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Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista, laadukasta kristillistä auttamistyötä, jossa yhdistyy psykologinen ja 

hengellinen ymmärrys. Ihmistä pyritään auttamaan kokonaisvaltaisesti kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta 

ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielunhoitoterapia sijoittuu sielunhoidon ja psykotera-

pian välimaastoon. Sen lähtökohtana on näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä. Tapaaminen 

päättyykin yleensä rukoukseen.

Sielunhoitoterapeutit toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä. Sielunhoitoterapeutti voi työskennellä 

virkansa sisällä, sivutoimisena työnsä ohessa palkkiota vastaan, toimia pää- tai sivutoimisena yrittäjänä, teh-

dä vapaaehtoistyötä seurakunnassa tai kristillisessä yhteisössä tai olla vastuuhenkilönä sielunhoitoterapeut-

tisissa tapahtumissa.

Suomen sielunhoitoterapeutit ry kokoaa eri sielunhoitoterapiakoulutuksista valmistuneita henkilöitä yh-

teistoimintaan. Sielunhoitoterapeutti,  joka on Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäsen, on peruskoulutuksel-

taan sosiaali-, terveys- tai kirkollisen/seurakunnallisen alan ammattilainen tai muun soveltuvan koulutuksen 

saanut ja hän on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen, työnohjaukseen ja eettisiin ohjeisiin. Suomen sielunhoito-

terapeutit ry on Suomen ACC ry:n jäsen ja toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen ACC ry:n kanssa. Lämpimät 

onnittelut 10-vuotiaalle Suomen ACC ry:lle!

Tässä Sielunhoitoterapia-lehdessä on artikkeleita mm. hengellisen elämän kehittymisestä eri ikäkausina, 

saattohoidosta ja surusta. Kristittyinä meillä on toivo, joka yltää kuolemankin rajan taakse – elämän muuttu-

minen ikuiseksi elämäksi Jeesuksen sovitustyön vuoksi.

Itselleni läheinen näkökulma avautuu myös pastori, terapeutti Seppo Jokisen sielunhoitoterapiamallin ni-

messä olevissa sanoissa ”Rikotusta eheä”, jotka sisältävät ajatuksen siitä, että täydellisesti eheä ihmisestä tulee 

vasta taivaassa. Samalla sanat sisältävät luottamuksen siihen, että Jumala on uutta luova, luotuaan rakastava 

ja hoitava. Elämän tapahtumat, olosuhteet ja vaille jäämiset ovat voineet haavoittaa ja estää kasvua ja Juma-

lan alkuperäisen luomistyön näkyväksi tulemista. Ajattelen sisäistä toipumista palautumisena yhä enemmän 

omaksi itseksi, Jumalan luomaksi ainutkertaiseksi yksilöksi. Sielunhoitoterapian tehtävänä on myös tukea ih-

mistä tämän elämän matkalla kohtaamissa kriiseissä.

On etuoikeutettua saada kulkea ihmisen rinnalla käyttäen kaikkea tietoa, taitoa ja terapiamuotoja mihin 

on kouluttautunut ja samalla saada olla tietoinen siitä, että Luoja tuntee täydellisesti luotunsa ja hänen elä-

mänsä, saada luottaa siihen, että Jumalan tahto ja suunnitelma on hyvä.

”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, 

ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömis-

sä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut 

jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luo-

dut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä! Jos yri-

tän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet kanssani.” Psalmi 

139:13–18.

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

kaikkien kanssa.

Tiina Strengell

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n puheenjohtaja

RE-sielunhoitoterapeutti

sairaanhoitaja, kätilö

puheenjohtajalta
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Perheniemen opiston tera-

peuttisen sielunhoidon koulu-

tus pohjautuu Lähellä ihmistä 

-sielunhoitoterapiamalliin, jossa toimin-

nan lähtökohtana on Jumalan todellinen 

armo, Raamatun ihmiskuva ja kristilli-

nen usko. LI-sielunhoitoterapeuttisessa 

prosessissa perimmäinen avun lähde on 

Jumalan rakkaus ja armo. Samalla kun-

nioitetaan ja sovelletaan kaikkea arvi-

oitua ja koeteltua psykologista ja tera-

peuttista tietoa, joka voi tukea ihmisen 

auttamista hänen avuntarpeessaan.

Norjalaisen professorin Tor Johan 

Grevbon sielunhoidon luokittelun mu-

kaan Lähellä ihmistä -sielunhoitoterapi-

amalli pohjautuu Lähimmäiskeskeiseen 

terapeuttiseen sielunhoitoon. Sielun-

hoitoterapian lähtökohta on asiakkaan 

aktiivinen, armollinen kuunteleminen 

ja kuuleminen hänen tilanteessaan. Ih-

misen paranemisprosessin tukemisessa 

yhdistetään ja sovelletaan psykologista 

ja hengellistä tietoa sekä ymmärrystä.

Perheniemen opiston Lähellä ihmis-

tä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus 

on rakennettu Suomen ACC:n koulu-

tuskriteerien mukaan. Koulutukselle on 

myönnetty ACC:n akkreditointi.

>

Perheniemen opistossa on  
koulutettu sielunhoito-
terapeutteja vuodesta 2008
Teksti: Aila Lankinen, koulutuspäällikkö, Perheniemen opisto

Perheniemen opiston Lähellä ihmistä -sielunhoitoterapiamallin rakenne 
pääpiirteittäin:

Vastaanotto ja hyväksyvä 
kohtaaminen

Ihminen kokemuksineen otetaan vas-

taan sellaisena kuin hän on. Ensita-

voitteena on yhteyden syntyminen ja 

kohtaaminen aidolla tasolla. Asiakas-

työskentelyn tässä vaiheessa on hengel-

lisesti kyse Jumalan ehdottoman armon 

ja rakkauden sekä läsnäolon välittämi-

sestä.

Turvan kokemuksen tukeminen ja 
tilanteen arvioiminen

Asiakkaan aktiivinen kuuntelu ja hyväk-

syvä vuorovaikutus luovat perustan tur-

vallisuudelle ja sen myötä terapeuttisel-
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le suhteelle. Asiakkaan nykyistä elämän-

tilannetta arvioidaan ja työskentelyssä 

pyritään vahvistamaan asiakkaan voi-

mavaroja sekä turvallisuuden kokemus-

ta, mikä on esim. traumojen kohtaami-

sen ja läpikäymisen ehdoton edellytys.

Minuuden tukeminen ja 
elämänhallinnan vahvistaminen

Liikkeelle lähdetään asiakkaan reaaliai-

kaisten elämänhaasteiden kohtaami-

sesta sekä tasapainoisen itsetunnon ja 

identiteetin rakentumisen tukemisesta. 

Menneisyyden keskenjääneiden krii-

sien käynnistyminen ja läpikäyminen 

mahdollistuu turvallisuuden lisäännyt-

tyä. Korvaavien sekä terapiaprosessissa 

että asiakkaan nykytodellisuudessa ta-

pahtuvien kokemusten lisäksi tätä usein 

tukee keskenjääneiden kehityskriisi-

en sekä niihin liittyvien ihmissuhteiden 

riittävä kohtaaminen ja käsittely. Mi-

nuuden juuritekijöitä tuetaan sekä yk-

silön elämänhistoriaa että ainutlaatuisia 

mahdollisuuksia huomioiden.

Tasapainoisen ja vastuullisen 
aikuisuuden edistäminen

Armollinen kohtaaminen mahdollistaa 

sen, että ihminen voi nähdä omat kipu-

pisteensä ja kasvuhaasteensa sekä löy-

tää voimavaransa ja rikkautensa. Asi-

akkaan omien löytöjen, arviointien ja 

valintojen merkitys korostuu sielun-

hoitoterapeuttisen suhteen tässä vai-

heessa. Tavoitteena on tukea asiakasta 

ottamaan vastuu omasta elämästään. 

Työskentelyssä tuetaan hänen omien 

henkilökohtaisten rajojensa lujittumista. 

Tavoitteena on persoonan eheys ja kim-

moisuus, jossa henkilö kykenee arvosta-

maan itseään ja huolehtimaan tarpeis-

taan sekä ottamaan huomioon toiset ih-

miset entistä joustavammalla tavalla.

Mielekkyyden ja tarkoituksen 
kokemuksen vahvistaminen

Asiakasta ohjataan löytämään elämän-

sä mielekkyys suhteessa Jumalaan, it-

seen ja omaan elämänhistoriaansa sekä 

lähimmäiseen. Usko omaan selviytymi-

seen sekä omien lahjojen löytäminen 

synnyttää toivoa ja rohkaisee ihmistä 

tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielun-

hoidon koulutuksen keskeisiä sisältöjä 

ovat teologiset perusteet, sielunhoito-

terapian perusteet, psykologiset perus-

teet, mielenterveystyö, kriisit ja trau-

mat, seksuaalisuus, avioliitto ja perhe. 

Koulutuksen aikana tutustutaan myös 

luoviin, toiminnallisiin, kokemuksellisiin 

ja kehollisiin menetelmiin. Koulutuk-

seen sisältyy työnohjattua asiakastyös-

kentelyä ja oma henkilökohtainen sie-

lunhoitoterapia.

Koulutuksen opetusmenetelmät 

nousevat sisällöllisistä tavoitteista. Lähi-

opetus sisältää erilaisia ryhmätyömene-

telmiä (esim. elämänkaari- ja sukupuu-

ryhmät), joiden kautta oppimista tapah-

tuu sekä mallintaen että sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ryhmän muiden jä-

senten kanssa. Case- eli tapausopetuk-

sessa opiskelijat käsittelevät jotain esi-

merkkitapausta ja soveltavat siihen kou-

lutuksen aikana opittuja tietoja ja taitoja 

sekä aikaisempia kokemuksiaan työnoh-

jattuina.

Lähellä ihmistä -terapeuttisen sie-

lunhoidon koulutus on matka, jonka ai-

kana opiskelija voi omaksua tiedollisia ja 

taidollisia valmiuksia toimia sielunhoito-

terapeuttina sekä kasvaa ihmisenä.

Lähellä ihmistä -terapeuttisen sie-

lunhoidon koulutuksen ensimmäinen 

lukuvuosi toteutetaan kokopäiväisenä 

lähiopetuksena. Sitä seuraaviin syven-

täviin opintoihin sisältyy viisi lähijaksoa 

viikonloppuisin. Opintojen laajuus on 

yhteensä 80 opintopistettä. Koulutuk-

sen koko ajalle on mahdollista anoa Ke-

lan opintototukea. Omasta työtehtä-

västä riippuen myös aikuiskoulutustuen 

saaminen on mahdollista.

VASTUUTYÖRYHMÄ

Aila Lankinen, sielunhoito-
terapeutti, psykoterapeuttiset 
valmiudet, sosiaaliohjaaja, 
työnohjaaja

Petri Välimäki, rehtori, pastori, 
TM

Tarja Vilppola, seksuaali-
terapeutti, psychotherapist 
(IPSICC, Tanska) sielunhoito-
terapeutti (ACC)

Minna Väisänen, sielunhoito-
terapeutti
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RE-sielunhoitoterapeutti-

koulutus sai Suomessa alkun-

sa vuonna 2000. Terapeutti, 

pastori Seppo Jokinen oli nähnyt joka 

puolella maata eri hengellisistä taustois-

ta tulevien kristittyjen etsivän turhaan 

terapeuttista apua, jossa hengellisyys 

olisi luontevana osana. Yhdessä vapaa-

kirkon toimintakeskuksen Kiponniemen 

silloisen johtajan, pastori Kalevi Raut-

joen kanssa he totesivat tällaisen kou-

lutuksen suuren tarpeen ja lähtivät etsi-

mään asiantuntijoita, jotka voisivat tulla 

mukaan kristillisen terapian ammatti-

laisten kouluttamiseen. He pyysivät mu-

kaan kehityspsykologi Päivimaria Mik-

kolan (nyk. Kuivamäki), joka oli tehnyt 

jo aiemmin yhteistyötä Seppo Jokisen 

kanssa. Nämä kolme toimivat ensim-

mäisten koulutusten suunnittelijoina ja 

pääkouluttajina.

Koulutus toteutetaan 2 vuotta kes-

tävänä monimuotokoulutuksena, johon 

kuuluu 14 viikonlopun pituista lähiope-

tusjaksoa, etätehtäviä, työnohjattua 

asiakasharjoittelua (150 tuntia), viiden 

päivän pituinen intensiivinen elämän-

kaarityöskentely ja samanpituinen elä-

mänkaariryhmän ohjausharjoittelu sekä 

oma terapia (40 tuntia). Koulutus on tar-

koitettu täydennyskoulutukseksi terve-

ydenhuollon, sosiaalialan tai kirkollisen 

(tai vastaavan muun) koulutuksen saa-

neille, joilla on näky ja kutsumus toimia 

hengellisessä terapeuttisessa auttamis-

työssä. Opetus rakentuu klassisen kris-

tillisen uskon pohjalle ja on kirkkokun-

tiin sitoutumaton.

Koulutuksen käytännön toteutuk-

sesta vastaa tiimi (3–4 kouluttajaa), jon-

ka jäsenet ovat aina lähijaksoilla mu-

kana. Näin he voivat koko ajan seurata 

opetuksen kokonaisuutta ja ohjata opis-

kelijoiden oppimisprosessia. Luennois-

ta ja teoreettisesta osasta vastaavat 

asiaan perehtyneet kunkin osa-alueen 

ammattilaiset.

Syksyllä 2014 on alkanut 8. koulu-

tus, josta opiskelijat valmistuvat kevääl-

lä 2016. RE-sielunhoitoterapeutteja 

on valmistunut tähän mennessä n. 150, 

joista puolet tekee asiakastyötä joko 

kokopäiväisesti tai muun työnsä ohella. 

Asiakastyötä kokopäiväisesti tekevistä 

14 on opiskellut edelleen psykoterapeu-

teiksi.

Opiskelu 
kokonaisvaltaisena 
prosessina
Koulutus pyrkii nivomaan yhteen opis-

kelijoiden oman kasvun, yhdessä oppi-

misen sekä tiedollisen ja kokemuksel-

lisen oppimisen. Opiskelun oleellinen 

osa on opiskelijoiden hengellisen elä-

män vahvistaminen mm. raamatuntut-

kisteluilla ja kirjallisilla raamatunluku-

tehtävillä sekä terapiatyöhön integroi-

tava hengellisyys. Tähän kuuluvat mm. 

rukouksen käyttö eri muodoissaan ja 

muut hengelliset interventiot, kuten rip-

pi ja synninpäästö, sekä hengellinen oh-

jaus asiakastyössä.

Opetus on jakautunut siten, että 

aluksi perehdytään työn teologisiin ja 

psykologisiin perusteisiin, sitten itse te-

rapia- ja sielunhoitomenetelmiin ja -käy-

täntöihin, psyyken rakentumiseen, psy-

kiatrisiin ongelmiin, seksuaalisuuden ja 

perhe-elämän kysymyksiin sekä muu-

tamiin erityisteemoihin, kuten esim. 

riippuvuusongelmiin, perheterapiaan ja 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Opiskelijaryhmän yhdessä kasvami-

sen prosessiin liittyy mm. joka lähijak-

son alkaessa yhteisen ehtoollishetken 

jälkeen toteutettu jakamishetki, ns. per-

jantai-piiri. Siinä kullakin opiskelijalla on 

mahdollisuus tulla näkyväksi ryhmässä 

omien ajatustensa ja tuntojensa kanssa. 

