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Puheenjohtajalta

T

ervetuloa tutustumaan sielunhoitoterapeutteihin!
Meitä on vuodesta 2001
lähtien valmistunut seitsemästä
eri koulutuksesta jo yli kahdeksansataa. Viime lehdessämme
esittelimme sielunhoitoterapiakoulutuksia, tässä lehdessä tutustumme itse sielunhoitoterapeutteihin. Yhteisen nimikkeen takaa
paljastuu ihania erilaisia persoonia, joista jokainen on kutsuttu
palvelemaan omilla lahjoillaan ja
oman elämänhistoriansa kautta.
Suuri osa sielunhoitoterapeuteista palvelee kotiseurakunnissaan, osa hyödyntää saamaansa
koulutusta omassa toimessaan,
osa ottaa asiakkaita vastaan oman
yrityksensä puitteissa. Seurakunnat ovat luontevia työpaikkoja
sielunhoitoterapeuteille. Tätä aihetta Ulla Dahlen sivuaa artikkelissaan Sielunhoitoterapeutit hoitavaa seurakuntaa rakentamassa.
Kaisa Koivulan artikkeli kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta

Yhteisen nimikkeen
takaa paljastuu ihania
erilaisia persoonia,
joista jokainen on
kutsuttu palvelemaan
omilla lahjoillaan ja
oman elämänhistoriansa kautta.

innostakoon meitä tutkimuksen
kiehtovaan maailmaan. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on
psykoterapiasuuntaus, jossa tutkimus kristinuskon integroimisesta terapiaan on aktiivista. Kaipaamme tieteellistä tutkimusta
myös sielunhoitoterapiasta. Tieteellisesti todistetut tulokset voisivat olla avaamassa tietä sielunhoitoterapeuteille yhteiskunnan
suuntaan.
Yhdistyksemme järjestää seminaareja tarjotakseen sielunhoitoterapeuteille evästä ja yhteyttä.
Pääsemme kurkistamaan lämminhenkiseen Sielunhoitoterapia
2019 –seminaariin tämän lehden
sivuilla. Ehkäpä kohtaamme livenä seuraavassa seminaarissa, jos
Luoja suo, vuonna 2021?

Voit tutustua lisää toimintaamme sivuillamme www.suomensielunhoitoterapeutit.ﬁ. Sieltä löytyy
myös koulutettujen sielunhoitoterapeuttien yhteystietoja maanlaajuisesti.
Jos sydämesi sykkii sielunhoitoterapialle ja yhtyy yhdistyksemme
tavoitteisiin laadukkaan sielunhoitoterapian edistämiseksi Suomessa, niin toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan
joukkoomme kannattajajäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi.
Antoisia ja siunattuja lukuhetkiä!
Hanna Ikonen
Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n
puheenjohtaja
Sielunhoitoterapeutti, FM, yrittäjä
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Seminaariterveisiä kuvin
ja sanoin syksyllä 2019

S

ielunhoitoterapia 2019 –seminaari Evästä ja yhteyttä
pidettiin 27.-29.9.2019 Keuruulla Iso Kirja –opistolla. Seminaarin perjantai-iltana avasi Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n
puheenjohtaja Hanna Ikonen.

Hanna johdatti rauhan ja pysähtymisen teemaan kertomalla,
kuinka tärkeää meidän on vaalia
rauhaa sydämessämme ja kuinka
rauha on myös läheisyyttä Luojamme kanssa. ”Rauha itsessään
on evankeliumi. Pyhä, turvallinen,
parantava rauha. Amen.”

Hirsikirkko tarjosi kauniit puitteet seminaarille.
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Levon ja pysähtymisen
harjoittaminen ja merkitys
Ulla Dahlen kertoi levon ja pysähtymisen tärkeydestä. Ulla valotti,
kuinka ulkoinen ja sisäinen paine kiskovat meitä kahteen suuntaan. Toisaalta meillä on huoli ja
ahdistus, että tekemisen kautta
pitäisi todistaa jotain, kun taas
tietoisuus Isän rakkaudesta toisi levon ja lohdutuksen nyt. Tärkeää on myös miettiä, kuka olen
aitona itsenäni ja ketä miellyttäen
teen valintojani. Meidät on luotu
lepäämään ja yksi kysymys kuuluukin: onko Jumala-suhteeni levon lähde?

Aamuhartaus
lauantaina 28.9.2019

Markku Lehmuskoski avaa Sanasta
evästystä tähän päivään.

