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T  untuu jännittävältä aloittaa pää-
kirjoituksen kirjoittaminen uu-
den tehtävän tuomana, sinänsä 

ihan mukavana, kylkiäisenä. Muualla 
lehdessä on koko hallituksen esittely, 
siinä joitakin asioita myös minusta. On 
tärkeää saada kasvot hallituksessa toi-
miville ihmisille, myös puheenjohtajalle.

Kuten edellinen puheenjohtaja omassa 
kirjoituksessaan kuvaa, paljon on sielun-
hoitoterapian kentässä tapahtunut, siitä 
runsas kiitos vielä Varpu Pykäläiselle ja 
yhdistyksemme edellisille hallituksille. 
Pohjatyötä on tehty, uutta on raken-
nettu, tästä on hyvä jatkaa. Muutos tuo 
aina mukanaan haasteita, antaen myös 
kasvun mahdollisuuden. 

Ensimmäinen Sielunhoitoterapia – lehti 
ilmestyi vuosi sitten edistämään sielun-
hoitoterapiatyötä Suomessa.  Tämän 
toisen lehden yhtenä tavoitteena on 
myös sielunhoitoterapian tunnetuk-
si tekeminen. Toiveenamme on, että 
mahdollisimman moni apua tarvitseva 
ihminen voisi sitä löytää vaikeassa tai 
kipeässä elämäntilanteessaan. 

Sielunhoitoterapeutti on ollut ammat-
tinimikkeenä melko tuntematon. Tänä 
päivänä yhä useampi sielunhoitotera-
peutti tekee työtä oman yrityksensä 
puitteissa. Osa tekee tätä työtä ammat-
tinsa sisällä esimerkiksi seurakunnassa, 
osa toimii vapaaehtoistyössä. Kaikki 
sielunhoitoterapiatyö, teki sitä missä 
viitekehyksessä tahansa, on ammatillis-
ta ja vastuullista työtä. Kouluttautumi-
nen, työnohjaus ja oma läheinen suhde 
Jumalaan ovat edellytyksiä tälle työlle.

Vuosien kuluessa ja tiedon lisääntyessä 
alkaa yhä paremmin ymmärtää, kuinka 
paljon olisi tiedettävää, ja kuinka vähän 
tietää. Jatkuva kouluttautuminen on jo-
kaisen sielunhoitoterapeutin työn kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää. Järjestämme 
yhdistyksenä koulutusta jäsenistöllem-
me sekä osallistumme Suomen ACC 

ry:n koulutustapahtumiin ja konferens-
seihin. Koulutustapahtumien yhteydes-
sä tapahtuva verkostoituminen paran-
taa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.  
Alueellisen toiminnan aloittaminen ja 
organisointi on yksi tulevaisuudenvisi-
oistamme.  

Olemme havainneet myös, miten tär-
keää koulutus on niille vapaaehtoisille, 
jotka toimivat seurakunnissa ja hen-
gellisissä yhteisöissä sielunhoitajina ja 
rukouspalvelijoina. Yhdistyksemme on 
valmistanut koulutusmateriaalin ”Lä-
himmäisen kohtaaminen” tätä tarkoi-
tusta varten. Näitä koulutuksia jäse-
nemme ovat pitäneet jo useampia eri 
puolella Suomea.

Kuten olemme nähneet ja näemme, 
ihmisten pahoinvointi lisääntyy kaiken 
ulkonaisen hyvinvoinnin keskellä. Mo-
nenlainen hätä, turvattomuus ja hyl-
käämiskokemukset ahdistavat. Perheet 
ovat hajallaan, yksinäisyys on arkipäivää 
sekä nuorempien että vanhempien ih-
misten elämässä. Työelämä vaatimuksi-
neen tuottaa paineita, jaksaminen on 
koetuksella. Vastaavasti myös työttö-

myys tuo omat huolensa. Monilla aloilla 
supistetaan, tulevaisuus on pelottava, 
uhkakuvia täynnä. Hengelliset tarpeet 
on usein sivuutettu yhteiskunnan eri 
auttamistahoilla, hengellisille kysymyk-
sille ei tunnu löytyvän turvallista poh-
dintapaikkaa. 

Tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakas-
tetuksi on ihmisen perustavia tarpeita. 
Jumala on luonut meidät yhteyteen 
toistemme kanssa, Sielunhoitoterapi-
assa voimme Jumalan läsnäolossa olla 
kokemassa tätä yhteyttä, löytämässä 
yhdessä vastauksia. Yhteinen rukous 
kaikkivaltiaan Jumalan edessä kannat-
telee tämän hetken vaikeissa elämän-
tilanteissa. On jotain, joka tässä muut-
tuvassa ympäristössä ei muutu, se on 
Jumalan armo ja rakkaus meitä, hänen 
lapsiaan kohtaan. Hän vain odottaa, että 
saisi meitä armahtaa (Jes.30:�8). 

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, 
Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen 
osallisuus olkoon meidän kaikkien 
kanssa.

Pirjo Rautio, Suomen sielunhoitoterapeutit 
ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Tulin kipuni kanssa kuulluksi, sain avun.
Taakse jätetty kuukausia kestänyt
lamaava, kauhistuttava tuska.
Samalla Isälle luovutetut
lapsen suru
itkemättömät itkut
tuntematon tuska
hylkäämisen häpeä.
Nyt olen syliin sopiva.
--
Vilppola Tarja.
Kuljen kuuntelen. Päivä Oy �000.
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Suomen Sielunhoitoterapeutit ry:n hallitus

Pirjo Rautio, hallituksen puheenjohtaja. Olen vuonna �00� ensimmäisestä  terapeut-
tisen sielunhoidon koulutuksesta valmistunut RE-sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja.  
Pohjakoulutukseltani olen erikoissairaanhoitaja, kätilö. Toimin Vivamon terapeuttisen 
sielunhoidon koulutuksen kouluttajatiimissä, annan työnohjausta, sekä käyn luennoi-
massa sisäisen eheytymisen teemoista. Sielunhoitoterapiatyötä teen Seinäjoen srk:n 
yhteydessä vapaaehtoisena. 

Tiina Strengell-Kauhanen, hallituksen sihteeri ja varapuheenjohtaja. RE-sielunhoi-
toterapeutiksi olen valmistunut �008. Pohjakoulutukseni on kätilö ja sairaanhoitaja. 
Sairaanhoitajana olen työskennellyt kotisairaanhoidossa ja viimeksi terveyskeskuksen 
vuodeosastolla noin viisi vuotta, missä yhtenä osana työtä oli myös päihdehoitotyö ja 
sen kehittäminen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana ihmisen elämän 
alussa sekä saattamassa viimeisissä hetkissä.  

Aila Lankinen, yhdistyksen rahastonhoitaja. Olen sosiaaliohjaaja, RE-sielunhoitote-
rapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Lahdesta. Valmistuin sielunhoitoterapeutiksi v. �006. 
Syksyllä �0�0 perustin yrityksen, Via Auroran, jonka puitteissa tällä hetkellä toimin. 
Toimin myös Perheniemen opiston terapeuttisen sielunhoidon koulutuksessa koulut-
tajana.

Pirkko Köykkä, yhdistyksen jäsenasioiden hoitaja. Olen koulutukseltani lääkäri ja 
RE-sielunhoitoterapeutti. Valmistuin RE-sielunhoitoterapeutiksi vuonna �0�0. Toimin 
seurakunnassani sielunhoidon vastuuhenkilönä ja tähän asti olen tehnyt sielunhoitote-
rapiatyötä vapaaehtoispohjalta seurakunnan yhteydessä. Nyt olen siirtymässä ammatil-
liseen terapiatyöhön. Kirjoitan Nurmijärvellä myös pieniä sielunhoidollisia kolumneja 
paikallislehteen seurakuntani palstalle.

Anne Jokinen-Niska, aluetoiminnan yhteyshenkilö. Valmistuin sielunhoitoterapeutik-
si Perheniemestä �0�0 ja opiskelu jatkuu työnohjaajaksi, valmistun �0��.
Asun Valkeakoskella. Itselläni on noin �5 vuoden yrittäjätausta eri toimialoilta. Koen 
sielunhoitoterapeuttien alueellisen työn haasteena meille kaikille ja toivon, että mah-
dollisimman moni ottaa haasteen vastaan. Verkostoituminen palvelee jokaista ja tuo 
palvelumme esiin koko Suomen maassa. 

