ja pyhiin aterioihin.
Sanan joulu tapaamme tervehdysrunossa Nor-
jan kuninkaalle Harald Kaunotukalle. Ru-

nossa sanontaa käytetään tyypillisesti yhtey-

dessä "juoda joulua": Sima kohottaa osallistu-
jat korkeampaan ykseyteen, luo yksimieli-
syyttä ja antaa voimaa.

On kohtuullista väittää, että uskonnolliset

rituaalit ovat osittain säilyneet juomisseremo-

nioissamme. Me kohotamme lasin ja sanom-

me "kippis", "Pohjanmaan kautta" tai "kal-
listetaan taas tuoppia". Ja kaikki tämä koros-

taa päämäärää: yhteenkuuluvuutta. Teemme
jotakin yhdessä. Teemme sen samalla tavalla.

Erityisesti alkoholin kayton voi kytkeä rituaa-

leihin, joita kutsutaan yhteenkuulwuw- tai
ehtoollisrituaaleiksi. Artikkelissa Drinking
games adolescents play olen osoittanut, miten

myös nuorisolla on lahes äärimmäisen rituaa-

lisia juomatapoja.

Paihteiden käyttö on usein rituaalikäyttäy-
tymistä. Kyllä. Mutta onko silla siirtymariitin
roolia?

Vision Quest -rituaaliin sisaltyi, että noviisi
vaipuu horrokseen ja saa jumalien hanelle

ojentamana näkijan lahjan. Kuivakiskoisesti
voisi sanoa, että noviisi paaston ja sosiaalisen

eristäytymisen kautta tietoisesti johdateltiin

deprivaatiotilaan. Näin se tulkittaisiin juuri
intiaaniyhteisön kulttuurisista edellytyksistä
käsin. Toisissa yhteiskunnissa käytettäisiin
muita keinoja. Mutta yhteinen piirre on se,
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että poikkeukselliset tajunnantilat toistuvat
monissa siirtymäriiteissä. Perustana voivat
olla paasto, uuvuttavat tanssit, suggestio. Tai

psykoaktiiviset aineet.

Samanlainen kytkentä on paihteiden ja li-
minaliteetin valilla. Paihteiden vaikutusten
yhteisia nimittäjiä ovat juuri "aikalisä", katko
ja diskontinuiteetti. Rakenne hajoaa päihty-
myksen aikana, ja tämä on myös liminalitee-
tin määritelmä. Limen merkitsee rajaa. Paih-
tynyt astuu tämän rajan yli eraänlaiseen limi-
naalitilaan. Tavalliset normit eivät enää päde.

Tämä on niitä tunnusmerkkejä, joiden avulla
tyypillisimmin määrittelemme päihtyneenä
olemisen. Taalla Norjassa pohtarit on insti-
tuutio, jonka kannatus voimistuu koko ajan.

Myös niissä kulutetaan suuria alkoholimääriä
ja huomaamme niissä selviä liminaliteetin
piirteita. Tavalliset säännöt jätetään syrjaan
yhden illan ajaksi. Ystavilla on oikeus tehdä
viimeiset kepposet naimisiin menevälle, en-
nen kuin uudet säännöt - avioliittoon ja per-
he-elämään liittyvät - tiukentavat otettaan.

Kaiken kaikkiaan juomaleikit ovat tyypilli-
siä niissä rituaaleissa, joita nuoret pitävät itse
ylla. Ne eivätjohda perinteiseen aikuisen roo-
liin. Pikemminkin nuoruuden aikaan, joka
myös on se ajanjakso, jolloin paihteiden kayt-
tö on suurimmillaan. Vielä selvemmin tämä

näkyy hasisrituaaleissa.

HASISRITUAATIT

Norjalainen kirjailija Ingvar Ambjo,rnsen on

talla hetkella erittäin suosittu. Hänelta on il-
mestynyt joukko kirjoja, joiden painokset ovat

nousseet suuriksi. Han ei salaa hasiksen kayt-
töään. Useissa kirjoissa hän kuvaa myös nor-
jalaista hasiskulttuuria, mm. kirjassa Den sis-
te revejakta. Nain kay, kun tämän kirjan pää-

henkilti ensimmäisen kerran polttaa hasista:

"Sitten tuli minun vuoroni. Vedin sisääni tuotajän-
nittävää, kiellettyä, kiskoin sitä sydämeni halusta.
Meidat konfirmoitaisiin pian, mutta olen varma sii-
tä, että tämä konfirmaatio tuntui meistä tärkeäm-

mäIta ja todellisemmalta. Mitä oli veltto keksi kie-
lellä verrattuna libanonilaisen hasiksen pistävään
makuun? Mitä voisi kulaus valjahtynyttä, alkoholi-
tonta viiniä tarjota verrattuna tähän aidon häränve-
ren kanssa sekoitettuun pihkaan? Ei mitaan. Ja
Jeesus ja Isä Jumala? Ne voivat painua hemmet-
tiin, koska nyt tulevat Buddhaja Krishna, niin että
koko Oslon itäosa raikaa. Me poltimme piipullisen
ilman taukoja. Kopautimme varovasti tuhkan pois
ja aloimme kavella ylöspäin pitkin Akerselvaa."

Teksti on kuumaa, ja AmbjOrnsen käyttaä
slangia tavoittaakseen debyyttielämyksen. Ja

omissa tutkimuksissani olen törmännyt sa-

mantapaiseen. Olen pannut merkille intensi-
teetin nuorten kertoessa hasisdebyytistään.
Mutta myös erityyppiset aineet ja niitä kuvaa-
vat käsitteet ovat osa symbolista "kittiä", joka
edesauttaa antamaan kayttajille identiteetin
ja omalaatuisuuden. Suuri osa tästä slangista
syntyi 1960- ja 1970-luvulla, mutta on yhä
käytossa. Moni tavallinen hasiksen kayttaja
haluaa tietää, onko "afga", "liba" vai "nepa"
parasta ainetta.

Hasisdebyytti on tapahtuma, joka on kyllas-
tetty symbolisilla, rituaalisilla aspekteilla.
Mutta kyse on vielä vähemmän kuin alkoholin
käytössä tavallisen aikuisen roolin ottamises-

ta. Jatkuva halu olla oppositiossa on voimakas
hasisdebyytin ennustaja. Jollekin nuorelle
debyytti on alkua melko pysyvälle vaiheelle
laittomassa alakulttuurissa, mutta useimpien
osalta on kyse lyhytaikaisesta kokeiluvai-
heesta. Hasiksen kayttaja luopuu mielellään
tästä tavastaan, kun hän perustaa perheen ja
saa lapsia.

MUUIOS?

Yrittakaamme vetää joitakin linjoja.
Siirtymariitit ovat tärkeitä, kaavoittuneita

instituutioita useimmissa primitiivisissä kult-
tuureissa. Niilla on selvästi kaikupohjaa to-
dellisissa muutoksissa noviisin elämässä,

muutoksissa jotka useimmiten kytkeytyvät
työhön ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
Totesimme saman konfirmaation osalta tääIlä
meillä 30-40 vuotta sitten. Pohjois-Norjassa
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saattoi konfirmoitu l4-vuotias saada hatun ja

aloittaa tupakanpolton. Mutta tärkeämpää oli
se, että hän saattoi osallistua kalastukseen

Finnmarkin rannikolla ja Lofooteilla ja että

tätä myös odotettiin hanelta. Näin hänen ase-

mansa muuttui suhteessa perheeseen ja lahi-
ympäristöön. Nykyään l4-vuotias usein on

vanhempiensa huollettavana vielä vähintään

viisi, kuusi vuotta. Ylipäätään on epäselvää,

milloin hänestä tulee aikuinen. Mutta tyhjen-
tävää vastausta siihen, miksi perinteiset siir-
tymäriitit ovat niin heikoilla, emme löydä täs-

tä.

Toiseksi, viime vuosikymmeninä olemme

pitäneet rituaaleja sisällöttöminä ja pinnalli-
sina. "Se on vain rituaali", olemme sanoneet
ja tarkoittaneet, että on kyse täytekuvasta, toi-
minnasta ilman todellista merkitystä. Useim-

mat antropologit ovat kuitenkin toista mieltä.

He korostavat, että rituaalit kytkeytyvät elä-

mänmuotomme ilmaisukykyisimpään osaan.