Ryhmän yhteiset aamuhartaudet, koke-

mukselliset työskentelyt (draama- ja ru-

kousmielikuvatyöskentelyt) ja työtaito-

harjoitukset lähijaksoilla sekä erillinen 

RE-sielunhoitoterapeutti-
koulutuksen historia ja kuvaus
Teksti: Leena Junnila, RE-sielunhoitoterapeutti, kouluttaja, MMM

Päivimaria Kuivamäki, Seppo Jokinen ja Kalevi Rautjoki valmistujaisjuhlassa Vivamossa

>
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5-päiväinen intensiivinen elämänkaa-

rityöskentely tukevat myös ryhmäpro-

sessia.

Elämänkaarityöskentelyä jatketaan 

ajassa taaksepäin sukupuutyöskentelyl-

lä, jonka jokainen opiskelija tekee omas-

ta taustastaan kolmanteen sukupolveen 

asti. Toteutus on rakenteellisesti saman-

tyyppinen kuin elämänkaarityöskente-

lyssä, mutta sukupuuryhmät toteute-

taan lähijaksojen yhteydessä.

Koulutuksen sielunhoitoterapeutti-

sen työn perustana on ollut Seppo Jo-

kisen kehittämä terapiamalli. Malli ra-

kentuu Cullbergin kriisiteorian pohjalle 

sekä psykodynaamiselle ymmärrykselle 

psyyken rakentumisesta sekä vahvalle 

hengelliselle integraatiolle. Siinä huo-

mioidaan autettavan ihmisen mahdol-

liset elämänkriisit, perusturvallisuuden 

puutteet, merkittävimmät traumat, syyl-

lisyys- ja tunnekysymykset sekä identi-

teetin ja itsetunnon ongelmat. Rukous 

kuuluu tässä mallissa myös jokaiseen 

terapiaistuntoon asiakkaan tarpeiden 

ja toiveiden mukaan. Sosiaalipsykolo-

gi, perheneuvoja Saara Kinnusen tultua 

mukaan (2014) koulutuksen kehittämi-

seen ja toteutukseen mallia on lähdetty 

uudistamaan. Uusi versio tullaan hyväk-

syttämään Suomen ACC:n akkreditoin-

nin seuraavan uusimisen yhteydessä.

Sielunhoidollinen auttaminen näh-

dään koulutuksessa yksilötapaamisten 

lisäksi seurakunnissa tapahtuvana ver-

taisryhmien ja koko yhteisön sielunhoi-

dollisen ja pastoraalisen näkökulman 

edistämisenä. Tätä tavoitetta tukee käy-

tännön harjoitustehtävä, jossa opiske-

lijan tehtävänä on yhteistyössä oman 

seurakunnan (tai muun hengellisen 

taustayhteisön) kanssa kehittää asian-

tuntevan ja turvallisen sielunhoidon to-

teuttamista yhteisössään.

Opiskelijoiden lopputyönä on saa-

dun opetuksen pohjalta hahmotel-

la oma sielunhoitoterapiamalli. Oman 

mallin kirjoittaminen selkeyttää opiske-

lijan omaa työskentelyä, kun hän kuvaa 

hengellistä ja terapeuttista tausta-ajat-

teluaan ja niitä toimintatapoja ja me-

netelmiä, jotka hän on valinnut omaan 

käyttöönsä. Tämä kuvaus lisää luotet-

tavuutta myös ulkopuolisiin tahoihin ja 

asiakkaisiin nähden.

Kuvassa pöydän takana Marjatta Ollikainen, Päivimaria Kuivamäki ja artikkelin kirjoittaja Leena Junnila. Edustalla Pirjo Rautio, 
Mikko Kerminen ja Kalevi Rautjoki. Nykyiseen kouluttajatiimiin kuuluvat Marjatta, Leena ja Mikko. Kalevi toimii RE koulutus ry:n 
puheenjohtajana.
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Vuonna 2013 juhlimme Suo-

men sielunhoitoterapeutit 

yhdistyksen 10-vuotista tai-

valta. Nyt on Suomen ACC:n vuoro juh-

laan. Järjestämme 10-vuotisjuhlakon-

ferenssin ja koulutustapahtuman Tam-

pere-talossa tammikuun lopussa 2016. 

Tavoitteenamme on koota 400 sielun-

hoidon, terapian tai vertaistuen aloilla 

toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia 

yhteen oppimaan, tutustumaan ja juh-

limaan. Suomen ACC ry:n uutena pu-

heenjohtajana minulla on ilo kutsua Si-

nut mukaan!

Näillä kahdella yhdistyksellä on kiinteä 

yhteys toisiinsa. Itse olen ollut mukana 

molempien toiminnassa alusta lähtien. 

Valmistuin sielunhoitoterapeutiksi en-

simmäisestä Rikotusta eheä terapeutti-

sen sielunhoidon koulutuksesta vuonna 

2001. Toisen koulutusryhmän valmis-

tuessa oli ilmeinen tarve perustaa oma 

yhdistys kokoamaan eri puolella Suo-

mea toimivia sielunhoitoterapeutteja. 

Samoihin aikoihin alkoi syntyä uusia sie-

lunhoitoterapiakoulutuksia. Pioneeri-

kouluttajilta löytyi näkemystä, että nyt 

tarvitaan kattojärjestöä, joka kokoaa yh-

teen kristillisen terapian ja sielunhoidon 

alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä 

ja luo laatukriteerejä koulutuksille sekä 

valvoo ja edistää laatua akkreditoimal-

la eli toteamalla, että henkilö tai koulu-

tus täyttää sovitut laatukriteerit. Tätä 

tarkoitusta varten perustettiin Suomen 

ACC ry vuonna 2005. Suomen sielun-

hoitoterapeutit ry on Suomen ACC ry:n 

yksi jäsenjärjestö.

ACC tulee englanninkielisistä sanois-

ta Association of Christian Counsel-

lors. Counsellor on ammattinimike 

Isossa-Britanniassa, mutta Suomessa 

sellaista ammattinimikettä ei ole. Sie-

lunhoitoterapeutti-nimike luotiin vas-

taamaan ko. koulutustasoa, joka sisältää 

300 h teoriaa, 150 h työnohjattua asia-

kasharjoittelua ja 40 h omaa terapiaa.

Suomen ACC on verkostoitunut kan-

sainvälisesti alusta alkaen. Se on saa-

nut tukea ja ottanut mallia Englannis-

ta. Suomalaisia on osallistunut ACC-

UK:n koulutuksiin ja konferensseihin, 

joita järjestetään parittomina vuosina. 

Suomen ACC toimii myös yhteistyös-

sä ACC Europe-verkoston kanssa. Mo-

nessa Euroopan maassa toimii kansal-

linen ACC-järjestö, joka huomioi oman 

maan erityispiirteet ja tarpeet. Suomi 

on toistaiseksi ainoa Pohjoismaa, johon 

on perustettu ACC. ACC-järjestöjä löy-

tyy eri puolilta maailmaa, muun muassa 

Amerikasta (AACC) ja Intiasta. Suomen 

ACC:sta ja kansainvälisistä yhteyksis-

tä saa laajemman käsityksen lukemalla 

EMCAPP:n (European Movement for 

Christian Anthropology, Psychology 

and Psychotherapy) nettijulkaisua, jon-

ka Saara Kinnunen on koonnut: www.
emcapp.ignis.de/6. Suomen teemanu-

merossa on myös sielunhoitoterapiaan 

liittyviä artikkeleita, jotka on luettavissa 

sekä suomeksi että englanniksi.

Suomen ACC:n toimintaa
Yhdistyksen tarkoituksena on koota yh-

teen kristillisen terapian ja sielunhoidon 

alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. 

Tämän yhteistoiminnan tavoitteena on 

kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja 

sielunhoitoa Suomessa.

Suomen ACC järjestää joka toinen vuo-

si konferenssin psykologisen tiedon ja 

kristillisen uskon vuorovaikutuksesta. 

Tammikuun 2016 juhlakonferenssi on 

järjestyksessä kuudes. Konferenssia 

edeltää lähinnä ammattilaisille ja alan 

opiskelijoille suunnattu koulutustapah-

tuma, jonka teemana on tällä kertaa te-

rapia ja rukous. Nämä tapahtumat luo-

vat merkittäviä mahdollisuuksia verkos-

toitua ja oppia uutta kristillisen uskon 

ja psykologisen tiedon integraatiosta. 

Meillä on ollut vierailevia luennoitsijoi-

ta Puolasta, Saksasta ja Etelä-Afrikasta.

Suomen ACC kehittää koulutus- ja pä-

tevyyskriteerejä. Kriteerit on jaettu kol-

meen tasoon: sielunhoidon perustaso, 

sielunhoitoterapia ja kristillinen psyko-

terapia. Sekä koulutuksella että koulu-

tuksen käyneellä henkilöllä on mahdol-

lisuus hakea ulkopuolista arviointia eli 

akkreditointia. Aiemmin käytimme sa-

naa kreditointi, mutta tästä lähtien käy-

tämme akkreditointi-sanaa, joka on ylei-

sesti suomenkielessä käytetty laatuarvi-

ointiin liittyvä termi. Arviointi tapahtuu 

vertaamalla koulutusta tai yksilöä Suo-

men ACC:n laatimiin kriteereihin, vä-

himmäisvaatimuksiin. Akkreditoinnilla 

emme tarkoita valtuuttamista, vaan tie-

tyn laatutason todentamista.

Suomen ACC ry  
täyttää 10 vuotta
Teksti: Marjatta Ollikainen, Suomen ACC ry:n puheenjohtaja, RE-sielunhoitoterapeutti (ACC), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

>

Sielunhoitoterapeuttina 
koen, että hengellinen 
ulottuvuus on suuri voi-
mavara auttamistyössä.
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Tällä hetkellä kouluttajatahot voivat 

hakea Suomen ACC:n akkreditoin-

tia perustason tai sielunhoitoterapi-

atason koulutuksilleen. Suomen AC-

C:n akkreditoinnin saaneet koulu-

tukset löytyvät www.accfinland.org 

-nettisivuilta. Kaksi sielunhoitotera-

piakoulutusta, RE-koulutus ja Perhe-

niemen evankelisen opiston terapeut-

tisen sielunhoidon koulutus, ovat saa-

neet akkreditoinnin.

Sielunhoitoterapeutit ovat voineet ha-

kea akkreditointia vuodesta 2011 läh-

tien. Yksittäisiä sielunhoitoterapeut-

teja on akkreditoitunut viidestä eri 

koulutuksesta. Itse hain akkreditointia 

viime vuonna. Voin todeta, että pro-

sessi oli vaivannäön arvoinen. Toivon, 

että eri koulutuksista valmistuneet ja 

sielunhoitoterapiatyötä tekevät haki-

sivat akkreditointia, jolla voi osoittaa, 

että oma työskentely täyttää tietyn 

laatutason ja on itse sitoutunut Suo-

men ACC:n eettiseen ohjeistukseen.

Akkreditointihakemuksia otetaan 

vastaan kaksi kertaa vuodessa, 1.4. ja 

1.10. mennessä. Hakemukset käsitte-

lee Suomen ACC:n hallituksen nimeä-

mä akkreditointilautakunta, jonka esi-

tyksestä Suomen ACC:n hallitus vah-

vistaa akkreditoinnit. Akkreditointi on 

määräaikainen. Viiden vuoden kulut-

tua koulutus tai henkilö voi hakea ak-

kreditoinnin uusintaa.

Kaiken Suomen ACC:ssa tehtävän 

työn perimmäisenä tarkoituksena on, 

että apua hakeva ihminen tulee koh-

datuksi turvallisesti ja kunnioittavasti 

luottamuksellisessa vuorovaikutus-

suhteessa ja saa korkealaatuista sie-

lunhoitoa ja terapiaa. Olemme aina 

haavoittuneen ihmisen edessä nöy-

rällä mielellä pyhällä maaperällä. Työs-

kentelemme asiakaslähtöisesti ja asi-

akkaan tarpeista käsin.

Sielunhoitoterapeuttina koen, että 

hengellinen ulottuvuus on suuri voi-

mavara auttamistyössä. Haluan omal-

ta osaltani olla mukana edistämässä 

kristillistä sielunhoito- ja terapiatyö-

tä. Tällä saralla on aina uutta opittavaa. 

Aloitin elokuussa 2015 psykoterapi-

aopinnot Tanskassa kansainvälises-

sä koulussa (IPSICC), jonka arvopoh-

jana on kristillinen ihmiskäsitys. Yksi 

iso unelmani on toteutumassa. Voisiko 

2020-luvulla olla mahdollista opiskella 

Suomessa psykoterapiaa kristillisestä 

viitekehyksestä käsin?

Lopuksi haluan vielä kiittää Päivimaria 

Kuivamäkeä 10 vuoden uurastukses-

ta Suomen ACC:n ensimmäisenä pu-

heenjohtajana. Olet uskollisesti kan-

tanut näkyä ja siirtänyt sitä eteenpäin. 

Samalla toivotan tervetulleeksi uu-

sia toimijoita yhteistyöhön. Yhdessä 

olemme enemmän!
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Muistoa kunnioittaen

Muistoa kunnioittaen, muistotilaisuuksista tuttu ilmaus, on 

puhutteleva, kun sijoitamme sen oman elämämme vaiheiden 

tunnistamisen yhteyteen. Olemme liian usein tottuneet jättä-

mään menneisyydessämme tapahtuneet muistot vähätellen 

omaan arvoonsa. Tästä sanonnasta havaitsemme, että sana 

arvo on otettu kielessämme myös mitätöivään käyttöön. Muis-

toilla, sekä voimiamme kuluttavilla että voimaannuttavilla, on 

merkitystä identiteettimme kannalta. Niillä on arvoa.

Jotkut vanhat sanonnat tukevat siis muistojen mitätöimi-

sen kulttuuria. Olemme tottuneet kuulemaan kevyesti ilmais-

tut sanonnat ’joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään’, tai 

’aika parantaa haavat’.

Tiedämme, että hyvä vanhuus on muistelemisen aikaa. 

Muistoja ja tarinoita pidetään tärkeinä oman elämän jäsentä-

miseksi. Terapeuttisessa työskentelyssä nähdään muistojen ja 

muistelemisen merkitys tärkeänä missä tahansa elämän vai-

heessa, kun on tarpeen pysähtyä oman elämän tapahtumien 

äärelle.

Muistojen kunnioittaminen onkin elämän kysymys

Monet meistä kokevat muistelemisen vaikeaksi, koska voimia 

kuluttavat muistot ovat jääneet jumiin elämän eri tapahtumien 

ja vaiheiden alle. Erilaisten torjumismekanismien avulla olem-

me näennäisesti pystyneet tyynnyttämään elämämme. Tiet-

tyyn rajaan saakka se onkin ollut tärkeä selviytymistapa. Olem-

me tottuneet jättämään menneen elämän muistoineen taak-

semme. Kipeät muistot on painettu unohduksiin hankalina ja 

elämää vaikeuttavina kokemuksina. Sanomme usein, ettemme 

muista lapsuuttamme tai nuoruuttamme. Se tuntuukin ihan to-

delta. Kuitenkin jumiutuneet muistot ovat läsnä tässä päivässä 

kuluttaen voimavarojamme. Niiden muistelu tarvitsee aikaa, 

turvallisuutta, rauhaa, usein tukea ja oikeanlaisia työvälineitä.