Kaarina Karppi. Olen valmistunut Perheniemen evankelisesta opistosta sielunhoito-
terapeutiksi vuonna �0�0. Koulutukseltani olen kosmetologi, laitoshuoltaja ja lähihoi-
taja. Teologisia opintoja minulla on Raamattu-, teologi- ja maallikkosaarnaajakursseilta. 
Opinnot jatkuvat Joensuun yliopiston teologisella osastolla. Sielunhoitoterapeutin 
työtä teen Tohmajärvellä, tällä hetkellä vapaaehtoispohjalta. 

Varajäsenet:
Hanna Ikonen, Päivi Niemi, Laura Raudasoja, Jarmo Laakkonen,  Ari Mielonen,  Antero Vartiainen 

Jäsenet:
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Kirjoittaessani tätä pääkirjoitusta on 
marraskuun puoliväli vuonna �0�0. 
Väistämättä ajatukseni palaavat vuo-
teen �003. Alkukesällä sinä vuonna laa-
din yhdessä Hannu Lautamäen kanssa 
alustavat säännöt Sielunhoitoterapia-
yhdistykselle. Elokuun alussa Vivamos-
sa yhdistys sitten perustettiin. Alkuvai-
heessa jäseniä oli vain n. 50 siitä, koska 
sielunhoitoterapeutteja  oli valmistunut 
vain reilut kaksikymmentä ja puolet jä-
senistä oli opiskelijoita.
 Nyt siitä on kulunut jo yli seitsemän 
vuotta. Pienenä yhdistyksenä aloitimme 
toimintamme suunnittelemalla itsel-
lemme logon, perustimme yhdistyksel-
lemme kotisivut, painoimme esitteen, 
logo-aiheisia koruja, rekisteröidyimme, 
aloimme yhteistyön muiden eheyty-
misjärjestöjen kanssa ja kerroimme 
itsestämme tilaisuuden tullen eri seu-
rakunnissa. Tieto olemassaolostamme 
leviää edelleen. 
 Vuoden �0�0 merkittävimpiä asioita 
olivat varmasti ensimmäisen Sielunhoi-
toterapia-lehden julkaiseminen ja Eet-
tisten ohjeiden käyttöönotto.  Eettisellä 
ohjeistolla pyritään vaikuttamaan sie-
lunhoitoterapeutin henkilökohtaiseen 
ja ammatilliseen etiikkaan sekä paran-
tamaan ja varmistamaan työskentelyn 
laatua.  Tarkoituksena on auttaa sielun-
hoitoterapeuttia pääsemään mahdol-
lisimman hyviin tuloksiin, suojaamaan 
häntä virheiltä ja asiakkaita väärinkäy-

säyttää. Niin myös yhteiskunta ja kult-
tuuri muuttuvat. Ihmisellä on kuitenkin 
mahdollisuus omilla valinnoillaan vai-
kuttaa oman muutoksensa suuntaan. 
Yksi vaihtoehto on valita eheytyminen 
ja käsitellä itseä askarruttavia asioita.
 Uusi vaihe on alkamassa myös yh-
distyksessämme. Kuluneen seitsemän 
vuoden aikana sielunhoitoterapeuttien 
määrä Suomessa on kolminkertais-
tunut ja siten myös yhdistyksemme 
jäsenmäärä. Jäseniä tyydyttävää ja sie-
lunhoitoterapiatyötä eteenpäin vievään 
toimintaan ei enää riitä vain yhdistyk-
sen hallituksen toiminta vaan nyt tarvi-
taan alueellista toimintaa.
 Omassa elämässänikin on menossa 
merkittäviä muutoksia. Yksi niistä on, 
että oltuani viisi vuotta yhdistyksemme 
puheenjohtajana päätin jättää tämän 
tehtävän. Ajattelen, että jos toimii liian 
kauan tällaisessa tehtävässä, on vaarana, 
että asiat alkavat henkilöityä. Kun nyt 
luet tätä lehteä, tässä tehtävässä toimii 
jo joku toinen. Hyvä lukija, uudet haas-
teet odottavat meitä kaikkia!

Siunausta vuodelle �0��!

Varpu Pykäläinen
Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n pu-
heenjohtaja vuosina 2006-2010
Sielunhoitoterapeutti
Mielenterveys- ja kriisityön sairaanhoitaja
Työnohjaaja
Kouluttaja

EDELLISEN PUHEENJOHTAJAN KIRJOITUS

töksiltä. Kaikilta Suomen sielunhoito-
terapeutit ry:n jäseniltä edellytetään 
sitoutumista sielunhoitoterapeuttien 
eettisiin ohjeisiin. Sielunhoitoterapeut-
tien eettiset ohjeet löytyvät yhdistyk-
sen nettisivuilta.
 Sielunhoitoterapian laatua pyritään 
varmistamaan myös Suomen ACC ry:n 
(Assiociation of Christian Counsellors 
Finland)  taholta. Hyvin todennäköistä 
on, että jo vuoden �0�� aikana sie-
lunhoitoterapeutit pääsevät hakemaan 
Suomen ACC ry:n jäsenyyttä. Se edel-
lyttää kuitenkin riittävää koulutusta ja 
osaamista sekä jatkuvaa työnohjausta.
 Vain muutos on pysyvää, sanotaan. 
Jokainen meistä muuttuu koko ajan jo-
honkin suuntaan, eikä muutosta voi py-

RE-sielunhoitoterapeutti
  Työnohjaaja Antero Vartiainen
  vastaanotto Tampereella
  puh. 0400- 996344
  e-mail anterovartiainen@yahoo.com

Pauli Metso
RE-sielunhoitoterapeutti

Vastaanotto;
Helsinki ja Järvenpää
Ajanvaraus;
Puh. 040-596 6066 (klo 16 jälkeen)
pauli.metso@kolumbus.fi

Puh. 050-543 9904
vastaanotto Tampereella

TERAPIA TALENTTI
terapeuttista sielunhoitoa

Erja Kurki

Sielunhoitoterapeutti
Työnohjaaja

Aila Lankinen
Puh. 040 750 9�75

aila.lankinen@hotmail.com
LAHTI
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Pastori ja terapeutti
Seppo Jokinen milloin ja missä 
aloitit terapeuttina?
Aloitin terapeuttina�973 Turussa A-
klinikalla ja nuorisoasemalla. A-klinik-
kasäätiö aloitti silloin koulutuksen ja 
koulutus tehtiin työn ohella.

Minkälaiset terapiakoulu-
tukset Sinulla on?
A-klinikkasäätiön koulutus ja A-klinik-
kasäätiö kustansi myös ratkaisukeskei-
sen menetelmävalmiuden. Amerikasta 
asti kutsuttiin John Fryktman tohtori, 
professori, joka oli kehittänyt lyhytte-
rapiamenetelmän. Olin pilottiryhmässä 
kun koulutettiin siihen menetelmään  ja 
se tapahtui muistaakseni  �975.

Milloin aloitit rukouksen käy-
tön osana terapiatapaamisia?
�99� Turussa aloitin, koska  mielestäni 
se oli tärkeätä ja välttämätöntä. Tajusin 
sen , että se ei ole muuten kokonais-
valtaista auttamista. Minulla oli mennyt 
halu tehdä pelkkää tavallista maallista 
terapiaa. Olin itse saanut kokea niin val-
tavan armon.  Raittiuden armon ja Ju-
malan kosketuksen.  Rupesin etsimään 
uudestaan kutsumustani  ja löysin sen 
tässä.
 Silloin �99� aloitettiin Turussa toi-
mintaa, jonka perusteella alkoi CHC. 
Hilkka Rosten, Jukka Hilden ja minä 
oltiin perustamassa sitä. Vuoden päästä 
yhdistyksessä oli 500 jäsentä, kaukai-
simmat Havaijilta asti. Yhdistys toimii 
tänäkin päivänä mutta erilaisissa puit-

KÄRSIVÄLLISYYS - TÄRKEIN
ASIAKKAILTA OPPIMANI ASIA

teissa. Toimin CHC:ssa noin seitsemän 
vuotta. Sen ajan tein täysin palkatonta 
työtä, pitkää päivää ja paljon työtä. Itse 
koin niin, että halusin antaa Jumalalle  
vastalahjaa siitä armosta, minkä Hän oli  
minulle antanut. Halusin tehdä työtä 
palkattomasti vuoteen �998 asti, jol-
loin  selkeästi koin, että nyt alkaa palk-
ka aika.

Milloin loit Rikotusta eheä 
(RE) - sielunhoito-
terapiamallin?

