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Oletko kohdannut yliluonnollisen olennon?  
Tutkimuskysely: Kirsi Hänninen / Turun yliopisto, folkloristiikka 

 

Monilla suomalaisilla on kokemuksia yliluonnollisen olennon 

kohtaamisesta. Tuo olento voi olla esimerkiksi enkeli, kummitus, 

haltija, paholainen, avaruusolento tai mikä tahansa olento, joka 

ei ole peräisin tämänpuoleisesta maailmasta. Kohtaamisia on 

erilaisia: Kummitus saattaa näyttäytyä hetken aikaa ja tuntua 

kylmänä ilmavirtana, enkeli voi ilmestyä onnettomuuden aikana 

ja joku on voinut joutua avaruusolennon sieppaamaksi. Olen 

kiinnostunut selvittämään, millaisia yliluonnollisia olentoja 

nykysuomalaiset kohtaavat ja miten näistä kohtaamisista 

kerrotaan. Jos olet kohdannut yliluonnollisen olennon, pyydän 

sinua kirjoittamaan kokemuksestasi seuraavien kysymysten 

kannalta. Voit myös piirtää olennon. Olen kiinnostunut myös 

kokemuksista, joissa olet kohdannut jonkun yliluonnollisen 
olennon, mutta et tiedä, mistä olennosta on kyse. 

 Minkä yliluonnollisen olennon tai mitä yliluonnollisia 

olentoja olet kohdannut? Kaikenlaiset kohtaamiset ja 

havainnot ovat kiinnostavia, niin näkö-, kuulo-, haju- kuin 

tuntoaistin kautta tehdyt. 
 Missä ja milloin kohtasit yliluonnollisen olennon, ja mitä 

silloin tapahtui? Mitä sinä teit ja mitä olento teki? Olitko 

yksin vai seurassa, havaitsivatko muut ihmiset olennon? 
 Jos näit olennon, niin miltä se näytti? Kuvaile myös 

olennon luonnetta, jos mahdollista. 
 Mistä olento tuli, mistä se oli peräisin? 
 Oliko olennolla jokin viesti, ja jos oli, niin millainen?  
 Miksi olento ilmestyi sinulle, mitä arvelet kohtaamisen 

syyksi? 
 Missä tajunnantilassa olit kohtaamisen aikana: valveilla, 

unen ja valveen rajamailla, unessa vai jossain muussa 

muuntuneessa tajunnantilassa, kuten esimerkiksi 

meditaation aikana? 
 Yllättikö olennon kohtaaminen sinut vai olitko jollain 

tavalla pyrkinyt kohtaamaan olennon? Jos olit, niin miten? 
 Miltä olennon kohtaaminen sinusta tuntui kohtaamisen 

aikana ja myöhemmin kun ajattelet asiaa? Olitko ja oletko 

esimerkiksi peloissasi, iloinen tai surullinen? 
 Oletko kertonut olennon kohtaamisesta muille? Jos olet, 

niin kenelle, ja miten kuulijat ovat suhtautuneet 

kokemukseesi? Jos et ole kertonut kenellekään, niin miksi 

et?  
 Onko yliluonnollisen olennon kohtaaminen vaikuttanut 

elämääsi, ja jos on, niin miten? 
 Onko jotain muuta, mitä haluat kertoa kokemuksestasi?  

Ystävällisin terveisin 
Kirsi Hänninen 
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Kirjoita 

- tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle paperia, jätä 

vasempaan reunaan n. 4 cm sidontavaraa ja vähintään 1 cm 

tilaa oikeaan reunaan, älä käytä teippejä, tarroja tai niittejä 
- alkuun eri liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero, 

koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja -paikka sekä 

allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että kirjoituksesi 
arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon. 

Lähetä vastauksesi 29.2.2004 mennessä osoitteeseen: 

SKS / Kansanrunousarkisto, 

PL 259, 00171 Helsinki 
Kuoreen tunnus "Olento". Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja. 

Lisätietoja:  

Juha Nirkko, SKS / Kansanrunousarkisto, 09-131 23238, 

juha.nirkko@finlit.fi 
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