Sydäntalo -sielunhoitajan työkalu ”kokosydämisen ”
muutoksen polulle

Ulla Dahlen, FT, terapeuttinen sielunhoitaja, kirjailija ja puolisonsa David.

Ulla Dahlen esitteli kehittämänsä
mallin Sydäntalosta, joka sisältää
tunteet, ajatukset, tahdon, perustuksen sekä komeron. Tunteiden
huoneessa voimme pohtia, millaisia tunteita meillä on lupa tuntea
tai millaiset tunteet on sullottava
komeroon. Tunteiden huoneessa
voimme tarkastella puolustusmekanismien ja kiintymyssuhteiden
merkitystä tunne-elämälle. Ulla
Dahlen kertoi, että työkaluina
tunteiden prosessointiin voi käyttää kirjeen kirjoittamista, maalaamista, luonnossa kulkemista,
tunnepäiväkirjan pitämistä sekä
Psalmien lukemista.
Ajatusten huoneessa voimme
tarkastella, millaisia automaattisia ajatuksia meillä on ja kuinka
vääristyneitä ajatusmalleja voi-
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si muuttaa. Tahdon huoneessa
voimme pohtia, kuka päätöksiä
tekee ja millaisia vaihtoehtoja
valinnoille on. Tahdon huoneessa voimme tarkastella unelmia tai
miettiä, millaista rohkaisua tarvitsisimme. Perustuksessa ovat arvomme, ihmissuhteemme ja Jumalakuvamme. Perustustamme
voimme tarkastella esimerkik-

si sukupuun avulla tai tutkimalla perheen sääntöjä. Komerossa
on asioita, jotka hävettävät, pelottavat tai kaduttavat tai joista
meitä syytettiin. Komeron äärellä voimme pohtia, millaista sinne
on kurkistaa. Askelia muutokseen
tarjoaa se, että avaamme komeron
oven valolle. (1. Joh.1:7) Sydäntaloa voi käyttää työkaluna sekä

omaan kasvamiseen että toisen
rinnalla kulkemiseen.
Sydäntaloa on esitelty edellisessä Sielunhoitoterapia 2018-lehdessä. Sydäntaloon pääsee tutustumaan myös Ulla Dahlenin
kirjassa Hoitava seurakunta. Hoitava sielunhoito. 2015. Keuruu. Aikamedia.

Elämäni tarina vai tarinani elämä?
Elämäntarina työvälineenä
Heli Suoaro pohjusti Toivonpolku-työskentelyä luennoimalla toiminnallisista menetelmistä. Toiminnalliset menetelmät
herättelevät ihmistä osallistumaan kokonaisvaltaisesti terapiaprosessiin ja ne vähentävät
puolustautuvaa käyttäytymistä.
Tavoitteena on ajatusten, tunteiden, kokemusten ja muistojen tutkiminen. Toiminnan kautta asioita voi ulkoistaa ja niihin
saa etäisyyttä. Parhaimmillaan

työskentely vahvistaa itsetuntoa
ja pystyvyyden tunnetta.
Toivontarinassa käydään läpi
omaa elämää lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Taustalla on Erik H.
Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria. Lisätietoa Heli Suoaron
työskentelytavasta löytyy tästä
lehdestä hänen kirjoittamastaan
artikkelista Toiminnallisia menetelmiä ja Toivontarinaa.

Toivonpolku –työskentely
ulkona pienryhmissä
Heli Suoaro toivotti Toivonpolun
kulkijat tervetulleiksi lapsuuteen.
Lapsuudessa sai viettää aikaa
”linnan juhlissa” ja samalla pohtia, mitä oma lapsuus on tuonut
elämään.
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Heli Suoaro, sielunhoitoterapeutti,
diakoni, lehtori.

Seuraavaksi Toivonpolulla pohdittiin mitä nuoruus toi elämään.

Jatkaen aikuisuuteen ja elämän merkityksen mietintään.

Toivonpolun vanhuudessa tehtiin tilinpäätöstä elämästä.