Elämänkaariryhmä muistelun apuna

Monet vertaistukiryhmät tekevät arvokasta työtä auttaen ot-

tamaan vaikeitakin muistoja osaksi omaa elämäntarinaa. Yksi 

tällainen vertaistukea antava toimintamuoto on elämänkaa-

riryhmä. Vuonna 1996 aloitimme Jyväskylässä elämänkaari-

ryhmän, jossa jokainen työskenteli aluksi oman elämänkaaren-

sa äärellä. Yksilötyöskentelyn aikana ryhmän jäsenet tekivät 

elämänkaarensa paperille käyttäen kirjoittamista, värejä, leh-

tileikkeitä, erilaisia symboleja jne. Elämänkaarelle rohkaistiin 

löytämään myös elämää kuormittavat, vaikeat, jopa traumaat-

tiset tapahtumat. Yksilötyöskentelyvaiheen jälkeen jokaisella 

oli aika kertoa ryhmässä omaa tarinaansa tekemänsä elämän-

kaaren avulla. Metodi oli tuttu monista aiemmista yhteyksis-

tä, uutta oli se, että jokainen sai myös rukouksen avulla hen-

gellistä tukea elämänkaaren vaikeiden ja raskaiden vaiheiden 

muistelemiseen. Elämän hyvistä ja voimia antaneista vaiheista 

myös opettelimme rukouksessa kiittämään.

Elämänkaariryhmässä havaitsimme, että elämän visualisointi 

aikajanan tai kaaren avulla auttoi jäsentelemään elämää. Ryh-

mässä jakaminen oli helpotusta ja selkeyttä antavaa. Huoma-

simme, että hyvin yksityisiksi koetut asiat ovatkin huomatta-

vasti yleisempiä kuin mitä olimme tienneet. Vaikeat tunteet 

saivat tulla näkyväksi ja jopa niiden uudelleen kokeminen 

osoittautui auttavaksi. Ryhmiin syntyi syvä yhteyden kokemus 

ja tapahtui monia hoitavasti korvaavia asioita.

Traumaattisilla kokemuksilla on taipumus jäädä loisen ta-

voin syömään voimavarojamme. Muisteleminen mm. elämän-

kaarityöskentelyn avulla mahdollistaa traumaattisten koke-

musten sanoittamista osaksi identiteettiämme. Vaikeimmatkin 

kokemukset voivat läpi käytyinä muuttua elämän rikkaudeksi 

ja rohkaista meitä havaitessamme, miten monin tavoin olem-

me tulleet autetuiksi. Elämänkaarityöskentelyssä voimme sa-

malla saada kartoitetuksi niitä voimavarojamme, joiden avulla 

olemme selviytyneet vaikeimmistakin tilanteista. Noiden voi-

mavarojen vahvistaminen on tärkeää. Väärä syyllisyys ja häpeä 

tulevat työskentelyn avulla sanoitetuksi ja niiden vääristävä 

vaikutus raukeaa.

Elämänkaarityöskentelymetodi otettiin käyttöön vuon-

na 2000 aloitetussa Rikotusta eheä -terapeuttisen sielunhoi-

don koulutuksessa ryhmäprosessityöskentelyyn. Koulutuksen 

ohessa järjestetyillä terapeuttisen sielunhoidon viikoilla elä-

mänkaarityöskentely on ollut merkittävä osa osallistujien hoi-

tavaa prosessia. Juuri ryhmäprosessin osuudesta olemme saa-

neet poikkeuksetta rohkaisevaa palautetta.

Kuulin juuri vastaavaa metodia käytettävän maahanmuut-

tajien kanssa erityisesti traumatyöskentelyssä. Elämänviiva 

voidaan siinä rakentaa esimerkiksi kivistä. Kivet erimuotoisina 

saattavat kuvata hyvin erilaisia kokemuksia ja tunteita. Erityis-

ten traumoja kuvaavien kivien kohdalla pysähdytään käsittele-

mään vaikeaa kokemusta ja sanoittamalla tapahtumia otetaan 

hallintaan trauman vaikutuksia. Näin muistojen kunnioittami-

nen antaa uutta tilaa edessä olevalle elämälle kaikissa kulttuu-

reissa.

elämänkaarityöskentely   Teksti: Kalevi Rautjoki
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Haastattelin pastori, tera-

peutti Seppo Jokista liittyen 

tunnekontakti-intensiivise-

minaariin ja hänen kokemuksiinsa niis-

sä. Kerron myös omista kokemuksistani 

sekä osallistujana että toimittuani muu-

taman kerran seminaarin vastuutehtä-

vissä. Tunnekontakti-intensiiviseminaa-

ri saattaa olla jollekin hyvin tuttu, toinen 

taas ei tiedä siitä mitään.

Historiaa
Seppo Jokinen tapasi kehityspsykolo-

gi Päivimaria Kuivamäen (silloin Mikko-

la) 90-luvun alussa ja esitti hänelle haa-

veensa toteuttaa tunnekontakti-inten-

siiviseminaari. He pohtivat ja kehittivät 

yhdessä sen sisältöä ja toimintaperiaat-

teita. Ensimmäinen tunnekontakti-in-

tensiiviseminaari päätettiin toteuttaa 

yhteistyössä CHC:n (Kristillinen ter-

vehtymiskeskus) kanssa vuonna 1993. 

Palautteet seminaarista olivat huikeat; 

juuri tällaista Suomen siionissa tarvi-

taan!

Seppo Jokinen ja Päivimaria Kuiva-

mäki pitivät tunnekontakti-intensiivise-

minaareja kymmenkunta vuotta. Niiden 

myötä Seppo Jokiselle vahvistui käsitys 

sielunhoitoterapiakoulutuksen tarpees-

ta. Uuden koulutuksen suunnittelu ja 

toteuttaminen oli työläs ja aikaa vaati-

va prosessi, jolloin tunnekontakti-inten-

siiviseminaarien pito hiipui. Itselleni jäi 

omasta kokemuksestani voimakas halu 

tarjota tunnekontakti-intensiivisemi-

naaria asiakkailleni ja tuttavilleni. Seppo 

Jokisen suosituksesta pidimme Tampe-

reella muutaman seminaarin. Vastuupa-

rini siirtyessä muihin tehtäviin seminaa-

rien pito loppui.

Keskustellessani Seppo Jokisen 

kanssa vuosi sitten, hän rohkaisi aloit-

tamaan tunnekontakti-intensiivisemi-

naarit uudelleen. Tällä hetkellä olemme 

RE-sielunhoitoterapeutti, -kouluttaja 

Kalevi Rautjoen kanssa päävastuussa 

seminaareista. Saamamme palaute on 

ollut erittäin rohkaisevaa, joten toistai-

seksi jatkamme yhdessä tätä Seppo Jo-

kisen aloittamaa tärkeää työtä ihmisen 

toipumisprosessissa.

Mistä tunnekontakti-
intensiiviseminaarissa 
on kyse?
”Jokaisella on oma historiansa, joka kul-

kee mukana iloineen ja suruineen. Vai-

keista, ikävistä kokemuksista jää tunne-

kokemus sisälle. Seminaarin tarkoitus 

on päästä purkamaan kokemukseen/

traumaan liittyviä tunteita, jotka ovat 

ehkä jääneet käsittelemättä ja voivat 

jopa lukkiuttaa tunne-elämää”, kuvasi 

Seppo Jokinen lyhyesti ja ytimekkäästi 

tunnekontakti-intensiiviseminaarin tar-

koitusta. Jumala ei kiellä meiltä tunteita, 

ei vaikeitakaan. Mikään tunne sinänsä ei 

ole syntiä. Jumala tahtoo meidän voivan 

elää mahdollisimman vapaina.

”Suosittelen osallistumista seminaariin 

lämpimästi”, Seppo Jokinen jatkoi.

Oma kokemukseni on Seppo Jokisen 

kuvaaman kaltainen. Lapsuuteni vaikea 

ihmissuhde painoi ja ahdisti, en itse-

kään heti tajunnut mistä on kyse ”pahas-

sa olossani ja tyytymättömyydessäni”. 

Päästyäni purkamaan minulle vaikeita 

tunteita, aloin vapautua taakoista ja mm. 

vihasta, joka oli jo muuttumassa katke-

ruudeksi.

Tunnekontakti-intensiiviseminaa-

rissa käytetään erilaisia toiminnallisia 

menetelmiä ja musiikkia tarkoitukse-

na päästä yhteyteen tunteiden kanssa 

sekä tarpeiden tunnistaminen. Jokaisel-

le osallistujalle on varattu aika omaan 

työskentelyyn. Kaikki työskentely on 

vapaaehtoista. Ennen tunnekontakti-in-

tensiiviseminaaria osallistujat haasta-

tellaan.

Seuraava tunnekontakti-intensiivi-

seminaari Tampereen seudulla on 19.–

21.2.2016

Tunnekontakti- 
intensiiviseminaari
Teksti: Liisa Puronen, RE-sielunhoitoterapeutti

>

 
Vuonna 2016 järjestettävät 

TUNNEKONTAKTI-INTENSIIVI-seminaarit 
pidetään Voionmaan opistolla Ylöjärvellä 

19.-21.2.2016 
28.-30.6.2016 
14.-16.10.2016 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Liisa Puronen, 040-7222992 
liisa.puronen@kolumbus.fi 

�
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Ihmisellä on kolme kotia, äidin 
kohtu, maa ja taivas. Ensimmäi-
sessä häntä kasvatetaan toista 
varten ja toisessa kolmatta var-
ten. Onnellinen se joka tuo maa-
ilmaan kauniskasvuisen ruumiin, 
mutta tuhat kertaa onnellisempi 
on se, joka vie taivaaseen sorean 
sielun. (Comenius)

Lapset ovat Jumalan antama 

uskomattoman arvokas luot-

tamustehtävä. Jumalan sil-

missä lasten kasvattaminen 

sekä maata että taivasta varten on pyhä 

taivaallinen kutsumus. Paavali priorisoi 

perheen hoitamisen muiden palveluteh-

tävien edelle (1. Tim 3:5). Jumala arvos-

taa sitä, että elämme perheemme kans-

sa, vaikka yleinen mielipide ei sitä arvos-

taisikaan. Suurimpia maanpäällisiä iloja 

koemme, kun näemme lastemme vael-

tavan Jumalan totuudessa ja suurimpia 

suruja elämme silloin,  kun näemme hei-

dän loitontuneen Jumalasta tai hyljän-

neen Jumalan tiet.

Kristillisen  
kasvatuksen haaste
Kirkon nelivuotiskertomuksesta voim-

me lukea, että yli 65-vuotiaista suoma-

laisista 90 % on oppinut iltarukouksen 

kotona, 15–24 vuotiaista sen on oppi-

nut vain 40 %. Yli 65-vuotiaista 58 % on 

antanut lapsilleen uskonnollista kasva-

tusta, 15–24 vuotiaista 23 % on suun-

nitellut antavansa sitä. Suomalaisten 

lasten hengellisen elämän tulevaisuus ei 

näytä valoisalta tämän tutkimuksen va-

lossa.

Iltarukouksen opettaa lapsilleen 

80 % niistä, jotka ovat sen lapsena itse 

oppineet. Kuka opettaisi nykyajan lap-

sia rukoilemaan? Kuka ravitsisi heidän 

uskoaan niin, että Jumalan hyvä suun-

nitelma itse kunkin elämässä pääsisi to-

teutumaan?

Tänä päivänä henkinen taistelu lap-

sista on entistä kovempi, kun tukena ei 

ole enää yhtenäistä arvopohjaa ja Ju-

malan kunnioitusta. Yhteiskunnan ta-

holta lapsi saa varsin ohuesti uskoa tai 

kristillistä elämäntapaa tukevaa kasva-

tusta. Päivähoidon uskontokasvatuksen 

määrä ja laatu riippuvat henkilökunnan 

omasta vakaumuksesta. Koulun uskon-

nonopetus on monipuolisen uskonto-

tietouden jakamista. Median viestimä 

elämäntapakulttuuri on usein kaukana 

kristillisistä elämänarvoista. Perhe ja 

seurakunnat ovat entistä suurempien 

haasteitten edessä lasten hengellisen 

elämän tukijoina.

Lapsi uskoo
Jokainen lapsi syntyy uskovaisena. Aja-

tus ei ole tuulesta temmattu, vaan tut-

kimukset osoittavat, että lapsi uskoo 

luonnostaan, että on olemassa Jumala, 

korkeampi voima, Luoja – millä nimellä 

uskon kohdetta sitten kutsutaankaan. 

Kenenkään ei ole tarvinnut sitä lapselle 

kertoa. Kun lapsen ajattelukyky kehit-

tyy, hän etsii uskolleen peiliä. Hän sa-

maistuu vanhempiinsa. Silloin vanhem-

pien uskomusmaailma tulee yhteiseksi 

lapsen kanssa. Jos lapsella on kristinus-

kon Jumalaan uskovat vanhemmat, lap-

sen uskonelämä alkaa saada ravintoa 

pienestä pitäen.

Kaikki se rakkaus, huolenpito ja hel-

lyys, mitä lapsi saa osakseen vanhem-

milta, muovaa maaperää sille, millaise-

na hän kokee Jumalan. Monet Jumalan 

ominaisuudet ja kristillisen uskon perus-

käsitteet, kuten rakkaus, turvallisuus, 

lohdutus tai huolenpito konkretisoitu-

vat vanhemman ja lapsen välisessä suh-

teessa. Kun lapsi sitten aikanaan kuulee, 

että Jumala rakastaa ja pitää huolta ja 

hänessä on turva, lapsella on omakoh-

tainen kokemus siitä, mitä nämä asiat 

tarkoittavat.

Alle kouluikäinen ja ensimmäisiä 

vuosia koulua käyvä lapsi elää yhteistä 

uskonelämää vanhempien kanssa. Jos 

vanhemmat uskovat, lapsikin uskoo. 

Joku muu lapselle tärkeä aikuinen voi 

olla hänen uskonsa tuki.

 Toisen luokan opettaja kertoi lapsil-

le, että kaikki ihmiset eivät usko Juma-

laan ja Jeesukseen. ”Minä ainakin uskon” 

huokasi spontaanisti eräs luokan äänek-

käistä pojista. Hänen kotijoukoissaan ei 

ollut ketään uskovaa, mutta lapsi eli yh-

teistä uskonelämää opettajan kanssa.

Kymmenen ikävuoden jälkeen lapsi 

alkaa kyseenalaistaa aikaisemmin oppi-

miaan asioita. Samalla hän saattaa vaka-

vasti miettiä,  onko Jumala totta, vai onko 

usko vain lapsuuteen kuulunut tarina, 

niin kuin joulupukkikin. Nyt lapsi tarvit-

see vahvasti ravintoa uskonelämälleen. 

Hän tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka 

elävät uskonelämää. Hän tarvitsee his-

toriaan ja raamattuun ankkuroitunutta 

opetusta, jotta hän myös tiedon tasolla 

vähitellen hahmottaisi, mistä uskossa on 

kysymys. Näin lapsenusko voi vahvistua 

omakohtaiseksi uskoksi.

Kirjoittaessani lapsen uskonelämää 

käsittelevää kirjaani Luottamustehtävä, 

kysyin seitsenvuotiaaltamme, miksi hän 

uskoo Jumalaan. ”Tietysti siksi, kun sinä 

ja isäkin uskotte” Esitin saman kysymyk-

sen 13-vuotiaalle: ”No uskotko sinäkin 

Lapsi ja  
hengellinen elämä
Teksti: Saara Kinnunen
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siksi, kun äiti ja isä uskovat?” ”No on sii-

nä muutakin.” Isän ja äidin usko ei enää 

riittänyt.