RE-sielunhoitoterapiamallin luominen 
alkoi �0 vuotta sitten kun rupesin käyt-
tämään rukousta työssäni. Vähitellen 
hahmotin mikä on keskeisintä ja mikä 
pitäisi olla keskeisintä ihmisten kohtaa-
misessa ja siinä tuli sitten ne asiat, jotka 
ovat Rikotusta eheä -kirjassa pääluvut. 
Koulutusmalli luotiin sitten yhdessä 
kehityspsykologi Päivimaria Mikkolan  
nykyisin Kuivamäen ja Kalevi Rautjoen 
kanssa, pikkuhiljaa se kehittyi ja hah-
mottui.

Mitkä asiat on tärkeintä
huomioida

-ihmisten kohtaamisessa ?
Ihmisten kohtaamisessa on mielestäni 
tärkeätä kuunnella, kunnioittaa ihmis-
tä,  arvostaa ihmisen uskonvakaumusta, 
uskontokuntaansa tai kirkkokuntaansa 
ja hänen valintojaan. Ei yritä tuputtaa 
omia valintoja ja omia oikeassa olemi-
sia vaan kunnioittaa ja arvostaa hänen 
valintojaan ja tukea häntä niissä. Se on 
tärkeätä.

-sielunhoitoterapia
tapaamisessa?

Sielunhoitoterapia tapaamisessa tämä 
kaikki sama on tärkeätä ja sekä  ope-
tella niin tarkkaan kuuntelemaan, että 
voi poimia sieltä rukousaiheet, joita voi 
rukoilla. Aina rukoilla niin, ettei louk-
kaa ihmistä ja aina päättää rukous joko 
Herran siunaukseen tai  apostoliseen 
siunaukseen.

-pidettäessä sisäiseen eheyty-
miseen liittyvää kurssia?

On tärkeätä puhua asioista, kuunnella 
ihmistä ja rukoilla hänen puolestaan.

Tärkein asia minkä olet oppi-
nut asiakkailta?
Kärsivällisyys!! Se, että ei anna periksi 
ja on pitkäjännitteinen myös terapias-
sa ja vaikka näyttää siltä, ettei  mitään 
tapahdu  - jatkaa vaan.  Yleensä jatkan 
vuoden vaikka en näkisi minkäänlaista 
tulosta ja sitten ehdotan asiakkaalle, 
jos minun mielestäni ei mitään tapahdu, 
että en nyt pysty enempää häntä autta-
maan, että jos lopetetaan tämä kauniisti 
ja hitaasti.

Minkälaisia ohjeita voit
antaa sielunhoito-
terapeutille omasta hyvinvoin-
nista huolehtimiseen?
Ajankäyttö. Olen  �0 vuotta täyttänyt 
kalenteriin ensin vapaapäivät koko vuo-
deksi kun saan syksyllä kalenterin. Kun 
minulla ei ole mitään palkkatyötä muuta 
kuin oma firma, niin pystyn täyttämään  
kalenteriin lomat, viikon tai kahden va-
paa-ajat ja viikkovapaat. Minulla on joka 
viikko vähintään kaksi päivää vapaata, 
melkein poikkeuksetta enemmän mut-
ta se on minimi. Sitten pitää olla aikaa 
itselle, hiljentymiselle, puolisolle jos sel-
lainen on ja myös muuta rentouttavaa 
vapaa-aikaa, jokin harrastus. Minullahan 
on moottoripyöräily ja kesällä toril-
la istuskelu, jonne ajan skootterilla tai 
mopolla, juon kahvia ja kattelen ihmisiä. 
Jotain tämmöistä pitää olla. 

Miten toivoisit sielunhoitote-
rapian Suomessa tulevaisuu-
dessa kehittyvän?
Tietysti sisältö kehitystä sitä mukaan 
kun sitä tulee mutta ennen kaikkea 
toivoisin, että siihen saataisiin EU:n hy-
väksyntä KELA- kelpoisuuteen. Eli  että 
siitä tulisi tasavertainen terapiamuoto 
muiden terapioiden ohella. Mielestäni 

Pastori ja terapeutti Seppo Jokinen.
Kuva Rikotusta  eheä- Terapeuttisen sielunhoidon 
koulutuksen 10 - vuotisjuhlasta.

Kuvat: Seppo Paldanius
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on  käsittämätöntä että maa, joka mai-
nostaa itseään kristityksi, ei hyväksy 
kristillistä terapiaa. Sekin on ihan kä-
sittämätöntä ja että jollain on oikeus 
sanoa, että on “huuhaata” jostakin vaan 
sen perusteella, että hän sen sanoo.  Se  
“huuhaa” pitäisi tutkia tarkkaan ja ar-
vioida ennen kuin sanotaan mitään si-
sällöstä

Miten toivoisit RE - mallin tu-
levaisuudessa jatkuvan?
En oikeastaan osaa toivoa muuta kuin, 
että se kehittyisi, kasvaa ja vahvistuu.  
Niin kauan kun ihmiset siihen haluaa 
sitoutua tavalla tai toisella, niin sehän 
muuttuu ja jatkuu sillä tavalla. Ei minul-
la ole sellaista, että sen pitäisi muuttu-
mattomana säilyä , jotenkin että se ois 
Jumalan sanaa ettei siihen saa koskea. Ei 
vaan mielestäni kaikki kehittyy ja muut-
tuu ja sekin varmaan. Minä en pysty sitä 
kehittämään enään kauan enkä nytkään 
varmaan mutta aina tulee joitakin, jotka 
varmaan pystyy.

Mitä Sinulle
merkitsevät sanat 
Kutsumus
Sinut on kutsuttu ja valittu, sinä olet 
minun.

Nöyryys
Kilpailkaa nöyryydessä mutta ei  niin, 
että kilpaillaan kuka on nöyrin vaan 
ehkä eniten siitä, että ei tunnistaisikaan 
sitä omaa nöyryyttä, että se olisi niin 
osa todellisuutta.

Rehellisyys
Olen pyrkinyt rehellisyyteen �0 vuotta 
enkä ole päässyt, mutta jonkun verran 
olen päässyt siihenkin, enkä nöyryy-
teenkään ole myöskään päässyt mutta 
olen pyrkinyt.

Rakkaus
Se on suurin kaikista.

Kuuliaisuus
Minulle tavattoman vaikeata, mutta 
olen sitäkin vähitellen oppinut. Itsepäi-
selle, uhmakkaalle alkoholistille kuuliai-
suus - sanakin on jo vähän semmoinen 
ärsyttävä.

Armo
No, se on todellisuutta. Sen opin vasta 
viimeisen �0 vuoden aikana tajuamaan 
mitä se on.

Armolahjat
Eivät ole vallankäytön väline vaan rak-
kaudessa seurakuntaa rakentavat. Pari 
ihmistä profetoikoot ja kaksisataa seu-
raavaa arvioikoot sen - se on oikea 
suhde.

Siunaus
Se on Jumalan antama läsnäolo, jota me 
voimme myös  jakaa muille ihmisille.

Seurakunta
Pyhien yhteys.

Ylistys
Kauniita Siionin virsiä laulettuna. Se on 
minun ylistys ja parhaat ylistyslaulut 
ovat  Siionin virret!

Mistä olet tällä hetkellä kiitol-
linen omassa elämässäsi?
Lapsista, lapsenlapsista, vaimosta , työs-
tä. Oikeastaan kaikesta mitä minulla  
on, kaikki on lahjaa ja ansiotonta.

Mitä haluat sanoa sielunhoito-
terapeuteille ja muille kristil-
listä terapiatyötä jatkaville?
Olkaa uskolliset ja lujat kutsumukselle 
ja Kutsujalle!

Haastattelija:
RE- sielunhoitoterapeutti

 Tiina Strengell - Kauhanen

TERAPIATYÖ
MERJA SILLANPÄÄ

*
*
*

psykoterapeutti
RE- sielunhoitoterapeutti
sairaanhoitaja

Hallituskatu 7 B
45�00 Kouvola
Puh.050 5334670
www.terapiatyo.fi

” Siunaus on Jumalan antama läsnäolo, jota me voimme myös jakaa muille ihmisille.”

Tarjoan ammatillista kristillistä 
terapiaa ja mahdollisuutta yksilötera-
piaan, elämänkaariryhmä- ja suku-
puutyöskentelyyn sekä  työnohjausta 
työnohjaajaopiskelijana.
Vastaanotto: VAASA, 
anne@annesui.fi
p. 040 4803240
www.annesui.fi

Anne Sui, sielunhoitoterapeutti, lastenhoitaja.
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Theraplay:
Theraplay sai alkunsa Yhdysvalloissa, 
sen kehittäjinä olivat Ann Jernberg ja 
Phyllis Booth.
Taustalla vaikuttavana mallina on terve 
vanhemman ja pikkulapsen suhde. 
Theraplayn tavoitteena on, että van-
hemmat oppivat käyttämään lastensa 
kanssa myönteisiä vuorovaikutusmal-
leja kielteisten mallien sijaan. Sillä py-
ritään vahvistamaan lapsen ja hoitajan 
välistä kiintymyssuhdetta, lapsen ter-
vettä itsetuntoa ja lapsen kykyä toimia 
sosiaalisissa suhteissa.
Theraplayssa lapsi saa hyviä kokemuk-
sia, konkreettiset kokemukset ovat 
myös tie oppimiseen.
Vuorovaikutusleikki  eli ryhmätherap-
lay on kehitelty theraplayn pohjalta.