”Minä luon uutta”
-paneelikeskustelu
Lauantai-illan paneelikeskustelussa pohdittiin, miten ja missä
sielunhoitoterapeuttien työ toteutuu tulevina vuosina ja mitä rooleja sielunhoitoterapeuteilla voisi
tulevaisuudessa olla. Keskustelua
pohjustivat Marja Grayn kertomus kristittyjen sielunhoitajien
toiminnasta ja roolista Iso-Britanniassa sekä Ulla Dahlenin valottamat näköalat sielunhoitote-

rapian tulevaisuudesta Suomessa.
Keskustelun pohjaksi yleisö sai
esittää pienryhmissä laatimiaan
kysymyksiä ja ajatuksia sielunhoitoterapian tulevaisuudesta.
Sielunhoitoterapian ja sielunhoitoterapeuttien tulevaisuudessa nähtiin, että vanhat ja negatiiviset käsitykset alkavat murtua,
sielunhoitoterapialle avautuu
mahdollisuuksia ja yhteistyötä

seurakuntien kanssa, ja sielunhoitoterapia muodostuu osaksi
luontevaa seurakuntaelämää. Tulevaisuudessa toivottiin, että seurakunnassa voisi olla palkattu sielunhoitoterapeutti hoitamassa ja
koordinoimassa sielunhoitotyötä
ja että sielunhoitoterapeuteille tulisi kelpoisuus kirkon virkoihin.
Keskustelua käytiin myös sielunhoitoterapiakoulutuksesta.

SIELUNHOITOTERAPIA

7

Paneelissa keskustelemassa olivat Marja Gray, Ulla Dahlen ja Hanna Ikonen. Keskustelun juonsi Mervi Salminen.

Tärkeänä koettiin se, että kaikki kouluttajatahot puhaltaisivat
yhteen hiileen. Keskustelussa
toivottiin hyväksyttyyn ja tunnustettuun tutkintoon johtavaa
korkeakoulutusta. Sielunhoito-

terapiatyölle toivottiin Kela-korvauskelpoisuutta. Paneelissa toivottiin myös sielunhoitoterapian
vaikuttavuuden tutkimista.
Paneelikeskustelun aiheisiin
liittyy tässä lehdessä oleva Ulla

Dahlenin artikkeli Sielunhoitoterapeutit hoitavaa seurakuntaa rakentamassa.
Marja Grayn tarina löytyy tästä
lehdestä otsikolla Vierelläkulkijana meillä ja maailmalla.

Kiitoshetki ja mahdollisuus
rukouspalveluun

"Seminaariperhonen".
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Kuva:
Kuv
a: Ask
Askoo Mati
M
Matikka
atikka
kka

Lauantai-iltana oli Suvi Leppä-puiston johdattelema kiitoshetkii
ja mahdollisuus rukouspalveluun..

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n vuosikokous ja
Kokemusten koonti seminaarista
Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n
vuosikokous pidettiin sunnuntaina 29.9.2019 klo 9.00. Kokoukseen
olivat kaikki yhdistyksen jäsenet
tervetulleita. Osallistujia oli kiitet-

tävän paljon. Kokouksen jälkeen
oli vielä mahdollisuus antaa palautetta seminaarista ja kertoa kirjallisesti, mitä eväitä kukin sai tai
mitä jäi kaipaamaan.

Sana ja ehtoollinen sunnuntaina 29.9.2019
Sunnuntain Sanan ja ehtoollisen
tarjosivat pastori Kalevi Rautjoki
ja rovasti Kaarina Salminen. Näihin tunnelmiin päätimme evästä ja yhteyttä Sielunhoitoterapia
2019 –seminaarin.

Artikkelin kuvat:: Liisa Hovi
Taustakuvat: Shutterstock

www.suomensielunhoitoterapeutit.ﬁ
suom
mensielunhoitoterape
Tervetuloa mukaan
yhdistyksen toimintaan!

Terapiapalvelu KolmasIkkuna
www.kolmasikkuna.com

Aino Kauppinen

Suomen
Suo
Su
uo
sielunhoitoterapeutit ry

RE-sielunhoitoterapeutti, Toimintaterapeutti, ”Nepsy”-valmentaja
Psykoterapeuttiopiskelija (IPSICC)
p. 050-4631 362
aino.e.kauppinen@gmail.com
Kuopio
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Teema

KUTSUNI SIELUNHOITOTERAPEUTIKSI
Kuva: Tiina Ahlqvist

Toiminnallisia menetelmiä
ja Toivontarinaa
”Rukous on silta luokse Jumalan.
Rukous on polku luokse auttajan.
Rukous on lintu, joka lentää taivaaseen.
Rukous tuo rauhan sydämeen.”
Anna-Mari Kaskinen