Lapset mukaan
Jos vanhemmat saavat hoitoa uskonelä-

mälleen seurakunnasta, on luonnollista, 

että he vievät lapsensa mukaan seura-

kunnan kokoontumisiin. Missä meillä on 

tilaisuudet, joihin mahtuu koko perhe 

yhdessä? Emme voi odottaa että 2-vuo-

tias istuisi rauhallisena penkissä tunnin 

tai kaksi. Siunatut ovat kuitenkin jokai-

sen vanhemman askeleet, joita otetaan, 

kun kuljetaan lapsen perässä tai kun 

mennään hänen kanssaan hetkeksi etei-

seen rauhoittumaan. Iloitaan jokaisesta 

tällaisesta vanhemmasta ja ilmaistaan 

se heille.

Kun lapsi oppii varhain kirkkotien,  

pitää hän itsestäänselvyytenä, että per-

he käy seurakunnassa. Joillekin lapsiper-

heille on luontevampaa käydä lastensa 

kanssa kodeissa kokoontuvissa ryhmis-

sä, joissa lapsilla on enemmän tilaa olla 

lapsia. Kotiryhmien lapsista voi kasvaa 

toisilleen tärkeitä ystäviä. He oppivat 

keksimään yhteistä tekemistä aikuisten 

keskustelujen aikana isompinakin.

Kouluikäisen tarpeet
Kouluikäisille lapsille on tärkeää nähdä, 

että on muitakin perheitä, jotka uskovat. 

Lapsi saattaa olla luokassaan tai kaveri-

piirissään ainoa uskova. Silloin vanhem-

pien on huolehdittava, että lapsella on 

jossain muualla samalla tavalla uskovia 

kavereita. Arvostan vanhempia, jotka 

kulkevat kymmenien kilometrien pää-

hän saadakseen perheenä kokea seura-

kuntayhteyttä muitten lapsiperheitten 

kanssa.

Kouluikäisellä on hyvä olla myös 

omia juttuja seurakunnassa. Pyhäkou-

lu, kerho, kuoro tai leirit johdattelevat 

lapsen juurtumaan seurakuntaan oma-

kohtaisesti. Harva lapsi huolehtii ala-

kouluiässä säännöllisestä osallistumi-

sesta menoihinsa. Siksi vanhempien on 

oltava aktiivisia ja tuettava lapsen sään-

nöllistä osallistumista. Jos lapsille on 

omat kanavansa seurakunnan yhteisten 

kokoontumisten aikana, silloin on koko 

perheen hyvä lähteä yhdessä kirkkoon.

Lapset tulevat seurakuntaan, jos 

heillä siellä on mielekästä tekemistä. 

Voimme valjastaa melkein minkä tahan-

sa trendikkään harrastuksen palvele-

maan lasten seurakuntayhteyden lujit-

tumista ja uskossa kasvamista. Minkään 

seurakunnan omat työntekijäresurssit 

eivät riitä vastaamaan lapsi- ja varhais-

nuorisotyön haasteisiin. Vanhempia 

tarvitaan lasten ryhmien ohjaajiksi ku-

ten urheiluseuroissakin. Kunpa uskovat 

vanhemmat heräisivät samanlaiseen ak-

tiivisuuteen ja vaivannäköön lastensa 

hengellisten harrastusten parissa kuin 

jalkapalloilevien tai jääkiekkoa pelaavien 

lasten isät.

Kun lapsella on usko, hän ei ole kos-

kaan yksin, ja kun hän on oppinut tur-

vautumaan rukouksessa Jumalaan, hä-

nellä on aina kanava, mihin kertoa huo-

lensa. Tätä turvaa tarvitsisi jokainen 

turvattoman aikamme lapsi.

Saara Kinnunen on sosiaalipsykologi, 

joka toimii perheneuvojana Vaasan Per-

heasiain neuvottelukeskuksessa. Hän on 

kirjoittanut useita kasvatusta käsittele-

viä kirjoja mm lapsen hengellisen elämän 

tukemista käsittelevän kirjan Lapsen 

usko. Uusi Tie Oy.
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Kun aikoinani opiskelin kehi-

tyspsykologiaa, meille ope-

tettiin, miten nuoruusikään 

kuuluu useampia kriisejä päällekkäin ja 

lomittain. On kriisi itsenäistyä vanhem-

mista ja ottaa vastuu omasta elämästä, 

kriisi aikuiseksi, mieheksi tai naiseksi 

kasvamisesta, muuttuvasta kehosta ja 

sen myötä sukupuoli-identiteetin vah-

vistumisesta, ja vielä ammatinvalinnan 

kriisi ja ideologinen, maailmankatso-

mukseen ja arvoihin liittyvä kriisi.

Erikson puolestaan esitti elämänkaari-

teoriassaan, että nuoruusikä on koko-

naisuudessaan identiteetin etsimistä eri 

tasoilla ja vastaparina tässä on roolien 

hajaannus. Kehitys siis kulkisi nuoruu-

siässä erilaisten roolien kokeilemisen 

kautta kohti sopivaa ja vakiintunutta ta-

paa olla olemassa. Tätä suotuisaa etene-

mistä varjostivat varhaisen lapsuuden 

impulssit ja keskeneräiset kehitystehtä-

vät, jotka ylisuurina ja vaativina saattoi-

vat nousta pintaan ja uhata nuoren hau-

rasta psyykeä.

Jos kehitys aikaisemmissa vaiheissa oli 

jäänyt kovin vaillinaiseksi, nuoruusikä 

käytti ”toisen mahdollisuutensa” ja pala-

si paikkaamaan lapsuuden aukkokohtia.

Hyvin edennyt kehitys puolestaan aut-

toi selviämään kunnialla nuoruuden krii-

seistä kehitystehtäviä porrastamalla. 

Siis toinen nuori selvitti ensin itsenäisty-

mistään ja vasta sen jälkeen ammatinva-

lintaansa, toinen valitsi vanhempiensa 

ammatin ilman suurempaa kriisiä ja kes-

kittyi ideologisen kriisin ratkaisemiseen.

Nuoruusikä asetettiin noissa viime vuo-

situhannen psykologian kirjoissa ikävai-

heeseen 13–25v. Sinä ajanjaksona tulisi 

saada päätökseen jotain mikä mahdol-

listaisi seuraavan kehitystehtävän ja ai-

kuisuuden haasteissa elämisen.

Kuitenkin jo Jung 1900-luvun varhai-

semmalta puoliskolta jätti armollises-

ti nuoruudelle aikaa aina 40-vuotiaaksi 

asti ja piti vasta 40-vuotiasta kypsänä 

aikuisena. Oliko Jung kaukaa viisas, kun 

hän päätyi samaan kuin nykyinen aika-

kautemmekin 2010-luvulla on päätynyt, 

nuoruuden kehitystehtävien vaativuu-

teen.

Mitä haasteita tämän päivän nuoret 

käyvät läpi? Onko ihminen muuttunut 

kehityshaasteiltaan viimeisten vuosi-

kymmenten aikana? Ovatko ajan/ympä-

röivän länsimaisen moniarvoisen, moni-

kulttuurisen ja arvoliberaalin yhteiskun-

nan tuomat vaatimukset tuoneet jotain 

uutta nuoruusiän kehityskriisiin?

Nuorten tulee edelleen itsenäistyä van-

hemmistaan: Lisääntyneen sosiaalisen 

median ja nettipelimaailman myötä lap-

set ja nuoret irtautuvat aikaisemmin 

maailmaan, joka on heidän vanhemmil-

leen vierasta. Näin nuoret ikään kuin ”it-

senäistyvät” ajankäytöllisesti ja mielen-

sisällöiltään kauemmas vanhemmistaan 

varhemmin.

Vanhemmuudessa korostetaan ny-

kyään enemmän tasavertaisuutta, jopa 

kaverivanhemmuutta. Johtaako tämä 

nopeampaan itsenäistymiseen? Luulisin 

tämän jopa hidastavan tunnetason itse-

näistymistä vanhemmista, koska selkeä 

vanhempi–lapsi -asetelman häviää. En-

nen kuin nuori täyttää 18-vuotta, suuri 

osa on kokenut vanhempiensa eroami-

sen. On tutkimuksia siitä, miten pitkäl-

le, jopa koko elämänkaareen heijastuu 

lapsena koettu vanhempien ero. Erityi-

sesti omien parisuhteiden solmimiseen 

voi liittyä sekä pelkoa että onnistumisen 

pakkoa.

Oman aikuistuvan kehon hyväksymi-

nen ja sukupuoli-identiteetin vahvistu-

minen lienee vaikeutunut kehitysteh-

tävänä. Erilaisten syömiseen liittyvien 

hankaluuksien on todettu korostuneen 

ja syömishäiriöiden (anoreksian ja buli-

mian) lisääntyneen. Naisena ja miehenä 

kasvamiseen kohdistuu vahvoja painei-

ta. Jopa ympäristön saastumisen myötä 

on todettu hormonitasolla miesten ”nai-

sistuvan” ts. testosteronitason laske-

van länsimaissa kehittyvillä miehillä. Yh-

teiskunnan arvot ovat kulkeneet samaa 

polkua, ja on trendejä, joissa androgyy-

ni ihminen on ihanne. ”Androgyyniyttä” 

tapaamme jo saastuneessa luonnossa 

kaloina, joilla on kummankin sukupuolen 

merkit. Homosuhteiden yleistyminen 

ja normalisointi tekee sukupuoli-iden-

titeettikriisin monimutkaisemmaksi ja 

pitkäkestoisemmaksi ja se saa samanlai-

sia sarja/pätkä muotoja kuin ammatti- ja 

parisuhdeajattelu.

Ammatinvalinnassa ei enää puhuta vah-

voilla äänenpainoilla oman uran löytä-

misestä tai kutsumuksesta. Ihmisen aja-

tellaan hankkivan mahdollisesti monta 

ammattia ja sen vuoksi elävän ammatil-

KOMPASSIN KANSSA  
NUORUUDEN  
MYRSKYISÄLLE MERELLE 
Nuoruusikä, sen kehityshaasteet ja  
hengellinen kehitys

Teksti: Päivimaria Kuivamäki
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lista kriisiä useamman kerran elämäs-

sään. Tämä ajatus ilmenee osittain myös 

parisuhdetta käsittelevinä kirjoituksina 

”sarjasuhteista” yhden avioliiton sijaan. 

Lisäksi työ ihmisen identiteetin määrit-

täjänä on heikentymässä.

Ideologinen kriisi/arvojen kriisi puoles-

taan kietoutuu kaikkiin edellisiin. Ihmis-

suhteisiin liittyvät ongelmat kietoutuvat 

niihin arvoihin, joiden pohjalta valinto-

ja lopulta tehdään. Arvojen omaksumi-

nen ei tapahdu vain nuoruudessa, joskin 

ajattelun siirryttyä abstraktiin vaihee-

seen (Piagetin ajattelun kehitysteorian 

mukaan), arvojen tarkastelu ja mietti-

minen ovat uudella tavalla mahdollisia. 

Lapsuusikään, niin leikki-iän mieliku-

vamaailmaan kuin koululaisen tieto-ja 

toimintamaailmaan kytkeytyneet koke-

mukset mm. Jumalan läsnäolosta, ra-

kentavat nuoruuden arvovalintoja.

Monimutkaisessa ja yhä monimutkais-

tuvassa nuoruuden kehityskriisien ryp-

päässä selkeä kristillinen arvoperusta 

voisi olla nuorelle kompassi, jonka avulla 

suunnistaa näissä pyörteissä.

Mitä kristillinen arvopohja kommunikoi-

si nyky-yhteiskunnan pätkittyvälle ins-

tant-ajattelulle? Saarnaaja toteaa, että 

aika on kullekin asialle. Useat Raama-

tun henkilöt kokivat elämässään monia 

erilaisia vaiheita: Joosef orjana ja hallit-

sijana, Jeesus puusepän poikana, opet-

tajana ja Vapahtajana, Pietari kalastaja-

na ja apostolina jne. Myöskään parisuh-

teet eivät aina olleet itsestäänselvyyksiä 

tai läpi elämän kestäviä. Puolisoita kuoli, 

vaimoja oli useampia, myös jotkut elivät 

eunukkeina. Raamatussa vanhemmis-

ta itsenäistyminen näkyy useimmiten 

vastuun ottamisena niistä asioista, jotka 

vanhempi on aikaisemmin hoitanut. Am-

matti oli usein periytyvä.

Nuoruuden hengellinen kehitys läpäi-

see edellä kuvaamani nuoruusiän krii-

sit: Kehon muuttumisen ja puberteetin 

myrskyissä kristillinen sanoma tuo luot-

tamusta siihen, että olen Jumalan luoma 

ja Jumalan kuva. Tästä syystä ulkonäkö-

ni, luonteeni ja se, millaiseksi kehityn, 

ovat mukana Jumalan suunnitelmassa. 

Vanhemmista irtautumisessa ja itse-

näistymisessä Jumalan Pyhä Henki on 

erityisesti annettu puolustajaksi, opet-

tajaksi ja ohjaajaksi niin opetuslapsille, 

jotka jäivät orvoiksi Jeesuksen lähtiessä, 

kuin nuorelle, jonka vanhemmat eivät 

enää olekaan vierellä. Ammatinvalin-

taakin voi helpottaa liittyminen Jumalan 

suureen suunnitelmaan sen sijaan, että 

etsisi vain itsensä toteuttamista.

Hengellinen kehitys nuoruudessa voi-

daan mielestäni jakaa toisaalta koke-

mukselliseen, tunteelliseen ulottuvuu-

teen Jumalasta ja uskosta Häneen, 

toisaalta tiedolliseen, älylliseen vakuut-

tumiseen uskon loogisuudesta, ja mo-

raalin välttämättömyydestä elämän sää-

telyssä.

Nuoruusiän kriiseissä hengellinen ke-

hitys sisältää tunnekokemuksia yhtey-

destä Jumalaan ja toisiin ihmisiin (seura-

kunnassa) vastakohtana kodista ja van-

hemmista irtautumisen aiheuttamalle 

yksinäisyydelle. Siihen kuuluu myös 

Raamatun ymmärtämistä abstraktin 

ajattelun avulla ja sen kautta moraalin, 

oikean ja väärän, oikeudenmukaisuu-

den, syyllisyyden ja armon oivaltamis-

ta. Jotta kouluikäisen (latenssivaihe) ul-

kokohtainen sääntömoraali voisi edetä 

nuoruusiän sisäistyneenpään moraali-

käsitykseen, uskon tulisi tarjota virikkei-

tä sekä tunne-elämään että ajatteluun. 

Pelkkien tunnekokemusten korosta-

minen johtaa helposti elämykselliseen 

kristillisyyteen, jossa ”pyhitys” ja luon-

teen hioutuminen ja vastuu eivät saa si-

jaa. Tällöin usein on vaarana, että usko 

kuihtuu aikuisuuden haasteiden edessä. 