Kiintymyssuhde:
Kiintymyssuhde on yksilön sisällä oleva 
malli siitä kuinka suhteessa ollaan, mitä 
siihen tuodaan ja mitä siltä voi odot-
taa. Malli muodostuu varhaislapsuudes-
sa ensisijaisten hoitajien välityksellä ja 
säilyy mahdollisesti läpi elämän. Malli 
siirtyy usein sukupolvelta toiselle. Kiin-
tymyssuhde rakentaa kokemuksen pe-
rusturvallisuudesta ja on välttämätön 
tunnetaitojen kehittymiselle. Stressin 
säätely, tunteiden tunnistaminen ja il-
maisu, empatia ja sosiaaliset taidot ke-
hittyvät kiintymyssuhteen kautta.
 Kiintymyssuhde jaotellaan turval-
liseen, turvattomaan ja jäsentymät-
tömään malliin. Stressitilanteessa 
kiintymyskäyttäytyminen aktivoituu. 
Turvallisesti kiinnittyneet käyttävät ta-
sapainoisesti omia kykyjään ja toisiin 
turvautumista. Turvattomasti kiinnitty-
neet reagoivat epätasapainoisesti: tur-
vattomasti ja välttelevästi kiinnittynyt 
turvautuu stressissä vain itseen ja tur-
vattomasti ja ristiriitaisesti kiinnittynyt 
kokee avuttomuutta ja pettymystä mui-
den riittämättömään tukeen. 
 Pienen lapsen reaktio yksin jäämi-
seen, joutumiseen eroon äidistä, on 

aluksi itku ja protestointi. Suruvai-
heessa voi tulla vetäytymistä ja halut-
tomuutta syödä. Jos ero jatkuu � vrk 
pidempään, eikä kukaan muu aikuinen 
ole solminut vakaata suhdetta lapseen, 
tämä alkaa kytkeä pois kiintymyssuh-
dejärjestelmäänsä. Lapsi siirtyy sopeu-
tumisvaiheeseen, jolloin hänestä tulee 
päivähoidossa ”helppo” tai ”vaikea”. 
Lapsi voi katkaista psykologisen siteen 
vanhempaan. Poiskytketty kiintymysjär-
jestelmä on voimakas riskitekijä myö-
hemmälle kehittymiselle.

Theraplayn vaikuttavuudesta:
Varhaisina vuosina aivojen kehitystä 
dominoivat oikean aivolohkon toimin-
not.
Oikea aivopuolisko tulkitsee nonver-
baalisia ja emotionaalisia viestejä. Ke-
hittyäkseen lapsi tarvitsee tunnekoke-
muksia hoivaavien vanhempien kanssa.
Lapsilla, joilla on turvaton kiintymyssuhde, 
oikean aivopuoliskon rakenteet ovat 
vaurioituneet tai alikehittyneet. The-
raplayn toiminnot kohdistuvat oikean 
aivopuoliskon rakenteisiin ja kehittävät 
niitä varhaisen vuorovaikutuksen kaut-
ta.
 Theraplayn osa-alueita ovat emo-
tionaalisen yhteyden rakentaminen, 
hoivaaminen, jäsentäminen ja haasta-
minen. Hauskanpitoa ja iloa suositaan. 
Katsekontakti, ilmeet, äänensävy, hoiva 
ja kosketus ovat tärkeitä elementtejä.
Lapselle tarjotaan turvallisessa ilma-
piirissä ihailua ja leikkisiä harjoituksia, 
niitä vuorovaikutuskokemuksia, jotka 
tukevat lapsen tunnesäätelyä ja antavat 
samalla lapselle merkityksellisiä ja kor-
vaavia kokemuksia.

Hyvän vuorovaikutuksen tun-
nusmerkkejä: 
• Jatkuvuus: hoivaavien henkilöiden           
pysyvyys
• Toistuvuus: päivittäin samalla taval-
la toistuvat asiat ja toiminnot
•  Ennakoitavuus: syy-seuraussuhtei- 
den johdonmukaisuus
•  Sensitiivisyys: aikuinen arvioi 
koko  ajan lapsen tarpeita ja
pyrkii niihin vastaamaan

•  Lapsen viestien oikea lukemi-
nen: aikuinen oppii yhä paremmin lu-
kemaan lapsen viestejä ja toimimaan 
niiden mukaan
•  Turvallisuus: aikuinen jäsentää lap-
sen ympäristöä, luo rajoja ja rakenteita 
sekä kertoo ja kuvailee tulevia asioita
•  Fyysinen kosketus: sensitiivinen 
fyysinen läheisyys antaa lapselle tun-
teen oman ruumiinsa rajoista sekä an-
taa turvallisuutta suuntautua tutkimaan 
ympäristöä
•  Katsekontakti: katseella jaetaan 
yhteisiä kokemuksia, aikuisen läsnäoloa, 
hyväksyntää ja iloa
• Kieli: vuorovaikutus on aluksi non-
verbaalista, jolloin äänen sävyt ja tun-
nelmat ovat tärkeitä, myöhemmin ver-
baalisen ilmaisun avulla jaetaan sisäisiä 
kokemuksia, kielestä tulee ajattelun ja 
kerronnan väline
• Temperamentin huomioiminen: 
aikuisen ja lapsen temperamenttien yh-
teensovittaminen
• Tunteiden yhteen soinnutta-
minen: lapsi ja aikuinen jakavat vas-
tavuoroisesti tunnetilojaan, mikä on-
nistuessaan johtaa syvään tunteeseen 
yhteenkuuluvuudesta.

Vuorovaikutusleikki  eli
ryhmätheraplay: 
Vuorovaikutusleikki  eli ryhmätherap-
lay on kehitelty theraplayn pohjalta.
Vuorovaikutusleikin ensisijaisena ta-
voitteena on muuttaa lapsen kuvaa 
itsestään myönteisemmäksi niin, että 
lapsen itsetunto vahvistuu ja vuorovai-
kutustaidot kehittyvät.
Vuorovaikutusleikki on aikuisjohtoista 
ja lapsikeskeistä hauskaa yhdessä oloa, 
leikkiä ja toimintaa. Theraplayn peri-
aatteen mukaan toiminta on yhteyttä 
rakentavaa, sopivasti haastavaa, jäsentä-
vää  ja hoivaavaa. Aikuinen kannattelee 
ja tuokiolla on selkeät säännöt.
Vuorovaikutusleikit suunnitellaan lap-
sen yksilöllisistä tarpeista käsin.
 Ryhmätheraplay soveltuu kaikille.  
Vuorovaikutusleikistä hyötyy arka, ve-
täytyvä ja hitaasti lämpiävä samoin kuin 
vilkas ja levoton. Lapsi saa kokemuksia, 
että on rakastettava, arvokas, kykenevä 

Vuorovaikutusleikki eli
RYHMÄTHERAPLAY

Anne Sui
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ja voi itse vaikuttaa elämään.
Aggressiivinen ja uhmakas, turvaton ja 
rajaton sekä huomiota hakeva lapsi saa 
kokemuksia turvallisesta ja fyysisestä 
vuorovaikutuksesta aikuisen kanssa. 
Lapsen ei tarvitse selviytyä yksin.
Lapsi, joilla on huono itsetunto, vuo-
rovaikutus- ja kommunikointitaitojen 
vaikeuksia, 
tarvitsee myönteisiä kokemuksia, hä-
nestä pidetään huolta ja elämä tuntuu 
tarpeeksi hyvältä.
 Ihminen kehittyy ja kasvaa suhteessa 
toisiin ihmisiin. Vuorovaikutusleikissä 
mukana oleva lapsi voi myös olla täy-
sin ongelmaton. Ryhmä on jokaiselle 
myönteistä toimintaa.