HENKILÖKUVAA MINUSTA

O

len Heli Suoaro Siilinjärveltä. Siilinjärvi on vireä
kunta Pohjois-Savossa,
Kuopion naapurissa. Asun mieheni kanssa talossa, jonka ikkunasta näkyy omenapuita. Omenapuut ovat lempipuitani. Ihailen
puun kukkia keväisin ja sitten punaisenaan hohtavaa satoa syksyisin. Meillä ei ole lemmikkieläimiä, mutta kotonamme on paljon
toiminnallista materiaalia, jota
käytän työssäni. Toiminnallinen
materiaali on myös yhteinen harrastuksemme. Mieheni harrastaa
puutöiden tekemistä ja hän onkin tehnyt minulle paljon materiaalia. Meillä on työnjako, jossa
minä suunnittelen ja hän puuseppänä toteuttaa tarvitsemani
materiaalin. Kaksi lastani, poika
ja tyttö ovat muuttaneet jo omiin
koteihinsa. Nautin tästä elämänvaiheesta, kun lasten kanssa voi
jutella asioista niin kuin aikuinen aikuiselle. Elämääni on tullut
myös lisää omaa aikaa minulle itselleni. Toki äidin muuttuneeseen
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rooliin on ollut välillä hankalaakin sopeutua. Miten aika onkin
kulunut nopeasti ja pesä on tyhjentynyt!
Pidän itseäni syvällisenä pohtijana, joka nauttii kaikesta kauniista ympärillään. Luonto on minulle tärkeä ja kaikki se symboliikka
siellä puhuttelee minua hyvin
paljon. Tuon luonnon kauneutta
myös sisälle kun harrastan kukka-asetelmien tekemistä. Koen
olevani myös seikkailija. Nautin
uusista elämyksistä ja kokemuksista, ja siksi kai matkustaminen
onkin yksi harrastuksistani. Hiljentyminen ja nuo rukouksen hetket, joita Anna-Mari Kaskinen kuvaa lastenvirressään ovat elämäni
rakennusaineita. Pidän myös hiljaisuudessa lukemisesta. Luen
alan ammattikirjallisuutta, hengellistä kirjallisuutta sekä erilaisten ihmisten elämänkertoja. Eräs
tärkeä aforismi elämässäni on ollut: Tärkeämpää on, että elämä
tuntuu hyvältä kuin ainoastaan
näyttää hyvältä.

Teksti: Heli Suoaro
seurakunnallisten aineiden lehtori
diakoni
sielunhoitoterapeutti (ACC)
kouluttaja

OMA POLKUNI KOHTI
PERHENIEMEÄ
Kouluaikoinani olin kiinnostunut
uskonnosta ja psykologiasta. Halusin ammatin, jossa voisin työskennellä näiden asioiden kanssa.
Opiskelin diakoniksi Järvenpäässä, sillä diakoniatyössä yhdistyivät nuo molemmat lempiaineeni.
Myöhemmin olen opiskellut kasvatus- ja yhteiskuntatieteitä sekä
esimiesopintoja. Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalan järjestöissä suunnittelijana, aluevastaavana sekä valtakunnallisena
kokemusasiantuntija- ja vertaistukiryhmien kouluttajana. Kaipa-
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Teema

Kuva: Tiina Ahlqvist

sin kuitenkin töihin kristillisten
asioiden pariin. Aloitin työt elokuussa 2011 Portaanpään kristillisessä opistossa seurakunnallisten aineiden lehtorina. Opetan
lastenohjaajaopiskelijoille seurakunnallisia aineita.
Kolme vuotta sitten syksyllä aloitin sielunhoitoterapeutin
opinnot Perheniemen opistossa.
Koin hyvin vahvasti johdatusta tähän asiaan. Olin ollut pari vuotta
aikaisemmin Petri Välimäen luennolla Siilinjärvellä. Kuulin silloin
ensimmäistä kertaa sielunhoitoterapian opinnoista ja Perheniemen
opistosta. Sama innostus aiheeseen kuin aikaisemmin nuorena
diakoniopintoihin valtasi mieleni. Tuo on minun juttuni! Ratkaisut eivät kuitenkaan tässä iässä
ole niin helppoja kuin nuorena.
Mielessä risteili monta kysymystä. Saanko opintovapaata? Miten
toimeentulo opiskelun aikana
järjestyy? Miten selviän matkasta Perheniemeen (318 km suunta)? Miten mies ja silloin vielä ko-

Tärkeä koulutuksen
anti oli kuitenkin
oma henkilökohtainen kasvu.
tona asuva tytär pärjäävät ilman
minua? Kaikki asiat kuitenkin lopulta järjestyivät ja monet pelkoni
tähän hyppyyn kohti tuntematonta eivät toteutuneet. Opiskeluaika Perheniemessä oli minulle hyvin merkittävää aikaa. Sain eväitä
reppuuni ammatillisesti sekä diakonina että seurakunnallisten aineiden opettajana. Suosittelenkin
tätä koulutusta diakoniatyönteki-