Pelkkä älyllinen uskon ymmärtäminen 

ja moraalin oppiminen eivät toisaalta 

tyydytä nuoren kaipuuta vahvasta tun-

teesta heittäytyä kokonaan ja aidos-

ti (100 %) Jumalan käyttöön. Nuorella 

on tarve löytää oma paikkansa ja saada 

kokea, että häntä tarvitaan. Hengellistä 

kehitystä tukevat sellaiset uskon muo-

dot, jotka vahvistavat nuoren toimimis-

ta arvojensa pohjalta ja näin käytännös-

sä vahvistavat, että hän on tarpeellinen 

omalla paikallaan. Vanhassa testamen-

tissa Kuningasten kirjassa kerrotaan 

usein, kuinka kuningas teki sitä, mikä on 

oikein tai väärin Herran silmissä, aivan 

niin kuin hänen isänsä tai esi-isänsä oli 

tehnyt. Vanhempien antamaa esimerk-

kiä siis noudattaen. Toisaalta sanotaan 

mm. kuningas Joasista, että ”hän teki 

koko ikänsä sitä, mikä on oikein Herran 

silmissä, koska pappi Jojada oli kasvatta-

nut hänet” (2. Kun. 12:3)

Moniarvoisessa yhteiskunnassa on pal-

jon hyvää, mutta meidän ei tule hairah-

tua ajattelemaan, että se tarjoaisi arvo-

kompassia nuorille. Eniten hukassa ovat 

ne nuoret, joilla ei ole kompassia ratkais-

tessaan nuoruuden monia kehitystehtä-

viä. Älkää olko enää lapsia, joita ”heitel-

lään kaikissa opintuulissa”, sopii myös 

tähän yhteyteen, vaikka Paavali ei liene 

tarkoittanut opintuulilla aivan samaa 

kuin minä tässä.

Lue myös: Kinnunen Saara, Lapsen usko; 

miten tukea lapsen hengellistä kasvua, 

Uusi tie, 2011

Selkeä kristillinen arvo-
perusta voisi olla nuorelle 
kompassi.
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Sijaistraumatisoituminen

Teksti: Heidi Ahonen, KT, vaativan erityistason psykoterapeutti, 
ryhmäanalyytikko, musiikkiterapeutti, musiikkiterapian professori, 
Wilfrid Laurier University, Canada (www.morethanbread.org)

Oletko ammattiauttaja, tera-

peutti, sosiaali-, opetus- tai 

terveysalan ammattilainen, 

seurakunnan työntekijä tai vapaaehto-

istyöntekijä?! Työskenteletkö trauma-

tisoituneiden ihmisten kanssa? Kuun-

teletko sydäntäsärkeviä  tarinoita tun-

nista toiseen?!Kannatko toisten taakkoja 

tuntien itsesi taakoitetuksi? Itketkö it-

kevien kanssa ja itkettääkö sinua vielä, 

kun olet yksin kotona?!

Ihmiset, joita autamme, muuttavat 

myös meitä. Kuka tahansa auttaja voi al-

tistua sijaistraumatisoitumiselle, myötä-

tuntoväsymiselle ja loppuunpalamiselle. 

Siksi on tärkeää, että pidämme itsestäm-

mekin huolta ja hoidamme omaa sielu-

amme.

Ennen traumakokemusta tietyt pe-

rususkomukset ohjaavat elämäämme. 

Saatamme pitää maailmaa suhteellisen 

ystävällisenä paikkana, elämällämme 

on tarkoitus, kaikessa on jotain järkeä 

ja odotamme elämän kohtelevan meitä 

ainakin kohtuullisen hyvin. Sitten trau-

ma iskee, joskus yhtäkkiä kuin torna-

do, riistäen meiltä perusturvallisuuden, 

luottamuksen ja kontrollin tunteen 

elämämme suhteen ja tuoden mukanaan 

pelkoa, kipua, tuhoa ja monia kysymyk-

siä. Meillä voi olla epätodellinen tunne 

siitä, mitä tapahtui. Elämän tarkoitus-

kaan ei ole enää selkeä, ja kaikki tuntuu 

epäoikeudenmukaiselta.!

Aivan niin kuin tornadon aiheutta-

man tuhon siivoamiseen menee paljon 

aikaa, myös psykologisen trauman ai-

heuttaman tuhon korjaaminen on aikaa 

vievä prosessi. Akuutti trauma on saat-

tanut myös avata vanhemman, aiemmin 

koetun psykologisen trauman. Joskus 

PTSD-oireet ovat vain jäävuoren huip-

pu, ja taustalla voi olla pitkä trauma/de-

privaatio historia, joka nyt on aktivoitu-

nut. !

Terapeutti tai vapaaehtoistyöntekijä, 

joka kuuntelee toisten ihmisten trauma-

kokemuksia, on säiliöihminen, johon au-

tettava kaataa elämäntaakkojaan ja tun-

nekipujaan. Tämän seurauksena auttaja 

voi alkaa itse reagoimaan samanlaisin 

PTSD-oirein kuin hänen autettavansa. 

Kyseessä on sijaistraumatisoituminen.!!

Kun autettava ihminen kertoo mi-

nulle traumatarinaansa, kuuntelen 

myötäeläen, empaattisesti, virittäy-

tyneenä tunteineni samalle aaltopitu-

udelle. Kun kannan hänen suruaan, 

raivoaan, kauhuaan, ahdistustaan jne., 

virittäydyn samalla hänen avuttomuu-

teensa, voimattomuuteensa ja ! yk-

sinäisyyteensä.! Kun kuuntelen toisen 

traumakokemusta, on kuin astuisin 

hänen kanssaan hänen synkkään ja tur-

vattomaan maailmaansa, sysipimeään 

laaksoon. Vaikka silmäni usein kostu-

vatkin, yritän silti pysyä rauhallisena ja 

kontrolloida omia tunteitani, esimerkik-

si kauhuntunnettani tai raivoa epäoi-

keudenmukaisuudesta, jonka autetta-

van kertomus on saattanut minussa ak-

tivoida. !Koska auttajana pyrin olemaan 

myötätuntoinen ja empaattinen, minun 

on vaikea pysyä tunteineni koskematto-

mana tai erillisenä. Ilman empatiaa ei ole 

terapeuttista kohtaamista!! Siksipä juuri 

me empaattiset auttajat, jotka olemme 

avoinna emotionaalisesti, olemme sa-

malla sijaistraumatisoitumisen vaara-

vyöhykkeellä, ja kuulemamme trauma-

tarinat saattavat alkaa muuttaa sisäistä 

maailmaamme.!!

Aina kun kuuntelen ja kannan toisen 

traumakokemusta empaattisesti, olen 

itse vaarassa traumatisoitua. Terapiais-

tunnon jälkeen saatan kokea häiritseviä 

mielikuvia ja tunteita sekä nähdä yöl-

lä!painajaisia, vaikka en koskaan ole itse 

kokenut mitään autettavan traumas-

ta. !Jos autettavani traumasta on tullut 

trauma, joka taakoittaa minua ‘työajan’ 

jälkeen, minusta on saattanut tullut si-

jaistraumatisoinnin uhri. Sijaistraumati-

soituminen saa minussa aikaan samank-

altaista avuttomuuden tunnetta kuin 

autettavani tuntee.! Hoitamattomana 

sijaistraumatisoituminen voi johtaa lop-

puunpalamiseen ja vakavaan masennuk-

seen.

Sijaistraumatisoitumiseen sairastuu 

helpoiten auttaja, joka omia tunteita-

an kontrolloiden empaattisesti! kuun-

telee toisen traumakertomusta. Säil-

iöihmisenä auttaja ottaa vastaan au-

tettavan tunnetaakkaa, vaikkei hänellä 

itsellään aina ole riittävästi keinoja ty-

hjentää säiliötään. Tyypilliset PTDS-oi-

reet, joita auttaja saattaa alkaa tuntea, 

>
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sisältävät uupumusta, avuttomuuden 

tunteita, itkuisuutta, ärtyneisyyttä, uni-

vaikeuksia, painajaisia ja häiritseviä mie-

likuvia/flasbackeja liittyen autettavien 

traumatarinoihin. Vaikutukset näkyvät 

myös tulevaisuuden pelkona, elämän 

tarkoituksen ja uskon kriiseinä sekä! ih-

missuhteissa esim. eristäytyneisyytenä. 

Saatamme muuttua kyynisiksi, pelok-

kaiksi, joustamattomiksi, rajattomiksi tai 

ylisuojeleviksi. Ennen voimavaroinamme 

olleet asiat, kuten luovuus, harrastukset, 

usko yms., menettävät merkitystään.

Samat asiat, jotka altistavat sijaist-

raumatioitumiselle, voivat myös ennal-

taehkäistä sitä. Koulutuksen puute li-

ittyen traumaan, PTSD-oireisiin sekä 

suru- ja traumaterapiaprosessiin lisää 

sijaistraumatisoitumisen riskiä, samoin 

työnohjauksen ja oman psykoterapian 

puute. Joskus työnantaja ei ymmärrä 

sijaistraumatisoitumisen riskiä, ja työn-

tekijöillä on esim. liikaa samankaltai-

sia tapauksia peräjälkeen ilman riittäviä 

psykologisia taukoja ja reflektoinnin 

mahdollisuutta. Usein vasta loppuun-

palaminen pakottaa auttajan lisäkou-

lutukseen, työnohjaukseen tai omaan 

terapiaan.! Auttamisprosessin aikana 

aktivoituneen vastatransferenssin tun-

nistamattomuus voi myös olla sijaistrau-

matisoitumisen taustalla.

Kokemusten jakaminen kaiken kaik-

kiaan on terapeuttista, sillä se vähentää 

häpeän tunnetta ja eristäytyneisyyttä. 

Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen-

kin vetänyt kokemusperäisia workshop-

peja ja koulutustilaisuuksia ammattiaut-

tajille ja vapaaehtoistyöntekijöille! eri 

puolilla maailmaa. Niiden aikana osallis-

tujat ovat saaneet tyhjentää ‘säiliöitään’ 

erilaisten harjoitusten sekä! musiikin ja 

taiteen tekemisen avulla.!Monelle on ol-

lut terapeuttista ymmärtää oireidensa 

alkuperä ja antaa niille oikea nimi. Sijais-

traumatisoituminen ‘paranee’ helpos-

ti, mikäli se tunnistetaan ajoissa ja ryh-

dytään ennaltaehkäiseviin toimiin.
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Johdanto
Vanhuuden aikaa pidetään eletyn elä-

män arvioinnin aikana: Pystynkö hyväk-

symään sekä huonot että hyvät ajat juuri 

minun elämääni kuuluvina tapahtumina? 

Toisaalta se on eteenpäin katsomista: 

Voisin vielä tehdä jotain, mikä minua to-

della kiinnostaa. Entä mitä on kuoleman 

jälkeen? On tarpeen löytää vastauksia 

kysymyksiin, jotka koskevat elämän tar-

koitusta ja elämänkatsomusta. Liikutaan 

hengellisten tarpeiden alueella. Ihmisen 

olemukseen kuuluu hengellinen ulottu-

vuus koko elämän ajan, ei vain vanhuu-

dessa, mutta viimeistään vanhuudessa 

hengellisyys tulee uudelleen ajankoh-

taiseksi. Vanhuksen suuri löytö on ha-

vahtua huomaamaan olevansa Taivaan 

kansalaisena maailmassa. Oman elämän 

tarkoitukseen, elettyyn elämään ja kuo-

lemaan liittyvät kysymykset kutsuvat 

vanhuksen löytöretkelle muistelemaan 

elettyä elämää. Matkan myötä vanhuk-

sen on mahdollista todeta: ”Tämä on mi-

nun elämäni, ainutkertainen ja arvokas”.

Sielunhoitoterapiassa hengellisen 

muistelun avulla on mahdollista auttaa 

ja tukea vanhusta tällä matkalla ja sa-

malla tuoda esiin tämä vanhuuden eri-

tyinen merkitys ihmisen koko elämälle. 

Vanhuus on ihmisen elämän kruunu.

Elämänkaari 
vanhuuden 
näkökulmasta
Hyvän perustan vanhuuden näkökul-

maan tarjoaa Erik H. Eriksonin koko elä-

mänkaaren – syntymästä kuolemaan 

– kattava psykososiaalisen kehityksen 

teoria. Siinä elämänkulku jaotellaan vai-

heisiin, joita luonnehtivat erityiset kehi-

tyshaasteet. Kunkin ikäkauden kehitys-

haaste saa aikaan kehityskriisin, jonka 

tarkoituksena on luoda ihmisessä uusia 

valmiuksia ja kykyjä. Psyykkinen työ saa 

ihmisen ponnistelemaan kriisin, muu-

toksen läpi ja kasvamaan uusiin haastei-

siin.

Viimeinen vaihe ihmisen persoo-

nallisuuden kehityksessä on minän in-

tegraatio eli eheys. Tämä kehitysvaihe 

sijoittuu vanhuuteen, jolloin kehitysvai-

heen onnistunut ratkaiseminen auttaa 

ihmistä hyväksymään eletyn elämän 

sellaisena, kuin se on ollut. Vanhuuden 

kehitysvaiheen onnistunut ratkaisemi-

nen johtaa elämän tarkoituksen sisäis-

tämiseen. Katkeruus, epätoivo ja kuole-

manpelko puolestaan heijastavat minän 

integraation keskeneräiseksi jäämis-

tä. Vanhuksen hyväksyessä eletyn elä-

mänsä kokonaisuutena, syntyy viisau-

den voima, joka tarkoittaa avoimuutta ja 

kiinnostusta elämää kohtaan myös kuo-

leman edessä.

Kehitystehtävät, joihin ihminen ei 

ole otollisessa vaiheessa kyennyt vas-

taamaan riittävän hyvin, ilmaantuvat 

erityisen vaativina käsiteltäviksi myö-

hemmissä elämänvaiheissa. Tämä saat-

taa aiheuttaa psyykkisiä ja sosiaalisia 

ongelmia, mutta antaa myös uusia mah-

dollisuuksia kohdata käsittelemättä tai 

keskeneräisiksi jääneet kehitystehtä-

vät. Tämän vuoksi vanhuus voidaan näh-

dä myönteisenä aikana, jolloin on vielä 

mahdollista käydä elämää läpi ja saattaa 

keskenjääneet vaiheet ja kysymykset 

päätökseen. Samalla vapautuminen kiin-

nipitävistä asioista edistää levollisuutta 

ja tyytyväisyyttä. Luopumisesta tulee 

elämän voima, joka voidaankin ilmaista 

myönteisenä elämän täyttymyksenä.

Hengelliset tarpeet vanhuudessa

Vanhuudessaan ihminen alkaa kään-

tyä ulkoisista asioista yhä enemmän si-

säisen todellisuutensa suuntaan. Hän 

tutkailee maailmaa ja sen aineetonta 

puolta sisäisyydestään käsin. Hänen 

”sisäinen ihmisyytensä” alkaa olla yhä 

enemmän hereillä. Pohdinnan kohteita 

ovat suhde Jumalaan ja Raamatun sano-

maan sekä näiden merkitykseen omassa 

elämässä.

Hengellisyyden tarve on ihmisen sy-

vää toivetta olla dynaamisessa, persoo-

nallisessa yhteydessä Jumalaan, kykyä 

kokea pyhyyttä, aineellisen maailman 

ylittävää iloa, rauhaa ja turvallisuutta.

Hengellisyys voidaan liittää osak-

si sisäisen elämän ja ihmisenä olemisen 

ydinkokemusta. Ihmisen hengelliset tar-

peet voidaan jakaa seuraavasti: 1) tar-

ve tulla sovitetuksi itsensä, läheistensä 

ja Jumalan kanssa, 2) tarve suojautua, 

kun kaikki uhkaa tuhoutua ja hajota, 3) 

tarve löytää elämän eheys ja 4) tarve kii-

tollisuuden ja täyttymyksen saavuttami-

seen. Nämä elämän peruskysymykset 

koskevat ihmisen koko olemassaoloa ja 

ne heijastavat ihmisen tulkintaa uskos-

ta ja elämännäkemyksestä. Näitä kysy-

myksiä vanhuksen on tärkeä pohtia toi-

sen ihmisen kanssa, vaikka joka kysy-

mykseen ei vastausta löytyisikään.