 Ohjatuissa tilanteissa aikuinen on 
aina auttamassa ja tukemassa, niin että 
lapsen rohkeus ja itseluottamus kasvaa. 
Lapsella on oikeus ottaa vastaan hoivaa 
ja henkilökohtaista huomiota jokaisen 
leikkituokion aikana. Hyvin erilaiset 
lapset hyötyvät tämän ansiosta ryhmän 
toiminnasta. 
 Aikuisen työ helpottuu, kun vuoro-
vaikutustaidot vaikeiksi koettujen las-
ten kanssa lisääntyy ja samalla oppii 
olemaan provosoitumatta lapsen kiel-
teisestä käyttäytymisestä. Iloa tulee li-
sää mukaan arkipäivään. Suhtautuminen 
lapseen muuttuu myönteisemmäksi. 
 Turvallinen kiintyminen mahdollistaa 
sen, että maailman tutkiminen ja turvan 

hakeminen ovat joustavasti tasapainos-
sa. Halu solmia läheisiä suhteita pelkää-
mättä hylätyksi tulemista kehittyy. On 
olemassa turvasatama, levollista tun-
nelmaa ja lohdutusta.

Teksti:  Anne Sui,
sielunhoitoterapeutti

Lähteinä:
• www.theraplay.fi

• Jernberg, A.M. ja Booth P.B. �003. 
Theraplay. Vuorovaikutusterapian käsi-
kirja

• Päivimaria Kuivamäki, �6.�0.�0�0 
Muutos kiintymyssuhteissa

Kristillinen terapiakeskus

Anne Jokinen - Niska
sielunhoitoterapeutti
työnohjaaja - opiskelija

Helsinki, Hämeenlinna,
Lahti, Valkeakoski  
Puh. 040 966 2066

www.terapia - Immanuel.fi

Immanuel

Lainatut Rakkauden silmät,
lohduttamattoman  syli,
rajattoman kivun raja,
Sinä Jeesus.

Tiina Strengell-Kauhanen
RE - sielunhoitoterapeutti

Sielunhoidollista terapiaa
Vastaanotto
Helsingissä ja Hämeenlinnassa

Virve Kähkönen
Sielunhoitoterapeutti
Lastensairaanhoitaja
Diakonissa
Teologian yo

p. 044-3071273
virve.kahkonen@helsinki.fi.
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RE -  terapeuttisen sielunhoidon koulu-
tus aloitettiin tammikuussa �000, josta 
ensimmäiset sielunhoitoterapeutit val-
mistuivat marraskuussa �00�. Suomen 
Sielunhoitoterapeutit ry perustettiin 
tämän jälkeen vuonna �003. Yhdistyk-
sen tarkoituksena oli ja on pitää esillä 
sielunhoitoterapeuttien tarjoamia pal-
veluja, järjestää terapeuttisia sielunhoi-
topäiviä ja kehittää sielunhoitoterapiaa. 
Alusta asti sekä sielunhoitoterapeutti-
koulutuksessa että Suomen Sielunhoi-
toterapeutit ry:ssä on nähty tärkeäksi 
asiakasturvallisuuden lisääminen mm. 
sielunhoitoterapeuttien ammatillisen 
kasvun, voimavarojen sekä rajojen sel-
kiinnyttäminen avulla. Tähän sielunhoi-
toterapeutti tarvitsee tuekseen sään-
nöllisen ja riittävän usein tapahtuvan 
työnohjauksen.

Sielunhoitoterapia: 
Suomen sielunhoitoterapeutit ry määritte-
lee sielunhoitoterapian seuraavasti: 
”Sielunhoitoterapia on ammatillista, 
kristillistä terapiatyötä. Siinä pyritään 
kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmis-
tä hänen ongelmissaan yksityisyyttä 
ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielun-
hoitoterapia perustuu terapeutin ja 
asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. 
Lähtökohtana on näkemys Jumalan 
eheyttävästä ja parantavasta työstä. 
Sielunhoitoterapia pohjautuu uskoon 
Kolmiyhteiseen Jumalaan, sielunhoi-
toterapiassa uskotaan Pyhän Hengen 
läsnäoloon ja siihen, että Hän vaikuttaa 
sielunhoitoterapiatilanteissa.”

Eettiset ohjeet:
Suomen sielunhoitoterapeutit ry on 
laatinut jäsentensä työskentelylle eetti-
set ohjeet. Niissä todetaan mm.:
”Riippumatta siitä, saako sielunhoitote-
rapeutti korvausta, sielunhoitoterapia 
on ammatillista toimintaa, joka edellyt-
tää vaadittavaa koulutusta.
Sielunhoitoterapeutin tulee kehittää 
ammattitaitoaan työnohjauksen avul-
la. Lisäpätevyyden hankkimiseksi ja 
sielunhoitoterapian laadun varmista-
miseksi hän kouluttautuu edelleen eri 
menetelmin. 

Sielunhoitoterapeutin tulee olla tietoi-
nen omista rajoistaan ja toimia niiden 
sisällä. Siten sielunhoitoterapeutti si-
toutuu tarjoamaan vain pätevyyttään 
vastaavaa apua. Sielunhoitoterapeutin 
tulee huolehtia omasta hyvinvoinnis-
taan ja jaksamisestaan.
Sielunhoitoterapeutti sitoutuu vaitiolo-
velvollisuuteen ja siihen, ettei luovuta 
saamiaan tietoja kolmannelle osapuo-
lelle ilman asiakkaidensa lupaa.” (www.
suomensielunhoitoterapeutit.com)

Työnohjaus:
Työnohjaus kehitettiin aluksi sosiaali- 
ja srk- työntekijöiden tueksi, mutta on 
levinnyt myös terveydenhuoltoon ja 
kaikille sellaisille ammattialoille, joissa 
tehtävänä on auttaa, opettaa ja kasvat-
taa. Työssä, jossa työvälineenä ovat ih-
missuhteet ja jossa työntekijä käyttää 
omaa persoonallisuuttaan työtavoit-
teiden palveluksessa, työntekijän oma 
minä saattaa joutua sellaisten ratkai-
sujen ja paineiden alaiseksi, että hän 
tarvitsee toisen ihmisen asiantuntevaa 
tukea. Tähän työnohjaus pyrkii myös 
sielunhoitoterapeutin työn tukena.
 Työnohjauksen tavoitteena on va-
pauttaa sielunhoitoterapeutin per-
soonallisuus mahdollisimman moni-
puoliseen ja tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön työtilanteissa. Työnohjaus 
auttaa sielunhoitoterapeuttia oman 
työn arvioinnissa, työongelmien eritte-
lyssä sekä tarvittavien toimenpiteiden 
suunnittelussa. Se edistää sielunhoito-
terapeutin ammattitaitoa sekä vähen-
tää työn kuormittavuutta, parantaen 
työn hallintaa. 
 Työnohjauksen tehtävänä on siis sie-
lunhoitoterapeutin ammatillisen taidon 
edistäminen, sisältäen myös hengellisen 
kasvun.  Se on keino ylläpitää ja syven-
tää sielunhoitoterapian erityisluonnet-
ta ja samalla turvata palvelusten laatu. 
Työnohjaus vähentää työstä aiheutuvaa 
stressiä lisäten kykyä ennakoida tulevia 
ongelmatilanteita. Sen avulla autetaan 
sielunhoitoterapeuttia näkemään oman 
ammattialansa kokonaisuus ja ohjataan 
häntä ymmärtämään oma työnsä osana 
suuresta kokonaisuudesta.
 Työnohjaus pyrkii tutkimaan myös 