Toivontarina-menetelmällä rakennettu asiakkaan elämäntarina.

jöiden täydennyskoulutukseksi.
Tärkeä koulutuksen anti oli kuitenkin oma henkilökohtainen kasvu. Vierelläni opintojeni aikana
kulki mahtava vertaisryhmä, oma
terapia ja työnohjaus. Imin kuin
pesusieni tietoa teologiasta, psykologiasta ja erilaisista terapiaan
liittyvistä malleista ja työkaluista. Ympärillä oli uskomattoman
kaunis luonto, omenapuita, rauhoittava näkymä järvelle, hienoja hartaushetkiä, keskusteluja ja
hyvää valmista ruokaa. Vietin välivuotta välillä niin kiireellisestä
ja vaativastakin elämäntilanteesta. Aloin löytää uudelleen sisäistä lastani ja sen myötä luovuuttani. Kiinnostukseni toiminnallisia
menetelmiä kohtaan muistui mieleeni. Perheniemessä minulla oli
aikaa kierrellä luonnossa, ottaa
valokuvia ja kirjoittaa ajatuksia

muistiin. Päättötyöni opinnoissa
oli Pala palalta- Toivontarina työmenetelmä sielunhoitoterapiassa. Valmistuin Perheniemestä sielunhoitoterapeutiksi joulukuussa
2017 ja sain ACC akkreditoinnin
kesäkuussa 2019.

MITEN KÄYTÄN
TOIMINNALLISIA
MENETELMIÄ TYÖSSÄNI?
Olen aina käyttänyt työssäni
paljon toiminnallisia menetelmiä. Työskennellessäni ryhmien
kanssa käytän toiminnallisia menetelmiä tutustumiseen, ryhmien
ryhmäytymiseen sekä myös ryhmädynamiikan tarkasteluun liittyvissä asioissa. Toiminnalliset
menetelmät sopivat erittäin hyvin myös opettamiseen. Menetel-
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mät tekevät abstrakteista asioista, joista ei saa kädellä kiinni,
konkreettisia ja käsin kosketeltavia. Asioita on helpompi oppia
ja opetettava asia jää paremmin

Asiakas ja terapeutti rakentavat yhdessä dialogisesti
keskustellen symbolien ja
tarinallisuuden avulla
asiakkaan elämäntarinaa.
mieleen. Tämä onkin yksi toiminnallisten menetelmien tarkoitus.
Asioista tehdään havainnollistamisen kautta helpommin ymmärrettäviä. Opettaessani hartauksien
pitämistä lastenohjaajille käytän
lastenhartauksiin suunnattuja toiminnallisia menetelmiä kuten lattiakuvia, ﬂanelloja ja Suuri leikki
-menetelmän havainnollistamismateriaalia.
Työskennellessäni sielunhoitoterapeuttina käytän työssäni aika
paljon symboleita ja erilaisia kortteja (raamatunlausekortit, luonto-, arvo- ja motivaatiokortteja).
Toivontarina menetelmä on yksi
tapa käydä läpi asiakkaan elämäntarinaa. Asiakas ja terapeutti rakentavat yhdessä dialogisesti
keskustellen symbolien ja tarinallisuuden avulla asiakkaan elämäntarinaa. Terapeutti voi sanoittaa asiakkaalle vaikeita asioita ja
tunteita. Tässä työskentelyssä voidaan katsella ja pohtia, millaista
elämä oli ennen minua, lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta ja vanhuutta. Lisäksi on mahdollista
miettiä, millaista elämä on minun
jälkeeni. Taustalla työskentelyssä
kulkee Erik H. Eriksonin psyko-
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sosiaalinen kehitysteoria. Sielunhoitoterapia 2019 -seminaarissa
Keuruulla ohjasin Toivonpolku
nimisen työskentelyn. Se perustui Toivontarina työmenetelmään,
mutta se toteutettiin ulkona. Osallistujat kiersivät ryhmissä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden
ja vanhuuden saarilla. Jokaisella
osallistujalla oli mukana kuva repusta, johon oli mahdollista kerätä ajatuksia, sanoja ja tunnelmia
matkan varrelta. Samalla jokainen
prosessoi asiaa henkilökohtaisesti. Lopuksi jaoimme kokemuksia,
siitä millaista oli kiertää tämä polku ja siunasimme polun varrelta
mukaan lähteneet asiat. Lämmin
kiitos vielä hyvin toimineelle työryhmälle.
Olen oman työni ohessa kouluttanut jonkin verran ryhmiä näistä toiminnallisista menetelmistä.
Kohtaamisen kosketus -toiminnallisten menetelmien koulutus