Kohdatakseen ihmisen hengellisten 

kysymysten äärellä, auttajalta tarvitaan 

läsnäoloa, lähelle tulemista ja luotta-

musta herättävää vuorovaikutustaitoa. 

HENGELLINEN MUISTELU 
VANHUKSEN  
SIELUNHOITOTERAPIASSA
Teksti: Ritva Uuttu-Riski, sielunhoitoterapeutti, työnohjaaja, vanhustyön kouluttaja, TTM
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Auttajasta tulee kuuntelija, vierellä kul-

kija, lähimmäinen. Tästä on kyse, kun pu-

hutaan sielunhoitoterapiasta vanhuu-

den ikävaiheessa.

Muistelu ja  
sielunhoitoterapia
Elämän muistelu kuuluu keskeisenä 

vanhuuden ikävaiheeseen. Kun muis-

telussa huomioidaan hengellinen näkö-

kulma, on vanhuksen mahdollista löytää 

vastauksia elämänsä perimmäisiin kysy-

myksiin ja hänen hengellinen identiteet-

tinsä saa uudistua ja vahvistua. Kun van-

hus muistelee elämäänsä, kohtaamisen 

pintana on koko elämä – nykyinen, men-

nyt ja tuleva. Vanhus käy läpi elämänpol-

kuansa aina varhaislapsuuttaan myöten. 

Hänen elämästään piirtyy kokonainen 

tarina. Parhaimmillaan oman tarinan 

kertominen on vanhukselle valaiseva, 

vahvistava ja parantava kokemus.

Vierellä kulkijan tehtävä on vanhuk-

sen kertomusten kuuntelu, myönteis-

ten muistojen vahvistaminen ja toivon 

tukeminen. Kuuntelija, joka on aidosti ja 

syvällisesti kiinnostunut vanhuksen elä-

mästä ja hänen tarinastaan, ymmärtää, 

että vanhuksen elämään sisältyy myös 

uuvuttavia ja kuluttavia, rankkojakin 

asioita, joiden esille ottaminen on aivan 

yhtä arvokasta ja välttämätöntä kuin 

valoisienkin muistojen. Elämän läpikäy-

minen tuo esiin, missä vaiheissa erilais-

ten haavojen, vaikeiden asioiden juuret 

ovat. Tällöin on mahdollista pysähtyä ja 

tutkia asiaa tarkemmin ja kenties löytää 

uutta näkökulmaa, joka auttaa vapautu-

maan ja pääsemään sovintoon kesken-

eräisten ja mieltä painavien asioiden 

taakoista. Sovitetuksi tuleminen Juma-

lan, itsensä ja läheisten kanssa on va-

pauttavaa. Tällaisten asioiden kohtaami-

sessa vierellä kulkija saa samalla välittää 

kiitollisuutta ja toivoa vanhukselle.

Kun vanhus kertoo itselleen ja itses-

tään yhä uusia tarinoita ja vahvistaa tai 

sulkee pois eri puolia itsestään ja elä-

mästään, edellyttää tämä kuuntelijal-

ta herkkää läsnäoloa ja tarkkaa korvaa. 

Vanhuksen omien sanojen, symbolien ja 

metaforien käyttäminen toimii siltana 

hänen elettyyn elämäänsä. Kun vierel-

lä kulkija kuuntelee vanhuksen muisto-

ja, hän saa käsityksen vanhuksen elä-

mänkulun vaiheista ja merkityksellisis-

tä kokemuksista. Muistelu merkitsee 

vanhukselle keinoa vakuuttua omasta 

ja elämänsä arvosta. Yhteisen jakami-

sen piiriin sisältyy myös vanhuksen hen-

gellisten tarpeiden, uskon merkityksen 

avautuminen elämässä aiemmin, nyt ja 

tulevaisuuteen suuntautuneena.

LOPUKSI
Muistelun avulla voidaan vanhuudessa 

löytää uusi tapa ihmisenä olemiseen ja 

identiteetin muotoutumiseen. Se on kei-

no tarkastella elettyä elämää ja samal-

la eheytyä. Eheytymiseen kuuluu myös 

hengellinen ulottuvuus. Hengellisen 

muistelun lähtökohtana on kristillinen 

ihmiskäsitys, jonka mukaan jokainen ih-

minen on Jumalan luoma ainutkertainen 

persoona ja arvokas omana itsenään Ju-

malan silmissä. Hengellisen muistelun 

keskiössä on kristityn elämäntarinan 

liittäminen Jumalan yhteyteen. Hengel-

linen muistelu palvelee ja tukee vanhus-

ta hengellisen identiteetin rakentuessa 

yhtenäiseksi ja ehyeksi – uudistuneeksi 

jumalasuhteeksi.

Yhteisessä rukouksessa asiat voi-

daan jättää Jumalalle luottaen, että Ju-

mala itse vaikuttaa ja auttaa ihmistä 

yhteyteensä. Sielunhoitoterapia, jossa 

hengellinen muistelu voi olla auttamas-

sa vanhusta rakkauden sävyttämässä il-

mapiirissä pääsemään yhteyteen Juma-

lan, itsensä ja lähimmäistensä kanssa, on 

saavuttanut syvimmän tarkoituksensa. 

”Onnistuneesti käyty sielunhoitopro-

sessi on kuin voimassa oleva passi peril-

le.”
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Hoitotahto käyttöön
Suomessa kuolee vuosittain n. 50 000 

ihmistä, heistä alaikäisiä on 400–500. 

Vanhuksista kuolee äkillisesti noin kol-

masosa. Muiden ikääntyneiden kohdalla 

kehityskulku on hitaampaa. Kuolemaan 

valmistautuminen vaihtelee eri maiden 

ja kulttuurien kesken. USA:ssa 2000-lu-

vun alussa 70 % oli ilmaissut hoitotah-

tonsa ennen kuolemaa tai nimennyt 

asioiden hoitajan sitä varten. Suomes-

sa prosenttiluku on selvästi alhaisempi. 

Meillä reilulla 10 %: lla on hoitotahto 

potilasasiakirjoihin liitettynä. Hoitotah-

to/-testamentti jättää silti ammattilai-

sille runsaasti tulkinnanvaraa siitä, mi-

ten sitä pitäisi soveltaa kulloisessakin 

tilanteessa. Aina sen noudattaminen ei 

myöskään ole täysin mahdollista. Tau-

dinkulku voi olla aaltoileva niin, että on 

vaikeaa arvioida, milloin aktiivisesta hoi-

dosta pitäisi lopullisesti luopua ja siirtyä 

oireenmukaiseen hoitoon, ja milloin sai-

raus voi vielä hellittää otettaan.

Vähitellen pahenevissa sairauk-

sissa keskustelua kuolemasta pitäisi 

käydä toistuvasti potilaan ja omaisten 

kanssa. Pelkistetyt hoitoprosessit, jois-

sa on akuuttihoidon nopeatempoinen 

formaatti, eivät suosi tämänkaltaisten 

aiheiden käsittelyä kiireisellä vastaan-

otolla. Sopivaa keskustelumahdolli-

suutta ei saata syntyä ennen tilanteen 

pahenemista, jonka jälkeen se voi olla 

mahdotonta. Elämän loppuvaiheen hoi-

toa ohjaava potilaan ja omaisten kanssa 

yhdessä tehty, potilasasiakirjoihin tal-

lennettu saattohoitosuunnitelma sisäl-

tää lääketieteellisen ja hoitotieteellisen 

näkökulman sekä omaisten ja muiden 

toimijoiden roolit ja tehtävät elämän 

loppuvaiheiden hoidossa. Se helpottaa 

hoitolinjausten valintaa esim. päivystyk-

sessä tai potilaan hoitopaikan vaihtues-

sa.

Potilaan ollessa kykenemätön enää 

ilmaisemaan hoitotahtoaan, tulisi hoito-

henkilökunnan yrittää haastatella omai-

sia selvittääkseen, mikä potilaan oma 

hoitotahto on ollut, ei niinkään sitä, mitä 

omaiset itse toivoisivat hoidolta. Jos tie-

toa potilaan tahdosta ei saada, lääkäri 

hoitaa häntä parhaan ymmärryksensä 

mukaan hoitovalintoja tehden. Yhtenäi-

sen näkemyksen saavuttaminen lisää 

omaisten motivaatiota osallistua hoi-

toon ja kenties potilaan mahdollisuuk-

sia olla kotona pidempään. Yhteistyöstä 

pitäisikin sopia niin, että ammattilaiset 

ja omaiset jakavat tehtäviä ja vastuita 

ja tukevat toisiaan saattohoidon toteu-

tuksessa. Omaiset toivovat enemmän 

tietoa sairauden kulusta ja lähestyvästä 

kuolemasta pystyäkseen sopeutumaan 

tilanteeseen ja olemaan paikalla lähdön 

hetken koittaessa.

Mitä saattohoito 
sisältää?
Saattohoitoon siirtyminen tarkoittaa 

sairauksien oireenmukaista hoitoa, 

kuntoutuksesta ja turhista tutkimuk-

sista, hoidoista ja lääkkeistä luopumista 

(esim. vaikeasti nieltävät lääkkeet). Jos-

kus se voi tarkoittaa myös sietämättö-

mien oireiden maksimaalista hallintaa 

esim. nukuttamalla potilas määräaikai-

sesti tai koko loppuajaksi (palliatiivinen 

sedaatio), kun kaikki muut oireiden lie-

vityskeinot on käytetty. Saattohoitoon 

siirryttäessä luovutaan rationaalises-

ta, näyttöön perustuvasta sairauksi-

en parantamiseen tähtäävästä hoidos-

ta, ”Käypä hoito”-suositusten aktiivisen 

hoidon linjauksista, sairauksien ennal-

taehkäisyyn tähtäävistä ruokavaliois-

ta, lääkkeistä ja tarkasta päivärytmis-

tä. Käytetään niitä hoitomuotoja, jotka 

potilas kokee vointiansa helpottavina, 

esim. kivun hoito. Syöpäpotilaista 10–

30 % tarvitsee erikoistekniikoita oirei-

den lievitykseen

ennen kuolemaa, esim. selkäydintilaan 

tai ihonalaiskudokseen annettavaa ki-

pulääkettä tai luiden kipusädetystä.

Hyvä hoito on myös psyykkisten re-

aktioiden huomiointia. Masennus, ah-

distus ja delirium kuuluvat suurimmalla 

osalla jonkinasteisina kuolemaa edel-

täviin oireisiin. Kaikkea ahdistusta, pel-

koa ja luopumisen tuskaa ja surua ei pidä 

kuitenkaan medikalisoida. Ihmisellä on 

tarve tehdä tiliä eletystä elämästä, sur-

ra edessä olevaa eroa läheisistä ja rak-

kaista asioista. Kuoleva tarvitsee tukea 

uhkaavaan elämän merkityksellisyyden 

päättymiseen, arvailuun loppuuko kaik-

ki ruumiilliseen kuolemaan vai jääkö jo-

tain olemaan sen jälkeen. Myös omais-

ten suru voi olla lohdutonta nähdä, esi-

merkiksi, jos kuoleva on pienten lasten 

äiti tai isä. Huoli siitä, miten jäljellejää-

vät selviytyvät eteenpäin painaa mieltä. 

Kuoleva haluaisi jaksaa olla heidän luo-

pumisessaan mukana ja antaa ohjeita ja 

neuvoja kun vielä voi. Saattaa olla myös 

monia käytännön asioita, joita pitäisi eh-

tiä hoitaa ennen kuin voimat ehtyvät.

Elämän loppuvaiheen 
hyvä hoito  
yhteinen haasteemme
Teksti: Anneli Kuusinen, LL, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, perhelääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
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Muut kuin hoidolliset 
tarpeet
Potilaille saattaa nousta sellaisia tar-

peita, joihin hoitohenkilökunnalla ei ole 

tarjota apua, kuten tarve ripittäytyä ja 

saada synninpäästö, tai halu nauttia eh-

toollista. Voi olla tarve tavata sellaisia 

omaisia ja läheisiä, joihin ei ole ollut pit-

kään aikaan yhteydessä, vaikkapa pyy-

tää anteeksi ja selvittää riidat pois, jotta 

voi lähteä rauhassa. Hoitavien ammat-

tilaisten olisi hyvä kuulla näitä toivei-

ta, koska niillä voi olla suurta merkitys-

tä jäljellejäävien elämässä ja surutyötä 

tehtäessä. Tällaisissa tilanteissa on hyvä 

ottaa yhteistyökumppaniksi esimerkiksi 

sairaalapastori tai sielunhoitoterapeut-

ti. Joskus hengellisessä hätätilassa am-

mattilainen voi ottaa itsekin virsikirjan 

ja laulaa ja lausua rukouksen, jos potilas 

sitä toivoo, eikä seurakunnan edusta-

jaa ehditä saada paikalle. On hyvä huo-

mioida eri uskontokuntien tavat toimia 

kuolemaa lähestyessä ja säilyttää ohjeet 

saatavilla.

Myös testamentin tai kauppakirjan 

teko tai edunvalvonnan valtuutuksen 

laatiminen voi olla kiireellinen asia, jotta 

sen pätevyys voitaisiin vielä taata juridi-

sesti. Asiakirjat voi laatia hoitopaikassa 

alan asiantuntijan toimesta tai avustuk-

sella.

Eksistentiaaliset  
pohdinnat
Luopuminen läheisistä tuntuu monen 

kohdalla helpommalta, jos uskoo, ettei 

ero ole lopullinen. Se luo katseen tule-

vaan, vaikka sen olomuoto onkin erilai-

nen. Toivo jälleennäkemisestä lohduttaa 

luopumisen hetkellä. Moni pelkää kuo-

levansa sosiaalisesti ennen fyysistä kuo-

lemaa, pelkää, että kukaan ei ole lähellä 

kun tarve tulee. Ihminen on kuitenkin 

luotu elämään vuorovaikutuksessa alus-

ta loppuun saakka. Elämä halutaan näh-

dä merkityksellisenä ja arvokkaana lop-

puun asti oma persoona ja autonomia 

säilyttäen. Asioiden arvot ja merkityk-

set voivat muuttua loppuvaiheessa hy-

vinkin paljon. Elämä kristallisoituu ja an-

taa merkityksen loppuvaiheessa usein 

myös jäljelle jääville. Läheisen kuoleman 

kokemisessa tapahtuu myös kulttuuris-

ta siirtymää sukupolvelta toiselle, sitä 

kannattaa kuunnella ja tukea.

Hoidosta luopuminen
Parantavasta hoidosta luopuminen on 

lääkäreille vaikeaa. Koulutus tähtää sii-

hen, että potilas parannetaan. Lääkäreil-

le ei juuri ole opetettu, miten potilasta 

valmistellaan kuolemaan, tai milloin ja 

mitkä hoidot pitäisi lopettaa kärsimystä 

lisäävinä ja tarpeettomina. On vaikeaa 

evätä toivo paranemisesta, myös itsel-

tään ammattilaisena. Kuolema tuntuu 

epäonnistumiselta työssä. Pitkitetty ak-

tiivinen hoito voi kieliä kyvyttömyydes-

tä kohdata kuolema. Saattohoitovaihe 

on sopimusten tekoa; siitä, mistä voi-

daan ja kannattaa luopua ja mitä voi saa-

da tilalle. Jos potilas pystyy puhumaan, 

hänestä voi olla jopa tukea ja rohkaisua 

ammattilaiselle irtiottoon tiukoista suo-

situksista ja määräyksistä sairauden pa-

rantamiseksi.