Brittiläis-amerikkalainen antropologi Mary

Douglas jopa väittää, että suuntaus rituaalien
hylkäämiseen perustuu köyhtyneeseen näke-

mykseen ihmisten yhteiselämästä. Mutta on

paljon merkkeja siita, että nyt näemme muu-

toksen. Yhä useammat hyödyntävät kirkolli-
sia kaste-, vihkimis- ja hautausrituaaleja.
Tuore tutkimus (Norsk Monitor) vahvistaa

olettamuksemme: Nuorten arvot ovat muutos-

tilassa. Uskonnollinen osallistuminen on li-
sääntynyt. Traditionalismi ja nationalismi

menestyvät niin ikään. Ja tämä näkyy selvim-
min korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Kun koko sodanjälkeisen ajan kasvoivat ns.

indiaidualistiset awot, huomaamme tässäkin
muutoksen. Nuoret haluavat lisääntyvässä

määrin mukautua ryhmänormeihin. He halu-

avat säännöt ja rajat selviksi. On sita paitsi
vaikea olla mainitsematta rituaaleja, jotka

syntyivät kuningas Olavin kuoleman yhtey-

dessä viime vuonna. Tühannet ihmiset vaelsi-

vat linnanaukiolle ja sytyttivät kynttilöitä ku-
ninkaalle talven pimeydessä. Myös tässä oli
kyse uusista rituaaleista, mutta ne kytkeytyi-
vät historiaan ja perinteisiin ja yhdistivät mei-

dät myös ylapuolellamme oleviin normeihin
ja arvoihin.

Siirtyminen aikuiselämään on erityisesti
kiinnostanut meitä tässä esityksessä. Ja on

hieman epäilty" että tätä siirtymistä osoittava

symbolinen kieli on meilla ohut ja kehittymä-
tön. Uskon, että tämä kostautuu, kun on rat-

kaistava kysymys puberteetista irrottautumi-
sesta. Muut tekijat ovat kyllä tärkeämpiä, kun
nuoriso syrjaytyy eika kehita aikuisen identi-
teettiä. Tämä näkyy muissa maissa selvemmin

kuin meilla. Yksittaisissa Pohjois-Englannin

kaupungeissa on keskustan alueilla ollut
ajoittain 70-80 prosenttia nuorista työttömi-

nä. On kyse suurista "ei enää lasten, mutta ei

vielä ihan aikuistenkaan" ryhmistä, väittää

brittilainen tutkija Paul Willis. Kaikki puhuu

sen puolesta, että vastaavia suuntauksia voi-
daan tavata myös meillä.

Paihteiden osuus on ilmeinen tässä tilan-
teessa. Englannissa olemme nähneet, miten

niistä on tullut tärkeä kauppatavara pimeilla
markkinoilla. Olemme myös nähneet pahan-

enteisen heroiinin nuuhkimisepidemian, jota

Geoffrey Pearsonin mukaan voidaan ymmär-

tää työttömyyden taustaa vasten. Tässä maas-

sa moni seikka viittaa siihen, että hasiksen

kaytto yhdessä työmarkkinoilta syrjäytymisen
kanssa voi luoda pohjaa pysyvälle ja destruk-

tiiviselle kehitykselle. Mutta nämä ovat seu-

rausta laittomista päihteistä marginaalisissa

ryhmissä. Myös tavallisissa, suurissa nuoriso-

ryhmissä päihteet Iöytävat helposti paikkansa

siinä symbolisessa ja rituaalisessa tyhjiössä,
jossa murtautumisen lapsuudesta aikuisuu-
teen kuuluisi olla. Tama on antamassa päih-

teiden käytolle kontekstin ja merkityksen.

Yksi seurauksista on se, että ne antavat mo-

nelle nuorelle varmuuden siitä, että lapsuu-

den maailma on jäänyt taakse. Ne antavat ai-
heen juhlia, "aikalisäno' säännöistä ja velvol-
lisuuksista. Epävarmempaa - sekä nuorten

itsensä kannalta että meidän muiden huoles-

tuneena asiaa seuraavien kannalta - on, mi-
hin tämä initiaatio oikeastaan johtaa.
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is thin (such as in our culture), and when there are
increasing numbers og those "no longer kids, but
something less than adults" (such as unemployed
young people), the use of alcoho and drugs may
take destructive fbrrns. These substances will fill
the vacant space, left open by the abscence ofsym-
bols and rituals to mark the break with childhood.
The use of alcohol and drugs will be a sign that the
young person has left the lile of childhood, gone
into a period of "time out", with freedom from rules
and duties. But it is uncertain where this liminal
phase will lead to.
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