sielunhoitajille ja sielunhoitoterapeuteille järjestettiin syksyllä
Perheniemen opistossa. Koulutus
kesti kaksi viikonloppua, lisäksi
siihen kuului omapolku -etätehtävä viikonloppujen välissä. Koulutus sai hyvää palautetta ja näiden toiminnallisten menetelmien
oppimiselle tuntui olevan tarvetta. Minusta hienointa kuitenkin
oli, että osallistujat alkoivat heti
hyödyntää oppimaansa ja ottivat näitä menetelmiä käyttöönsä sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyssä asiakkaiden kanssa.
Toiminnalliset menetelmät siis
vievät mukanaan, ja ainakin minulla on tarve koko ajan keksiä
jotakin uutta materiaalia ja kehittää näissä taidoissa itseäni. Toivottavasti innostukseni tarttuisi
myös sinuun, joka olet ollut minun koulutuksessani. Tehdään
sielunhoitoterapiaa luovuudella
ja sydämellä!

Kuva: Liisa Hovi

Sielunhoitoterapeutit hoitavaa
seurakuntaa rakentamassa

S

uomessa on useita koulutustahoja, joista valmistuu
vuosittain sielunhoitoterapeutteja. Sielunhoitoterapeuteilla
on oma, ainutlaatuinen roolinsa
sekä yksilöihmisten rinnalla kulkijoina, että seurakuntakentässä
kokonaisuutena.

SIELUNHOITOTERAPIAN
TARVE SEURAKUNTAKENTÄSSÄ
Seurakunta, jonka Jumalan näkökulmasta tulisi olla hoitava, on
usein haavoittava. Me kristittyinä
satutamme toisiamme. Hengellistämme kipeitä tilanteita, jotka
nousevat omasta haavoittuvaisesta ja haavoittavasta ihmisyydestämme. Kristittyjen kotien kipu,
hengellinen väkivalta ja suorituskeskeisyydestä kohoava uupumus peittyvät yksinäisten kulissien taakse. Monet kristityt elävät
ihmissuhteissaan syntiinlankeemuksen varjojen; pelon, häpeän,
syyttelyn ja syyllisyyden alla, näkemättä Kristus-valon ja totuuden tarjoamaa vapautta. Noissa
varjoissa Hengen hedelmä kuihtuu ja näivettyy.
Kyseenalaistamme omia ja toisten vuorovaikutustaitoja. Emme
uskalla ottaa kipeitä asioita puheeksi torjutuksi tulemisen pe-

lossa. Lopputuloksena jäämme
yksin arvailujemme, kipumme ja
pettymyksemme kanssa. Avautuminen pelottaa. Haavoitettuna ja
siten luottamuksen menettäneenä ihmisen on vaikea raottaa sydämen ovea ja alkaa rakentaa siltaa ihmissuhteen korjaamiseksi.
Liian usein avun tarve kielletään
tai kuitataan pinnallisella, hengelliseltä kuulostavalla vastauksella.
Sana ei tule lihaksi kauttamme.
Monen seurakunnan keskellä
vallitsevaa, kivun säikein väritettyä taustaa vasten, sielunhoitoterapeuteilla on tärkeä rooli, kutsumus ja kyky toimia muutoksen
kanavina.

HOITAVAA SEURAKUNTAA
RAKENTAMASSA
Jumala on antanut itsensä meille
Isänä. Meidät on adoptoitu hänen
perheeseensä. Jumalan näkökulmasta seurakuntaperheessä yhden kipu ja kärsimys vaikuttaa
jokaiseen (1.Kor.12:26). Samoin
kuin ihmiskehossa, yhden osan
pahoinvointi vaikuttaa kokonaisuuteen.
Seurakunta ei muutu haavoittavasta yhteisöstä hoitavaksi perheeksi itsestään, yhdessä yössä.
Tarvitaan näkyä, opetusta, koordinointia ja yhteistyötä, sekä halua

Teksti: Ulla Dahlen
PhD Counselor Education and
Supervision

ja sitoutumista rakentaa hoitavaa
seurakuntaa. Sielunhoitoterapeuteilla on mahdollisuus ja taito olla
vastaamassa tähän haasteeseen.
Heitä tulisi rohkaista ottamaan
vastuuta seurakunnan keskellä
tapahtuvassa sielunhoitoterapian, sielunhoidon ja diakoniatyön
kehittämisessä, koordinoinnissa
ja kouluttamisessa.