työn ja henkilökohtaisen elämän vä-
listä suhdetta. Näin työnohjaus auttaa 
sielunhoitoterapeuttia hahmottamaan 
oman osaamisensa ja jaksamisensa ra-
joja ja toimimaan näiden rajojen sisällä. 
 Työnohjausta voidaan toteuttaa joko 
yksilötyönohjauksena tai ryhmätyön-
ohjauksena. Yksilötyönohjauksessa yk-
sittäinen henkilö saa henkilökohtaista 
työnohjausta. Siinä voidaan tutkia omaa 
työtä, työroolia, työskentelytapaa sekä 
asennoitumista ja rajoja kahdenkeski-
sessä luottamuksellisessa suhteessa.
 Ryhmätyönohjauksessa sielunhoito-
terapeutti oppii lisäksi olemalla muiden 
sielunhoitoterapeuttien kanssa vuoro-
vaikutuksessa. Työnohjauksen aikana 
voi turvallisesti purkaa mieltä askar-
ruttavia asioita, testata omia ajatuksia, 
etsiä keinoja haastavien työtilanteiden 
hoitamiseksi, oppia omista ja muiden 
kokemuksista sekä löytää uusia näkö-
kulmia ja toimintatapoja omaan työhön. 
Ryhmätyönohjaukseen osallistujien lu-
kumäärä vaihtelee 3-8 henkilöön.
 Kaikissa sielunhoitoterapeutin ja 
työnohjaajan tapaamisissa kunnioite-
taan sielunhoitoterapeutin ja hänen 
asiakkaansa suhdetta. Asiakkaan etu on 
lähtökohtana työnohjauskeskusteluissa. 
Asiakassuhteen luottamuksellisuudes-
ta ja vaitiolovelvollisuudesta ei tingitä. 
Asiakkaan sielunhoitoterapiasuhtee-
seen tuomista asioista puhutaan aina 
nimettömästi ja huolehtien siitä, ettei 
asiakasta voida tunnistaa. Työnohjaaja 
on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen 
kaikissa tapaamiseen liittyvissä asioissa. 
Työnohjaus ei ole vain sielunhoitote-
rapeutin etu, vaan ehdottomasti myös 
asiakkaan etu. Työnohjauksen riittävänä 
määränä pidetään yhtä työnohjausker-
taa kahdeksaa asiakastapaamista koh-
den.
 Joskus työnohjaukselle saatetaan lait-
taa odotuksia, jotka eivät siihen kuulu. 
Työnohjaus ei ole perehdyttämistä eikä 
työnopastusta. Se ei ole koulutusta siinä 
mielessä kuin kurssittaminen tai ope-
tus oppilas-opettaja -suhteineen, vaikka 
siihen liittyykin aikuiskoulutuksen piir-
teitä. Se ei myöskään ole terapiaa eikä 
sielunhoitoa, sillä ohjauksessa keskity-
tään työasioihin. Terapiassa käsitellään 
yksilön sisäisiä prosesseja ja niihin liit-
tyviä syvempiä tunteita ja tarkastellaan 
yksityiselämän ongelmia. Työnohjauk-
sessa tarkastelun kohteena sen sijaan 
on itse työ sekä ihminen työntekijänä 
ja työyhteisön jäsenenä. Työnohjaus ei 
siis ole terapiaa, vaikka se voidaankin 
joskus kokea terapeuttisena.

Pirjo Rautio, RE- sielunhoitoterapeutti,
kouluttaja, työnohjaaja

Työnohjaus
sielunhoitoterapeutin
työn tukena
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Kesäloman päättyessä lähdimme 
mieheni kanssa kotikirkkoon 
sunnuntaijumalanpalvelukseen. 

Oli ilo olla rauhoittavassa ja siunatussa 
Herran huoneessa. Aurinko tulvi sisään 
ikkunoista, juhlan tuntua lisäsi tavallista 
suurempi seurakuntalaisten joukko.
Oma perinteeni on luterilaisuudessa ja 
olen kasvanut elämään täydesti litur-
giaa kaikkine vaiheineen. Erityisen tär-
keäksi koen synnintunnustuksen. Syn-
nintunnustuksen jälkeen pappi antaa ns. 
armonvakuutuksen käyttäen Raamatun 
sanaa, toisinaan pappi antaa ripinpääs-
tösanan yksityisen ripin kaavan mukaan. 
Itse pääsen jälkimmäiseen paremmin 
mukaan ja odotankin sitä. Mutta juuri 
tuona sunnuntaina kirkkoherramme 
yllätti minut täysin. Ensin hän liturgian 
sisällä antoi synninpäästön yksityisen 
ripin mukaan ja saarnassaan vielä ar-
monvakuutuksen, jotta aivan säikähdin! 
Ja kuinkas minulle kävikään; en pystynyt 
ottamaan tuota kaivattua synninpääs-
töä vastaan, en kaksinkertaisenakaan!
Niin alkoi sisäinen paini tuossa kirkon 
penkissä. Onneksi oli aikaa, sillä myös 
ehtoollinen kuului tilaisuuteen. Silmäni 
kulkivat ulkomuistista roomalaiskirjeen 
sivuilla, kuumeisesti kyselin miksi en 
pysty uskomaan vapauttani Kristuksen 
ristin kuoleman tähden. Vähitellen sisäl-
läni alkoi hahmottua syy; etten kuiten-
kaan pysty tekemään muutosta asiassa, 
josta olin syyllinen. Kääntelin asiaa vää-
ränä syyllisyytenä ja yliherkkänä oma-
natuntona, mutta se ei suostunut me-
nemään noihin tiedostoihin, vaikka se 
niihinkin olisi sopinut.
Asia, jonka kanssa painin oli karkeilla 
herkuttelu! En ollut pystynyt sitä lopet-
tamaan monista yrityksistä huolimat-
ta. Tiesin, etten voisi nytkään yhtäkkiä 
muuttaa tapojani, vaikka tunsin suurta 
syyllisyyttä Jumalan ja itseni edessä.
 Nuoruudessa en muista tämän asian 

vaivanneen. Seurakuntatyövuosina opin 
makean jokapäiväiseen tarjolla oloon, 
mutta karamelleja ostin vain harvaksel-
taan. Nyt mieheni lastenlasten tultua ns. 
”karkki-ikään”, aloin ostaa karkkipurk-
kiin merkkareita heitä varten. Ja kuinkas 
minulle kävikään, nuo eriväriset peh-
moiset sokerimöykyt alkoivat maistua 

minullekin, niin että välillä lapset saivat 
valikoida varsin köyhästä valikoimasta 
purkin pohjalta. Joulun aikaan sovimme, 
että mieheni vei saadut joululahjakar-
kit piiloon ja söin vain säällisen määrän. 
Mutta piilo oli tosi huono, löysin karkit 
melkein heti, kun aloin niitä kaivata!
 Siinä kirkon penkissä, jumalanpalve-
luksen kulkiessa eteenpäin, istun syvis-
sä ajatuksissa ja henkeni ja koko ole-
mukseni käy painia!
Onko minun saatava karkkeja koskevat 
mielihaluni järjestykseen ennen kuin 
voin uskoa olevani hyväksytty Jumalan 

silmissä, ennen kuin voin uskoa synnin-
päästön omalle kohdalleni, kyllä kaiketi 
muitten syntien, mutta tämä kova paik-
ka!!
 Olin jo hyvinkin selkeyttänyt �980 -
luvun tunnekristillisyysvuosien jälkihar-
min eli vaikeuden uskoa Jumalan sana 
sellaisenaan ilman tunteen tai aistien 
vahvistusta. Olin siis täysin selvillä, että 
olen vanhurskas yksin uskosta Jeesuk-
seen Kristukseen, mitään omaa en voisi 
tuoda saavuttaakseni tuo vanhurskau-
den kalliin lahjan. Mutta mikä tässä nyt 
mättää, miksi en voikaan palata tuttuun 
varmaan totuuteen?  -  Ja siinä se valo 
tuli: En mitään voisi tuoda saavut-
taakseni tuon kalliin lahjan! En 
karkin syönnin lopettamistakaan!     
 Kylläpä tepastelen kevein askelin 
kirkosta ulos! Tiesin sisimmässäni ole-
vani vanhurskas, vaikka edelleen minun 
oli rämmittävä suossa, jossa oli paljon 
herkullisia karkkihoukutuksia! Mutta 
ne eivät voineet erottaa minua Juma-
lan rakkaudesta! Voi mikä herkuttelijan 
evankeliumi.
Ja kuinkas ollakaan sisälläni virisi toivo; 
tässä taitaakin olla tie muutosvoimaan 
ja -motivaatioon.

Eeva Repo

ERÄS KIRKKOMATKA
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Suomen Sielunhoitoterapeutit ry:n 
syyskokouksen yhteydessä �6.�0 �0�0 
kehityspsykologi Päivimaria Kuivamäki 
luennoi monipuolisesti ja syvällisesti 
aiheesta ”Muutos kohti turvallisempaa 
kiintymyssuhdemallia”.  Tähän on poi-
mittu joitakin ajatuksia hänen luennos-
taan. 
 Päivimaria Kuivamäki palautti mieliin, 
kuinka John Bowlby, englantilainen psy-
kiatri ja tutkija kehitti kiintymyssuhde-
teorian toisen maailmansodan jälkeen. 
Bowlby julkaisi �970-�980 luvuilla 
kirjoja myös siitä, kuinka varhaislap-
suudessa koetut erot, kaltoinkohtelu 
ja laiminlyönti voivat vaikuttaa lapsen 
myöhempään kehitykseen. Kiintymys-
suhde tarkoittaa ihmisen sisällä olevaa 
mallia siitä, kuinka suhteessa ollaan, mitä 
siihen tuodaan ja mitä siltä voi odottaa. 
Malli muodostuu varhaislapsuudessa 
ensisijaisten hoitajien välityksellä ja säi-
lyy mahdollisesti läpi elämän siirtyen 
myös sukupolvelta toiselle. 
  Kiintymyssuhteet jaotellaan turvalli-
seen, turvattomaan (välttelevä ja risti-
riitainen) ja jäsentymättömään malliin. 
Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsel-
le kehittyy läheisten suhteiden arvosta-
minen ja halu solmia läheisiä suhteita 
pelkäämättä hylätyksi tulemista. Hänel-
le kehittyy kyky säädellä voimakkaita 