Saako kuolla kotiin?
WHO:n mukaan 75 % vanhuksista ha-

luaisi kuolla kotonaan, silti meillä lähes 

80 % vanhuksista kuolee kuitenkin lai-

tosmaisissa olosuhteissa (sisältäen te-

hostetun palveluasumisen). Saattohoi-

toa tarvitsee vuodessa 15 000 poti-

lasta. Heistä arviolta puolet voitaisiin 

saattohoitaa kotona, jos tarvittava apu 

olisi saatavana sinne. Elämän lopun lä-

hestyessä kuoleva toivoo oireiden hel-

potusta, elämänhallinnan tunteen säi-

lyttämistä ja arvokkuuden kokemuksia. 

Kotona nämä saattavat olla helpommin 

tavoitettavissa, siellä voi tavata vapaam-

min läheisiään ja omaiset voivat huoleh-

tia yhteistoimin kuolevan tarpeista. Koti 

mahdollistaa persoonalliset ratkaisut ja 

tutun ympäristön tuoman turvallisuu-

den tunteen, mikäli sinne voidaan järjes-

tää apua ja tukea riittävästi. Myös palve-

lutalot voivat toimia varsin kodinomai-

sina ympäristöinä kuolevalle ja hänen 

omaisilleen. Suomessa on myös muuta-

ma saattohoitokoti haasteellisimmille 

potilaille.

Kuolema omin ehdoin
Elämän hallitsemattomuuden pelko tai 

kykenemättömyys ottaa vastaan tavan-

omaista apua saattaa johtaa aktiivisiin 

kuolemantoiveisiin. Ne eivät liity aina 

sairauden oireisiin, vaan esim. hylätyksi 

tulemisen pelkoon elämän lopussa, ah-

distukseen, masennukseen, autonomian 

menettämisen tai riippuvuuden pelkoon 

tai elämän merkityksettömyyden koke-

muksiin jo ennen sairauden pahenemis-

ta. Myös omaiset saattavat uupua kuo-

lemaa lähestyttäessä ja toivoa loppua 

tilanteelle. Mitä tällaisessa tilanteessa 

pitäisi tehdä? Mikä on kohtuutonta ja 

mikä kohtuullista kärsimystä potilaal-

le, entä omaisille? Voiko/saako ihminen 

päättää itse kuolemastaan rajattomas-

ti? Kuuluuko päätös kuolemasta poti-

laalle itselleen, Jumalalle vai lääkärille? 

Tarvitaanko siihen ammattilaisia? Vai-

kuttaa siltä, että lääketiede on osittain 

korvannut uskonnon ja hoitohenkilöstö 

on valittu päättämään elämästä ja kuo-

lemasta. Päätökset eivät ole kuitenkaan 

pelkästään lääketieteeseen perustuvia. 

Kristillinen kirkko opettaa että ihminen 

kuuluu Jumalalle eikä hänellä ole oikeut-

ta päättää itse elämänsä alusta eikä lo-

pusta, mutta siihen on tehty erilaisia lie-

vennyksiä historian kulussa.

Eutanasia (kr. eu-thanasos, hyvä 

kuolema, nykyisin omaehtoinen kuole-

ma) voidaan nähdä individualistisen elä-

män päätepisteenä. Yleensä yksilö kui-

tenkin on ja elää elämäänsä suhteessa 

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki, YTM
Sos.työntekijä, uusperheneuvoja
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
P. 045 3156464, Kuopio 
hennalehtimaki@gmail.com
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terapeuttista sielunhoitoa
uusperheneuvontaa
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muihin, jolloin esim. eutanasia voi olla 

ristiriidassa heidän etujensa kanssa, 

esim. lapsi/vanhempi-suhde. Yhteiskun-

nallisen väärinkäytön vaara eutanasian 

saamisehtojen määrittelyssä nähdään 

myös uhkakuvana. Itsemurhassa avus-

taminen ei ole Suomessa rikos. Hollan-

nissa vajaa 3 % kuolemista on avustet-

tuja. Lupaa kuolinapuun ei saa siellä-

kään kuka tahansa. Psyykkiset syyt ovat 

usein epäämisen taustalla, koska mieli 

voi muuttua, kun toipuu esim. vakavasta 

masennuksesta.

Toivoa on
Suomessa on käytössä suuri joukko lail-

lisia hoitokeinoja, joiden avulla kuolevan 

vointia voidaan helpottaa ja taata hänel-

le hyvä kuolema, jos niitä vain osataan ja 

uskalletaan käyttää. Hyvä oireenmukai-

nen hoito voi olla myös halvempaa kuin 

aktiivinen. Meidän kaikkien velvollisuus 

on pitää huolta siitä, että elämän loppu-

vaiheen hoidossa elämä voidaan elää 

loppuun asti turvallisesti ja laadukkaasti 

ammattilaisten ja läheisten yhteistyöllä 

paikassa, jonka kuoleva kokee turvalli-

seksi ja jossa hän voi luottaa, että hänes-

tä pidetään hyvää huolta. Tässä meille 

kaikille löytyy varmasti tehtävää.

Omaisten tilanne
Tärkeintä jäljellejääville omaisille on, et-

tei lukkiudu surussaan yksin ja lakkaa 

elämästä. Luopuminen on läpikäytäväk-

si tarkoitettu vaihe. Sen jälkeen on aika 

suuntautua uusiin elämänvaiheisiin ja 

uskaltaa ottaa vastaan uusia haasteita. 

Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen jo kohta 

avautuu. Muistot rikastuttavat elämää 

ja luovat siihen uusia näkökulmia.

Omaiset saattavat jäädä hyvinkin yk-

sin ilman keskustelukumppania, koska 

hoitosuhde loppuu, kun vainaja siirre-

tään pois hoitopaikasta. Omaiset voivat 

olla ensimmäistä kertaa elämässään te-

kemisissä kuoleman kanssa ja hyvinkin 

neuvottomia, mitä kaikkea pitäisi ryh-

tyä tekemään. Erilaiset kirjalliset oppaat 

voivat helpottaa asioiden hoitoa ja myös 

avun hankkimista itselle surussa. Seura-

kunnat tarjoavat tukea erilaisten tapah-

tumien, ryhmien ja yksilötapaamisten 

muodossa. Myös sielunhoitoterapeutit 

voivat jatkaa omaisten kanssa tapaami-

sia kuoleman jälkeen.

Jos jonakin päivänä emme enää 
tapaisi,

niin ei se olisi loppumista,

vain siirtymistä toiseen aikaan.

----

Jos kaipaat minua,

katso tähtiin ja olen siellä

Eija Jaakola-Partasen runosta 

lyhennettynä

Lähteet:

Hänninen J. Elämän loppu vai kuoleman 

alku. Helsinki, Duodecim, 2006.

Kuolevan potilaan oireiden hoito. Käypä 

hoito -suositus 28.11.2012,  

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_

valvonta/terveydenhuolto/elaman_

loppuvaiheen_hoito/saattohoito
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Siitä hetkestä lähtien

suru kulki varjona mukana.

Se oli läsnä

jokaisessa aamussa,

jokaisessa onnen hetkessä.

Se sävelsi molleja duureihin,

värjäsi vaalean tummaksi,

toi kysymysmerkit

vastausten tilalle.

Ja hiljaisuuden,

jonka läpi oli

kuljettava hitaasti,

pienin askelin,

mutta eteenpäin.

Siitä alkoi myös uusi ajanlasku:

aika ennen lähtöäsi ja

aika lähtösi jälkeen.

Hanna Ekola kirjassaan Sano suruasi 

rakkaudeksi

Kun menetämme viereltäm-

me rakastamamme ihmisen, 

elämä muuttuu kertaheitol-

la erilaiseksi kuin ennen. Se, 

mikä vielä eilen oli tärkeää, on hetkessä 

jäänyt taka-alalle ja tilalle on tullut surun 

tuntematon maailma.

Mielessä on paljon kysymyksiä. Mi-

ten tästä eteenpäin? Miten voin jatkaa, 

kun hänen elämänsä ei jatkunut? Miksi 

hän enkä minä? Miksi jo nyt?

Kun suru tulee kohdalle, sen voi-

ma yllättää. Se valtaa kaikki ajatuksem-

me ja ottaa elämässämme ykköspaikan, 

usein pitkäksi aikaa. Surua saa surra niin 

kauan kuin surua riittää. Joku osa surus-

ta säilyy varmasti mukanamme läpi elä-

män. Surunkin keskellä meitä kuitenkin 

kantaa toivo: vielä jonain päivänä kipu 

helpottaa.

MITÄ SURU ON?
Suru on ihmisen luontainen tapa rea-

goida koettuihin menetyksiin. Elämässä 

joudumme tilanteisiin, jolloin meiltä ote-

taan pois jotakin sellaista, mistä emme 

millään haluaisi luopua. Sellaiseen tilan-

teeseen tarvitsemme avuksemme su-

rua. Suru on prosessi, joka auttaa meitä 

vähitellen päästämään irti siitä, minkä 

olemme peruuttamattomasti menettä-

neet. Samalla surun tehtävä on raivata 

vähitellen tilaa uusille asioille.

Surua voi surra vain suremalla. Suru 

vaatii läpikäymistä, sillä työstämätön 

suru alkaa kaventaa ihmisen elämää ja 

vääristää todellisuutta. Onnistunees-

ti läpikäytynä suru sen sijaan voi par-

haimmillaan jopa parantaa ihmisen elä-

mänlaatua, muuttua vahvuudeksi ja 

sydämen viisaudeksi ja antaa elämään 

uudenlaisia voimavaroja. Surun myötä 

usein myös suhde oman elämän rajalli-

suuteen selkenee, mikä parhaimmillaan 

voi tarkoittaa uudenlaista rohkeutta 

tarttua elämän haasteisiin ja mahdolli-

suuksiin.

Suremiseen tarvitaan usein paljon 

aikaa. Se on pitkäkestoista uuteen tilan-

teeseen sopeutumista, omien, monen-

laisten tunteiden läpikäymistä ja kuol-

leen läheisen elämän ja merkityksen 

muuttumista vähitellen muistoiksi.

UUSI SURUKÄSITYS
Soili Poijulan kirja SURUTYÖ esitteli 

uudenlaisen surukäsityksen, jonka mu-

kaan kuoleman hyväksyminen ei tarkoi-

ta kuolleen unohtamista. Aikaisemmin 

oli vallalla surukäsitys, jonka mukaan 

surevan on katkaistava kiintymyssuhde 

kuolleeseen, jotta hänen oma elämänsä 

voisi jatkua. Uuden ajattelutavan mu-

kaan unohtamisen vaatimus aiheuttaa 

surevalle ristiriidan, koska hänellä on 

voimakas tarve muistaa kuollutta. Su-

rutyön tarkoitus on muuttaa kiintymys-

suhde mahdollisuudesta olla yhdessä 

mielikuvien tasolla olevaksi suhteeksi 

– muistoiksi, jotka saavat olla läsnä elä-

mässämme.

Muistoilla ja muistelemisella on tär-

keä tehtävä surumatkallamme. Kun ym-

märrämme, mitä olemme menettäneet, 

ymmärrämme paremmin myös suruam-

me ja itseämme.

SURU PROSESSINA
Surun läpikäyminen on raskasta, mutta 

se kannattaa. Suru vaikuttaa ihmiseen 

monin eri tavoin. Se voi heikentää työ-

kykyä ja aiheuttaa stressiä. Suremiseen 

ja surevan kohtaamiseen tulee siksi kiin-

nittää huomiota. Vaikka jokainen joutuu 

käymään surunsa läpi yksin, rinnalle tar-

vitaan toisia tukemaan ja auttamaan sii-

nä prosessissa. Suru on pitkä prosessi, 

mutta kaikessa raskaudessaan kuiten-

kin lopulta ennen muuta myönteinen 

asia.

Suru tarvitsee aikaa
Suru tarvitsee ympärilleen aina paljon 

aikaa. Se, miten kauan suruprosessi kes-

tää, on hyvin yksilöllistä, siihen vaikuttaa 

myös esimerkiksi oma suruhistoria. Su-

russa ei ole oikoteitä. Surua on yksinker-

taisesti surtava niin kauan kuin sitä riit-

tää. Jossain muodossa sitä riittää usein 

läpi elämän. Kukaan toinen ei voi määri-

SURUSTA SELVIYTYMISEEN
Teksti: Hanna Ekola

>
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tellä surulle mittaa. Sanonnat: ”vuoden 

se kestää” jne. on syytä unohtaa. Surulla 

on aikansa – ja sureva itse tietää, paljon-

ko sitä aikaa tarvitaan.

Ainutlaatuinen suru
Jokainen suru on ainutlaatuinen voi-

makkuudeltaan, kestoltaan ja vaiheil-

taan. Vaikka surukokemuksissa on pal-

jon samankaltaisuutta, silti jokaisella on 

oma ainutkertainen surun tiensä. On äi-

din surua, puolison surua, lapsen surua, 

ystävän surua, joskus jopa salattua su-

rua. Suhteemme menetettyyn vaikuttaa 

surukokemukseemme. Vaikka surun eri 

vaiheita voidaankin jäljittää, silti jokai-

sella suru kulkee omaa reittiään. Onkin 

hyvä muistaa, ettei ole oikeaa tai väärää 

tapaa surra.

Suru jatkaa rakkautta
Suru jatkaa rakkautta. Suru ottaa sydä-

mestä sen paikan, mikä ennen kuului 

rakkaudelle. Surua voikin kutsu yhdeksi 

rakkauden ilmenemismuodoksi.

Meillä jokaisella oli menettämääm-

me henkilöön oma, ainutlaatuinen suh-

teemme. Siksi myös surumme on ainut-

laatuista ja kaikilla meillä suru saa omat 

muotonsa. Vain Sinä tiedät, mitä kaikkea 

juuri teidän yhteiseen elämäänne kuu-

lui. Ne asiat vaikuttavat Sinun suruusi. 

Sanotaan myös, että jokainen suru on 

suurin suru, siksi suruja ei koskaan tar-

vitse verrata toisiinsa.

Suru ei vanhene
Aina suru ei saa tilaa tulla pintaan heti. 

On heitä, joiden pitää alussa itse jaksaa, 

olla vahvoja, tukea toisia. Silloin oma 

suru voi siirtyä tai jäädä kokonaan su-

rematta. Jossain vaiheessa suru kuiten-

kin ottaa paikkansa ja raivaa tiensä esiin. 

Joskus se tapahtuu ehkä vasta vuosien 

päästä. Suru ei vanhene. Surematonta 

surua voi surra ja itkemättömäksi jää-

neitä itkuja voi itkeä myöhemminkin, 

jopa vuosien päästä.

Suru on työtä
Sana surutyö on hyvä ja huono. Huono 

silloin, jos sillä halutaan määritellä suru 

tehtäväksi, joka alkaa ja loppuu. Hyvä, 

jos se auttaa ymmärtämään, että suru 

prosessina on työläs ja vie paljon voimia. 

