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Vaihtoehtoiset terapiat ja
poliittinen osallistuminen



Suomen akatemian tutkimushanke (2015–2019)

Aineisto: haastattelut 46 terapioiden harjoittajan kanssa; mediamateriaalit; osallistuva havainnointi
Mm. homeopatia, reiki, mindfulness, elämäntaitovalmennus, kansanparannus, enkeliterapia, jooga,
astrologia, aromaterapia, vyöhyketerapia, akupunktio, self-help ym.
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Jari:
”[Suuren puolueen] puoluesihteeri houkutteli joku vähän yli 20
vuotta sitten tosi voimakkaasti mua politiikkaan mukaan. ….
mut kun tavallaan kuitenkin mun ois pitäny myyä oma sielu. …
mä en ois saanu elää sillai ku mä oisin halunnu, koska että sä
saavutat jotakin [politiikassa], niin sun täytyy luopua jostain
itessäsi, toimia vastoin sun omaa periaatetta ja en mä halua
tehä semmosta….  nyt mä elän just niin ku haluun. … Se on
ihana, jos joku sinne lähtee, vaan kellä pää kestää lähteä
sinne maailmaan. Se on aika kova maailma tuo poliittinen
maailma kun kattoo jotakin poliittisia keskustelujaki. Se on
musta vähän niin ku murkkuikästen kiukuttelua [nauraa].”



Jari:

” Mä aattelen sillai että tärkeämpi on tää kollektivitietosuuden
muuttaminen, elikkä se kollektiivitietosuus kun muuttuu niin se
muuttaa rakenteet. … [Muutos tapahtuu] mitä enempi ihmisille
tulee tietoo. Mitä enempi ihmiset saa tietoo vaikka jostakin
sokerivaarasta tai oman mielen toiminnasta niin ne lähtee
muuttaan sitä ja rakenteet muuttuu sitä myötä sitte.”



Katariina:

” Ei. Politiikka ei kiinnosta. Mua kiinnostas yhteiskunnan
muuttaminen mut toi politiikka on mulle täysin vierasta.
Yhteiskunnan muuttaminen on mulle äärettömän tärkee asia.
Todella tärkee asia.”



• Kilpailun ja palkkatyön kiristyneet ehdot:
”suoritusyhteiskunnan” kritiikki

Maria: Työelämä on ”iso ratas, joka pyörii yhä vaan kovemmin
ja sit vaan ihmiset sinkoutuu tai lähtee ite siitä rattaasta pois,
koska ne ei enää kestä sitä.”
• Huoli terveyden ja hyvinvoinnin alistamisesta taloudelliselle

hyötyajattelulle

Työ ja terveys



• Poliittisen ja taloudellisen vallan kiinteä kytkös uhkaa
murentaa demokratiaa ja sen oikeutusta

• Epäluottamusta perinteisiin poliittisiin instituutioihin ja
kokemus vaikutusmahdollisuuksien rajallisuudesta

• Poliittisen osallistumisen eriarvoisuus
• Yksilöllinen ja yhteiskunnallinen muutos toisiinsa

kietoutuneina, ei toisilleen vastakkaisina

Demokratia ja eriarvoisuus



• Vaihtoehtoterapiat voidaan nähdä yhteiskuntakritiikkiä
muotoilevana kenttänä

• Monet sosiaaliset liikkeet ja poliittisen toimijat esittäneet
samansuuntaista kritiikkiä

• Vaihtoehtoterapiat osallistuvat laajempaan yhteiskunnan ja
demokratian tulevaisuudesta käytävään keskusteluun

Lopuksi