”Muutos kohti turvallisempaa
kiintymyssuhdemallia”

tunteita joutumatta niiden muserta-
maksi. Turvallisesti kiintynyt lapsi kyke-
nee näkemään muut ihmiset olentoina, 
joilla on omia tunteita ja tarkoitusperiä. 
Hän kykenee myös arvostamaan ja ot-
tamaan huomioon toisten tunteita ja 
tarkoitusperiä. 
 Päivimaria Kuivamäki toi esille, miten 
kiintymyssuhde, sisäinen malli, näyttäy-
tyy kaikissa olemassa olevissa ihmis-
suhteissa, sekä myös uusissa ihmissuh-
teissa, jolloin vaikutukset kertautuvat. 
Sisäinen malli vaikuttaa lopulta ihmisen 
kaikkiin valintoihin ja koko elämänkul-
kuun. Kiintymyssuhdemalli säilyy usein 
aikuisuuteen asti, ellei väliintulevia 
muuttujia ole. Kiintymyssuhdemalli nä-
kyy mm. kyvyssä tai kyvyttömyydessä 
ilmaista tunteita ja tarpeita, sekä valin-
nassa ottaako vastaan hyvää, vai suojau-
tuuko siltä. Mallit näkyvät myös tavoissa 
käsitellä stressiä, surua ja hyviä asioita. 
 Kiintymyssuhde näkyy esimerkiksi 
stressin käsittelyssä siten, että turval-
lisesti kiintynyt henkilö kykenee käyt-
tämään kuormittavassa tilanteessa ta-
sapainoisesti omia kykyjään ja toisiin 
ihmisiin turvautumista. Välttelevästi 
kiintynyt turvautuu stressitilanteessa 
vain itseensä eikä pyydä tai ota apua 
vastaan muilta. Ristiriitaisesti kiinty-
nyt puolestaan kokee avuttomuutta ja 

pettymystä muiden riittämättömään 
tukeen. 
 Päivimaria Kuivamäki painotti luen-
nossaan Jumalan mahdollisuuksia kiin-
tymyssuhteen parantumisessa. Paran-
tumisessa Jumala käyttää ihmissuhteita. 
Parantuminen usein edellyttääkin suos-
tumista läheisiin ihmissuhteisiin, joiden 
kautta voi tunnistaa oman kiintymys-
suhdemallinsa. Ihminen voi turvallises-
sa ihmissuhteessa opetella pyytämään 
apua ja lohdutusta, ottamaan apua vas-
taan, pysähtyä tuntemaan sekä vastaan-
ottamaan Jumalan antamaa terapeuttis-
ta hoivaa toisen ihmisen kautta. Terapia 
on turvallinen suhde, jossa kiintymys-
suhdemalli voi muuttua turvalliseksi. 
Välttelevästi kiintynyt voi opetella jaka-
maan asioita ja ristiriitaisesti kiintynyt 
voi opetella olemaan pelkäämättä pet-
tymystä. Usein terapiaan tullaankin juu-
ri hakemaan muutosta ihmissuhteisiin, 

www.terapiabonavida.com
e-mail: info@terapiabonavida.com

Yhteystiedot:
Ritva Nikkilä, sielunhoitoterapeutti,
perushoitaja, mediadora intercultural
Puh. +34-971-202 134, +34-625-056116

Rauli Nikkilä,
kristillinen- ja sosiaalinen työ
Mallorcalla suomalaistenparissa
Puh. +34-667-654 396

Terapia Bona Vida tarjoaa yksilöllisiä terapiapalveluita
Espanjan lämmössä Mallorcalla.
Palvelumme ovat tarkoitettuja jokaiselle suomalaiselle,
joka kaipaa oman elamänsä huoltoa ja rakentumista.
Terapiaviikon aikana asiakkaalle tarjotaan elämänkaari- ja suku-
puuryhmää, jonka aikana pienryhmissä käsitellään luottamuk-
sellisesti oman elämän sisältöä koulutetun sielunhoitoterapeutin 
ohjauksessa. Mahdollisuus myös yksilöterapiaan, koulutus- ja 
luentopalveluja.  Terapiaviikkoon sisältyy myös vuoristo- ja 
luontoretkiä, nähtävyyksiin tutustumista ja valokuvausta,
jotka toimivat osaltaan terapian välineinä.

Kohti tasapainoisempaa elämää
Terapia Bona Vida

löytämään kiintymyssuhteiden muuttu-
miseen liittyviä näkökulmia. Terapia voi 
tarjota korvaavia ja korjaavia kokemuk-
sia turvattomasti kiintyneille.
 Jumalan avulla kiintymyssuhde voi 
muuttua. Jumala tarjoaa ihmiselle tur-
vallista kiintymyssuhdetta. Jeesus itse 
on malli turvallisesta kiintymyssuhtees-
ta. Jumala tahtoo ihmiselle hyvää, hänen 
tahtonsa on korjata, parantaa, tehdä uu-
deksi, antaa uusi mahdollisuus. 

 Aila Lankinen

”Katso, minä luon uutta, ettekö sitä 
huomaa.”

Ajatuksia kehityspsykologi Päivimaria 
Kuivamäen luennosta
koonnut Aila Lankinen
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Rikotusta eheä (RE) - terapeuttisen sie-
lunhoidon koulutuksen �0 – vuotisjuh-
laseminaaria vietettiin �6. - �8.4.�0�0 
Lohjan Vivamossa. Ensimmäinen RE- 
terapeuttisen sielunhoidon koulutus 
alkoi tammikuussa �000 Kiponniemen 
toimintakeskuksessa Jyväskylän mlk:
ssa. Kolmannen kaksivuotisen koulu-
tusjakson alkaessa koulutus siirtyi Viva-
mon toimintakeskukseen Lohjalle.
 Koulutuksen aloittivat pastori, tera-
peutti, koulutuksen “isä” Seppo Joki-
nen, nykyisin Vivamon johtajana toimi-
va Kalevi Rautjoki ja kehityspsykologi 
Päivimaria Kuivamäki, o.s.Mikkola vas-
tauksena Seppo Jokisen havaitsemaan 
tarpeeseen. Alusta alkaen koulutuk-
sen näkynä on ollut kristillisen uskon 
ja psykologisen tiedon yhdistäminen 
sielunhoidollisissa ja terapeuttisissa 
prosesseissa. Rikotusta eheä on Seppo 
Jokisen sielunhoitoterapiamalli, jonka 
pohjalta koulutusta on lähdetty raken-
tamaan. Sen osa-alueita ovat: tämänhet-
kisen elämäntilanteen kartoitus, perus-
turvallisuuden kartoitus, perustrauman 
etsiminen, syyllisyys- ja tunnemekanis-
min etsiminen, identiteetin ja itsetun-
non kartoitus ja identiteettiä ja itsetun-
toa eheyttävä työskentely.
 Koulutustiimiin on vuosien varrella 
kutsuttu lisää jäseniä. Nykyisin perus-
opetuksen ja käytännön järjestelyistä 
vastaavat Kalevi Rautjoen, Päivimaria 
Kuivamäen ja Seppo Jokisen lisäksi 

RE-sielunhoitoterapeutti, seksuaalite-
rapeutti Tarja Vilppola, RE-sielunhoi-
toterapeutti, työnohjaaja Pirjo Rautio, 
RE-sielunhoitoterapeutti Päivi Niemi 
sekä RE-sielunhoitoterapeutti Mikko 
Kerminen. Työnohjaajina toimivat kou-
lutetut työnohjaajat. Eri alojen asian-
tuntijoiden luennot muodostavat tär-
keän osan koulutuksesta.

 Viidestä jo toteutuneesta RE-tera-
peuttisen sielunhoidon koulutuksesta 
on valmistunut noin ��0 RE-sielunhoi-
toterapeuttia, joilla on sosiaali- tai terve-
ysalan, seurakuntatyön tai vastaava poh-
jakoulutus ja/tai ammattikokemus. RE 
- koulutusten alkuvaiheessa koulutuk-
sen suorittaneiden ammattinimikkeek-
si vakiintui RE-sielunhoitoterapeutti. 
Ensimmäisen koulutusryhmän valmis-
tuttua perustettiin vuonna �003 RE-
sielunhoitoterapeutit ry, jonka nimek-
si vuonna �009 on muutettu Suomen 
sielunhoitoterapeutit ry. Yhdistyksen 
tarkoituksena on koota sielunhoitote-
rapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt 
yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja 
edistää sielunhoitoterapiaa Suomessa. 
Suomen Sielunhoitoterapeutit ry on 
Suomen ACC ry:n jäsen.