Kun suru tulee kohdalle, siitä tulee ih-

miselle ”päätyö”, joka jättää alleen muita 

asioita. Se kuluttaa voimaa ja aiheuttaa 

usein voimakastakin väsymystä. Unoh-

telemme asioita, laskuja jää maksamat-

ta, kun keskittyminen ei riitä. Surun kes-

kellä elävän onkin tärkeää nukkua, liik-

kua, syödä ja juoda riittävästi.

Suru on monien 
tunteiden kimppa
Surun tunnemaastot yllättävät meidät 

voimallaan. Usein ajattelemme surun 

olevan ikävää, itkemistä ja kaipaamis-

ta. Surun keskelle jouduttuamme huo-

maamme, että se on näiden lisäksi paljon 

muutakin. Joudumme tunteiden vuo-

ristoradalle ja kohtaamme sellaisiakin 

tunteita, joiden olemassaolosta emme 

ennen tienneet mitään. Surun keskellä 

meidän on yllättäen mietittävä uudel-

leen koko mennyt ja tuleva elämämme. 

Menetyksen myötä kohtaamme uudel-

la tavoin myös oman elämämme rajat ja 

sen katoavaisuuden.

Ei ole myöskään vierasta, että suru 

saa meidät vihaiseksi, ärtyneeksi, pe-

lokkaaksi tai avuttomaksi. Ystävät, jot-

ka jaksavat kuunnella myös kiukun pur-

kauksemme, ovat kultaakin kalliimpia.

Suru on monien 
menetysten summa
Suru on monien menetysten summa. 

Kun menetämme läheltämme rakkaan 

ihmisen, usein käy niin, että yhdestä me-

netyksestä seuraa monia muitakin me-

netyksiä. Emme menetä vain läheistäm-

me, vaan sen mukana tulee menetysten 

kasauma.

Samassa rytäkässä saattaa tulla 

eteen luopuminen kodista ja omaisuu-

desta. Läheisen kuolema horjuttaa tur-

vallisuuden tunnettamme. Ehkä edes-

sämme on sylin menetys, rakastettuna 

olemisen menetys, työparin menetys, 

asioiden hoitajan menetys jne. Elämä on 

monista kohdista rakennettava uudel-

leen. On jopa luovuttava entisestä mi-

nuudesta ja kysyttävä, kuka olen ilman 

rakastamaani ihmistä. Usein myös oman 

elämän turvaverkosto on rakennettava 

uudelleen.

Myös tulevaisuuden suunnitelmat 

menevät uusiksi. Eipä siis ihme, jos tun-

tee olevansa eksyksissä tai hukassa. Vä-

hitellen alkaa kuitenkin löytää uusista 

maisemista tuttuja ja turvallisia paikkoja. 

Alkaa uudelleen luottaa siihen, että elä-

mä kantaa, että on sittenkin oman elä-

män kartalla, vaikka se veikin yllättäen 

ennestään tuntemattomalle reitille.

Surussa suostutaan 
salaisuuksiin
Suruun liittyy paljon miksi kysymyksiä. 

Osaan kysymyksistä saadaan vastaus, 

osaan ei. Suru on monilta osin salaisuuk-

siin suostumista. Vaikka kaikkeen ei voi 

saada vastausta, silti kaikki kysymykset 

pitää saada kysyä, uudestaan ja uudes-

taan. Salaisuuksien keskellä meitä kan-

nattelee toivo siitä, että nekin asiat, joita 

emme nyt ymmärrä, vielä kerran selviä-

vät meille. Näin lupaa meille Raamatun 

sana: ”Nyt katselemme vielä kuin kuvas-

timesta, kuin arvoitusta, mutta silloin 

näemme kasvoista kasvoihin.” (1. Kor. 

13:12)

KIITOS JA SURU
Suru ei sulje pois sitä, että menetyksen 

keskellä voi kokea myös kiitollisuutta. 

Mutta mistä syttyy kiitosta surun kes-

kelle? Ehkä voisi ajatella niin, että kiitos-

mieli on uskon, toivon ja rakkauden va-

lossa kypsynyt hedelmä. Kun saamme 

elää suruamme uskon, toivon ja rakkau-

den hoitavassa sylissä, silloin voimme 

tuntea turvassa kaikki suruun liittyvät 

tunteet – sekä mustat hetket että va-

loisat toivon ajatukset. Ne molemmat 

mahtuvat meihin – yhtä aikaa. Ilo ja suru 

eivät sulje toisiaan pois, vaan ne voivat 

kulkea rinnakkain askeleissamme.

Usko antaa luottamusta siihen, että 

olemme turvassa suuren surumme 

kanssa, että meitä ei hylätä, vaikka suru 

sattuukin. Toivo antaa näköalaa siihen, 

että kaikella, mitä nyt käymme läpi, on 

tarkoitus, että kaiken merkitys vielä jos-
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kus selviää. Rakkaus tulee meitä vastaan 

sekä lähimmäisten tuessa ja vierellä kul-

kemisessa että myös rakkautena, joka 

jatkuu menetettyyn henkilöön. Rakkau-

dessa, jota kuolema ei voi kukistaa.

Taivastoivo ja sen sytyttämä valo 

kätkee sisälleen nämä kaikki kolme: us-

kon, toivon ja rakkauden. Jotain samaa 

oli varmaankin kokenut myös psalmin-

kirjoittaja sanoessaan: ”Sinä muutit it-

kuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suru-

vaatteen ja puit minut ilon pukuun.” (Ps. 

30:12)

RAKKAUS EI HÄVIÄ
Usein vasta läheisen menettäminen 

avaa uuden ulottuvuuden sen ikiaikai-

sen totuuden ylle, että rakkaus ei häviä 

kuolemassakaan. Vaikka joudummekin 

hautaamaan läheisemme, rakkautta ei 

voi eikä tarvitse haudata. Kaikki se rak-

kaus, mitä meillä on ollut, jää turvaksem-

me, voimaksemme ja toivoksemme.

Rakkaus ei häviä. Kuolema avaa tä-

män ajatuksen ylle myös iankaikkisuus-

näkökulman. Taivas on rakkauden syvin 

lähde. Rakkaus on Jumalan lahja ihmi-

selle. Suurin rakkaus ihmiskunnalle an-

nettiin hetkessä, jolloin kuolema voitet-

tiin. Tuosta hetkestä puhuu muun muas-

sa Johanneksen evankeliumin kohta: 

”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka 

uskoo minuun, saa elää, vaikka kuolee-

kin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo mi-

nuun, ikinä kuole. Uskotko tämän.” (Joh. 

11:25–26)

Rakkaus ei häviä. Vielä kohdataan. 

Taivas on totta. Vielä tulee aika, jolloin 

kaikki kuolemaan liittyvät salaisuudet 

selviävät ja kyyneleet pyyhitään pois. 

”Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän 

pyyhkii heidän silmistään joka ainoan 

kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei mur-

hetta, ei valitusta, ei vaivaa. Sillä kaikki 

entinen on kadonnut.” (Ilm. 21:3–4)

Hanna Ekola on teologi, laulaja ja kirjai-

lija, jonka 16 kirjan joukossa on useita 

surua käsitteleviä teoksia. Kirjat ovat 

syntyneet omakohtaisista kokemuksista, 

viiden lähi-ihmisen kuoleman jälkeen.

Hanna Ekolan surua käsitteleviä kirjoja 

mm. Otan osaa, Surulla on aikansa, Sano 

suruasi rakkaudeksi, Otan osaa suruusi, 

Leskenlehti

Surulla on aikansa

On toki hyvä muistuttaa,

miten aurinko jälleen paistaa

tummien pilvien takaa,

miten yön jälkeen tulee uusi aamu

ja miten jokaista syksyä

seuraa varmasti kevät.

Mutta ei liian aikaisin,

ei liian nopeasti,

ei liian itsestään selvästi.

Ei niin, etteikö se ole totta.

Mutta ymmärräthän,

surulla on aikansa,

surevalle aurinko todella nukkuu

eikä surua voi hätyytellä lentoon

ennen kuin se itse jaksaa siivilleen.

Ehkä onkin parempi, että

enemmän kuin puhumme valosta,

olemme hänelle valona,

enemmän kuin puhumme toivosta,

olemme hänelle toivona,

enemmän kuin kerromme ilosta,

olemme hänelle ilona.

Ja ehkä näin

jonain aamuna

hän itse saa nähdä,

että aurinko on herännyt

pitkän pimeän jälkeen.

Hanna Ekola kirjassaan Sano  

suruasi rakkaudeksi
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Sinä 
odotit vain,
että
saisit
armahtaa.

Haavojesi
hinnalla
veit isän
kotiin.

Rakkauden 
sylissä,
Kirkkaus.

Aamu,
usva hälveni,
Pyhä taivas aukesi,
väliverho repesi,
Valo valtasi,
Kirkkaus otti vastaan.
Täydellisen Rakkauden hetki - 
Ikuinen Elämä. 

_____________________________________

Ikuisuus
hipaisi aikaa
vieden mukanaan
ihmisen,
jättäen
elämän 
arvon.

Runot: Tiina Strengell

Runoja

Outi Reponen
RE-sielunhoitoterapeutti, diakonissa,
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 
puh. 0400 143 429 
outi.reponen@evl.!

Kristillistä terapiaa Mikkelissä! Hetkiä elämästä - illat, luennointi, ryhmät

trengellS    Tiina
RE-sielunhoitoterapeutti
sairaanhoitaja, kätilö
Puh. 050 - 574 9181
WLLQD�VWUHQJHOO#SS��LQHW�À
ZZZ�PLUKD�À

Vastaanotto Lappeenranta ja Mikkeli



Toivoa on...
Sinulla on mahdollisuus 
keventää taakkojasi.
Jaan kanssasi kappaleen matkaa 
kuunnellen ja rukoillen.

Yhteystietoni:

Sielunhoitoterapeutti, sairaanhoitaja 
Aila Lyytikäinen

Vastaanotto Hämeenlinnassa 
KrisTer-terapiakeskuksessa.

Ota yhteyttä sähköpostilla: aila@svk.Ƥ  
tai puh. tekstiviestinä 040-5475775

!
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Kainuun kauniissa jär©imaisemissa        sijaitseva 

KRISTILLINEN KOULUTUS- JA KURSSIKESKUS

K a k siv uo tiset sielunhoit o ter apeut tik oulutuk set

S ielunhoit o v iik o t

Ruk ous p äiv ä t ja –t ap ah tuma t

Is r ael- tilaisuudet

Y k silö v a s t a ano t o t ja t y önohjauk set

T u t u s t u : w w w . r a u h a nm a j a t a l o . f i
Li s ä t ie t o j a : in f o @ r a u h a nm a j a t a l o . f i

j a p u h e lin n ume r o s t a 0 4 0 5 1 8 5 9 5 4

KrisTer-TERAPIAHUONE!

Nyt mahdollisuus vuokrata omaan 
asiakastyöskentelyyn tilavaa, 
kalustettua huonetta.

KrisTer-terapiahuone sijaitsee 
keskellä Hämeenlinnaa.

Vuokraus tuntiveloituksella. 
Varaukset kätevästi nettikalenterista. 

Omalla avaimella käytät huonetta 
kuin omaasi!

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan. 

Tervetuloa!
Yhteystiedot:
tukkupalvelu.lyytikainen@svk.fi  tai 
0400-790269 (Martti), 040-5475775 (Aila)

“Rauhallinen ympäristö luo puitteet turvalliselle ja 
luottamukselliselle kohtaamiselle”.

�

Työnohjaus Jakobsson 
*Ryhmä- ja yksilötyönohjaus 
*Ohjauskeskustelut 
*Sielunhoidolliset keskustelut 
*Koulutus ja konsultointi 
 
Maarit Jakobsson 
THM, Psyk.Esh, opettaja,työnohjaaja,  
Ev.lut kirkon sielunhoidollinen erik. koul.,  
RE-sielunhoitoterapeuttiopiskelija 
maarit.jakobsson@gmail.com 
p. 050 3706247  (klo 8-16)              40950 Muurame 
�

Marjatta Ollikainen 
sielunhoitoterapeutti, sh, th

Jyväskylä

p.050 377 0167
www.helmimaria.net

Etsitkö kristittyä terapeuttia?

sielunhoitoterapeutti ja sensorimotorinen psykoterapia



Terapeuttisen sielunhoidon 
koulutus RE9 2016–2018

• Suomen ACC ry:n kreditoima sielunhoito-   
  terapeuttikoulutus
• RE -koulutusta vuodesta 2000 lähtien,   
  nyt 9. kurssin hakuaika
• kaksivuotinen monimuotokoulutus
• pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja   
   terveysalan, seurakuntatyön tai vastaava   
   koulutus

Koulutus antaa valmiudet käyttää Rikotusta eheä -terapeuttista 
sielunhoitomallia ja työskennellä sekä yksilöiden että pien-
ryhmien kanssa. Koulutuksessa yhdistetään kristillinen usko ja 
psykologinen tieto. 
Opetus sisältää 14 viikonloppua lähiopiskelua, etätehtäviä, 150 
tuntia työnohjattua sielunhoitoterapiaharjoittelua. Koulutuksen 
laajuus on 65 op. Ensimmäinen lähijakso 19.–21.8.2016.
Kouluttajina psykologian, teologian, psykiatrian, psykoterapian 
ja sielunhoitoterapian asiantuntijoita. Koulutuksen organisoin-
nista vastaa RE koulutus ry. 
Koulutuspaikka: Lähijaksot Vivamon toimintakeskus, Lohja
Koulutuksen hinta: 8 100 € sisältää opetuksen, täysihoidon 
Vivamossa ja harjoitteluihin liittyvän työnohjauksen. Lähijaksot 
toteutetaan internaattiopiskeluna. 
Hakuaika päättyy: 17.4.2016. Valintahaastattelut 20. ja 21.5.2016.
Lisätietoja ja hakulomake: www.rekoulutus.org. 

 Koulutustapatuma 28.-29.1.2016: Terapia ja rukous, 
kouluttajana lääketieteen tohtori ja psykiatri 

Irmeli G-B Schüz.

Konferenssissa luennoitsijoina muun muassa
teologian tohtori Timo Pokki, professori Tapio Puolimatka, 
lääketieteen tohtori Irmeli Schüz, pelisuunnittelija, FM, TaM 

Miikka Junnila, kehityspsykologi, lasten psykoterapeutti
Päivimaria Kuivamäki ja TM, pastori Petri Välimäki 

“Ei väellä eikä voimalla 
vaan minun hengelläni.”

10-vuotisjuhlakonferenssi psykologisen tiedon 
ja kristillisen uskon vuorovaikutuksesta 
29.-31.1.2016 Tampere-talossa

IlmoittautumiQHQ��ZZZ�DFF¿QODQG�RUJ��
/LVlWLHWRMD��DFF#DFF¿QODQG�RUJ
puh.: 041-721 1345 tai 041- 721 1346

Association of Christian 
Counsellors Finland

 

 

Tervetuloa mukaan 
yhdistyksen toimintaan! 

 
 

Yhdistykseen voi liittyä kannatus- tai 
yhteisöjäseneksi, ja siten tukea yhdistyksen 
toimintaa ja edistää sielunhoitoterapiaa 
Suomessa. 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan 
hyväksyä säännöissä määritellyn koulutuksen 
suorittanut henkilö. 
 

Yhdistyksen opiskelijajäsenenä voi olla 
säännöissä määritellyn sielunhoitoterapia-
koulutuksen opiskelija. 

 

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät 
nettisivuiltamme 

 

           www.suomensielunhoitoterapeutit.fi 
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