Ulla Dahlen

HOITAVA

SEURAKUNTA
HOITAVA

SIELUNHOITO

AIKAMEDIA

Hoitava seurakunta -teos saa jatkoa
vuonna 2020 Hoitava perhe -teemalla.
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Sielunhoitoterapeuteilla on
koulutuksensa pohjalta ainutlaatuinen kyky integroida terapeuttisia kysymyksiä hengelliseen viitekehykseen Hengelliset teemat,
kysymykset ja kipu ovat oleellinen osa ihmisyyttä. Juuri sielunhoitoterapeutit voivat vastata asiakkaan tarpeeseen kohdata
ja käydä läpi elämän kipua kokonaisvaltaisesti.
Käytännön näkökulmasta sielunhoitoterapeutit voivat olla kehittämässä ympärivuotista sielunhoidon ja/tai diakoniatyön
koulutusta seurakunnissa. Koulutus voisi esimerkiksi pitää sisällään muutamia lauantaipäiviä
vuoden aikana, jolloin vapaaehtoiset kokoontuisivat yhteen saamaan opetusta ihmisten kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta,
ihmissuhdetaidoista sekä muista
mieliä askarruttavista teemoista.
Päivän aikana yhteyttä vahvistettaisiin myös rukouksen ja ruuan
äärellä, jälkimmäistä vaikkapa
nyyttikestiperiaatteella. Kesäiset
mökkiretriitit tai loppusyksyn
pikkujoulut niin ikään tuovat sielunhoidon saralla vaikuttavia ihmisiä yhteen virkistymään.
Sielunhoitoterapeuttien johdolla, ja muiden vapaaehtoisten
avulla, seurakunnassa voidaan
järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä, terapeuttisen sielunhoidon
ryhmiä tai henkilökohtaista sielunhoitoa sitä tarvitseville. Myös
diakoniatyön eri muodot pohjautuvat ihmissuhdetaitoihin, joissa
sielunhoitoterapeuttien osaamista tulisi hyödyntää.
Haavoittava seurakunta voi
muuttua hoitavaksi yhteisen
näyn, sitoutumisen ja yhteyden
rakentamisen myötä, askel kerral-
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laan. Sielunhoitoterapeuttien persoona ja osaaminen ovat keskeisiä
osatekijöitä tässä muutoksessa.

SIELUNHOITOTERAPEUTIN
OMA JAKSAMINEN
Tästä viitekehyksestä katsottuna, sielunhoitoterapeutti voi
kohdata erinäisiä haasteita. Ensinnäkin hän voi kokea kyynisyyttä, väsymystä ja turhautuneisuutta, mikäli hän päivittäin
kohtaa
seurakuntakentässä
vallitsevaa kivun määrää ja
syvyyttä. On vaikea uskoa
seurakunnan kutsumukseen ja
mahdollisuuksiin olla hoitava
Jumalan perhe silloin, kun kristillinen yhteisö haavoittaa tai kulkeekin haavoittuneen ohitse hoivaamatta.
Tuolloin on tärkeää, että sanoitamme kyynisyytemme ja väsymyksemme. Voimme esimerkiksi
harjoittaa tyhjä-tuoli-keskusteluja Jeesuksen kanssa. Ajattelemme mielessämme Jeesuksen istumaan vierellämme olevaan
tyhjään tuoliin ja kerromme hänelle millaisia tunteita, kokemuksia
ja ajatuksia meillä on. Sanoitamme hänelle turhautumistamme
ja kyynisyyttämme, ja annamme
hänen hoitaa meitä läsnäolollaan.
Myös yksilö- tai ryhmätyönohjaus
auttaa jaksamaan ja löytämään
uusia näkökulmia, sekä luomaan
pohjaa verkostoitumiselle. Sielunhoitoterapeuteilla voi lisäksi olla
omia vertaistukiryhmiä, vaikkapa
Skypen välityksellä, joissa he jakavat kokemuksia, oppivat toisiltaan ja rukoilevat yhdessä.
Toiseksi, kun sielunhoitoterapeutin oma sydän on toisen

kristityn tai seurakuntayhteisön
haavoittama, ja hän ei syystä tai
toisesta ole kyennyt kohtaamaan
tai työstämään tuota kipua, hänen
on vaikea aidosti hoivata toista ihmistä. Aitous kohdata toisen kipu
rakentuu aitoudelle kohdata oma
haavoittunut historia. Sielunhoitoterapeutti ei ole immuuni kivulle. Myös auttaja tarvitsee apua.
Osaamme usein olla paremmin
läsnä toisille kuin itsellemme ja
Jumalalle. Omassa jaksamisessa
on keskeistä pysähtyä ja kuunnella sisäisen maailman liikehdintää,