10 - vuotisjuhlaseminaarin anti 
oli monipuolinen ja rikas. 

Kehityspsykologi Päivimaria Kuivamäki 
luennoi lauantaina aiheenaan: ”Kiinty-
myssuhteiden vaikutukset menetysten 
- surun - kriisien käsittelyssä”.  Sun-
nuntaina TM, Suomen ACC ry:n vara-
puheenjohtaja Toni Terho kertoi juh-
laluennossaan ACC:sta Suomessa ja 
ulkomailla.
 Lauantaina oli laaja kanavatarjonta: 
”Työnohjaus RE - sielunhoitoterapeutin 
työssä”, RE - sielunhoitoterapeutti Pir-
jo Rautio, ”Perheen kohtaaminen sie-
lunhoitoterapian välinein”, RE - sielun-
hoitoterapeutti, vet. perheterapeutti 
Merita Kattelus, ”Raamatun tekstien 
tutkiminen toiminnallisesti”, Vivamon 
johtaja Kalevi Rautjoki, ”Nähdyksi tu-
lemisen merkitys toipumisprosessissa”, 
RE - sielunhoitoterapeutti, psykotera-
peutti Merja Sillanpää, ”Terapeutti ter-
veenä peilinä seksuaalirikkinäisyyden 
kysymyksissä”, RE - sielunhoitotera-
peutti, seksuaaliterapeutti Tarja Vilppo-
la, ”Kokemuksia mielenterveystyössä”, 
RE- sielunhoitoterapeutti, mielenter-
veyshoitaja Pasi Honkakangas.
  Viikonloppuun laskeutumisen sai 
aloittaa hiljentymisellä ja ehtoollisella 
perjantain viikkomessussa, lepohetkes-
sä viikon päättyessä. Lauantai- iltapäi-

Rikotusta eheä - terapeuttisen sielunhoidon
koulutuksen alkamisesta 10 vuotta

Juhlaluennon piti Suomen ACC ry:n 
varapuheenjohtaja Toni Terho aiheesta 
”ACC Suomessa ja ulkomailla”.

RE-koulutuksen 10-vuotisjuhlassa oli mukana  koulutuksen käyneitä, RE5 -  valmistuvat
sielunhoitoterapeutit ja heidän  läheisiään sekä yhteistyökumppaneiden edustajia.
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vällä lauluyhtyeen iHMeTyS konsertti 
Anna-Mari Kaskisen tekstien äärellä 
tarjosi kauniin matkan ihmisen kipuun, 
lohdutukseen ja Jumalan huolenpitoon. 
Lauantai-illan Seppo Jokisen hoitavan 
rukouksen osuus antoi mahdollisuuden 
saada itse hoitoa ja olla samalla sielun-
hoitoterapeutin työn ytimessä. 
 Kohtaamiset opiskelutovereiden ja 
muilta kursseilta valmistuneiden RE-
sielunhoitoterapeuttien ja kouluttajien 
kanssa olivat tärkeä osa juhlaseminaa-
rin antia. Viikonloppuna syntyi uutta 
alueellista verkostoitumista, alueellisen 
toiminnan aloittamista sekä vahvistu-
mista.  
 Tuntui hyvältä saada olla osa laajene-
vaa sielunhoitoterapiatyön kenttää.
Sunnuntaina RE - koulutuksen �0 - 
vuotisjuhlassa oli läsnä suuri kiitolli-
suus kuluneesta matkasta, sekä tänä 
aikana tapahtuneesta koulutuksen ja 
työn kehityksestä ja kasvusta. Samalla 
juhla oli myös viidennen kaksivuotisen 
koulutusryhmän RE5 valmistumisjuh-
la. Yhteistyökumppaneiden edustajat, 
mm. Kansan Raamattuseuran toimin-
nanjohtaja Hannu Nyman ja Suomen 
Vapaakirkon eläkkeelle jäänyt kirkko-
kunnanjohtaja Olavi Rintala toivat juh-
laan tervehdyksen ja onnittelut. Juhlaa 
rikastivat Seija Lindgrenin laulut ja Sini 
Rautjoen koskettava tanssiesitys. 
 
Saimme päättää viikonloppumme Sär-
kyneen sydämen kirkossa juhlames-
suun ja RE5 - sielunhoitoterapeuttien 
tehtävään siunaamiseen lämpimin, kii-
tollisin mielin.

Teksti: Tiina Strengell-Kauhanen
Kuvat: Seppo Paldanius

Kohtaamisia tauoilla. Seppo Jokinen ja RE-sielunhoitoterapeutteja.

Juhlamessun toimitti  Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja Hannu Nyman avustajinaan RE - sielun-
hoitoterapeutteja. Messussa oli RE5-sielunhoitoterapeuttien tehtäväänsiunaaminen.

10 - vuotisjuhla oli myös RE5 - sielunhoitoterapeuttien valmistumisjuhla. To-
distusten jaossa vas. Pasi Honkakangas, Tarja Vilppula, Kalevi Rautjoki, Seppo 
Jokinen ja Pirjo Rautio. 

Pirjo Rautio ja Kalevi Rautjoki puhumassa juhlaväelle.
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”Päivimaria Kuivamäki, Seppo Jokinen ja Kalevi Rautjoki olette suorittaneet 
erinomaisella menestyksellä Rikotusta eheä - Terapeuttisen sielunhoidon kou-
lutuksen 2000 - 2010 laajan oppimäärän 10 vuotta”.  Todistuksia luovutta-
massa Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n puheenjohtaja Varpu Pykälainen ja 
Tiina Strengell-Kauhanen.

”Todistusten lisäksi teille on myönnetty kunnianimike Frangi ad validus 
- animaremediumterapicus grandis doctrina qualitas cum tener cor eli Mennä 
rikki kohti terveys - sielunhoitoterapeutti iso oppi laatu kanssa herkkä sydän”.

Kajaanin Rauhan Majatalossa
hoitoa mielelle ja sielulle! 

Kaksivuotiset sielunhoitoterapeuttikoulutukset,
yksivuotiset bibliodraamaohjaajakoulutukset,
psykodraamakoulutukset ja sielunhoidolliset 
lyhytkurssit sekä yksilövastaanotot.

Tule - Jumala ei ole kädetön sinun asioissasi!

RE-sielunhoitoterapeutti
sairaanhoitaja, kätilö
p. 050 -5749181
tiina.strengell-kauhanen@pp.inet.fi
www.mirha.omatsivut.info

Tiina Strengell - Kauhanen

(
(
(

(
(

(

yksilövastaanotto, Elämänkaari-ryhmät, luennointi 

Vastaanotto Lappeenrannassa

Maiju: KM, perheterapeutti,
 sielunhoitoterapeutti
 työnohjaaja, seksuaalineuvoja
Kari:  LiK, YTM, perheterapeutti,
 työnohjaaja, seksuaalineuvoja
Toimipaikka Heinävesi Papinniemi
Puh: Maiju 040-53�9065, Kari 040-5573�93
www.parityokuhanen.com
mk.kuhanen@parityo.inet.fi

Kristillistä terapiaa
Työnohjausta
Koulutusta

Vastaanotot: 

 Lahti
 Helsinki
 Hämeenlinna

VARPU PYKÄLÄINEN

  

Mielenterveys- ja kriisityön
sairaanhoitaja AMK
Kouluttaja ja työnohjaaja
Sielunhoitoterapeutti
Puh. 044 - 027 0562

www.aamurusko.com
varpu.pykalainen@elisanet.fi

Eeva Repo

puh. 0407154284
www.poukama.info

Re-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Joroisissa
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Kivun kasvot Hinta 15 €
Seppo Jokinen

Menneisyyden tunnevammoista on 
mahdollista parantua. Kirja korostaa 
parantavan rukouksen merkitystä. 

Rikotusta eheä Hinta 15 €
Seppo Jokinen

Samannimisestä luentosarjasta koottu kirja. 
Sopii myös terapiatyön tueksi. Neljäs painos.

Ehjäksi hoida Hinta 29 €
Hengellisyys vanhuudessa
Yrjö Sariola

Kirja käsittelee hengellisyyttä vanhuudessa ja 
myös kahta ajankohtaista aihetta: vanhusten 
kaltoinkohtelua ja maahanmuuttajía. 

Sisäiseen kasvuun!

Kauppiaaltasi tai www.paiva.fi