Jotta sielunhoitoterapeutti jaksaa toimia aitona rinnalla
kulkijana, hän tarvitsee sekä tukiverkostoa ympärilleen että
aikaa oman sisimpänsä ja Jumalan
kuuntelemiseen.
sekä antaa itselle lupa ottaa vastaan hoivaa toisilta. Sielunhoitoterapeutin oman avun tarpeen
tiedostaminen ja sen myötä avun
etsiminen on osa jaksamista ja
kasvamista.
Kolmanneksi, seurakuntayhteisön keskellä olevan paineen, kiireen ja moninaisten tarpeiden
keskellä sielunhoitoterapeutti
saattaa kokea jäävänsä yksin. Seurakunta ei ehkä ymmärrä hänen
sielunhoidollista armoitustaan tai
osaa hyödyntää hänen osaamistaan ja taitojaan. Sielunhoitoterapeutti auttaa ja palvelee toisia,

mutta ei koe, että hänet nähdään
tai että häntä rohkaistaan ja hänen palvelutehtävänsä huomioidaan. Alavireisenä itsestä huolehtiminen jää taka-alalle. Oma
hyvinvointi muuttuu pikkuhiljaa
pahoinvoinniksi.
Jotta sielunhoitoterapeutti jaksaa toimia aitona rinnalla kulkijana, hän tarvitsee sekä tukiverkostoa ympärilleen että aikaa oman
sisimpänsä ja Jumalan kuuntelemiseen. Sielunhoitoterapeutit voivat vahvistua yhdessä alueellisen
verkostoitumisen ja vertaistuen
myötä, sekä yhteisissä retriiteissä
ja koulutustapahtumissa. Yhdessä jakaminen ja toinen toistensa
rinnalla kulkeminen voi tapahtua
myös verkostoitumalla Suomen
ACC:n kaltaisen järjestön kautta.
Olipa kanava mikä tahansa, yhteyttä on tärkeä vaalia.

meillä on arvokas ja tärkeä rooli ja
tehtävä sekä seurakuntakentässä
että sen ulkopuolella? Mikäli uskomme, millaisia askeleita olemme
valmiit ottamaan, jotta tuo toistaiseksi hiljaisempi ääni saisi kuulua
laajemmin, koskettavammin ja
vaikuttavammin? Uskallammeko
tuoda oman äänemme keskusteluun ja aidosti tarjota sitä, mitä
meillä on? Kristittyinä auttajina
meillä on kyky tulla rinnalle kokonaisvaltaisesta, kristinuskoon
integroidusta terapeuttisen osaamisen viitekehyksestä – itse viisauden, Kristuksen avulla.
Seurakunta hoitavana yhteisönä
kulkee käsi kädessä sielunhoitoterapeuttien arvokkaan äänen esiin
tulemisen kanssa. Kun kristillisinä terapeutteina ja sielunhoitoterapeutteina käytämme ääntämme
seurakunnan keskuudessa hoita-

van perheen puolestapuhujina,
olemme samalla myös luomassa
välittämisen, hoivan ja käytännön rakkauden kulttuuria. Samoin
kuin Kristuksen aito ja armollinen
rakkaus kosketti Galilean pölyisillä poluilla, Kristus meissä koskettaa haavoittunutta ihmistä.
Sielunhoitoterapeutti ei ehkä
vielä saa elantoa sen enempää
kuin laajempialaista arvostustakaan työstään. Tuota päivää
kohden suunnatessa on oleellista, ettemme kadota näkyämme,
unohda kutsumustamme tai anna
sisäisen maailmamme turhautua
ja tulla kyyniseksi.
Kuljetaan toistemme tukena.
Otetaan seuraava askel yhdessä.
Puhutaan rohkaisun sanoja aina,
kun siihen on mahdollisuus.
Olkoon hoitava seurakunta yhteinen näkymme.

TULEVAISUUDEN
NÄKÖKULMIA
Maailmassa löytyy useita ryhmiä, joiden ääntä tuskin kuullaan. Tämä ei suinkaan tarkoita
sitä, etteikö heidän äänensä olisi
äärettömän arvokas muiden äänien joukossa. Kuvaannollisesti
tämä soveltunee myös sielunhoitoterapiaan. Kun keskustelemme
ihmisten hyvin- ja pahoinvoinnista, sielunhoitoterapialla on oma
tärkeä sanansa sanottavana tuossa keskustelussa. Vaikka sielunhoitoterapian ääntä ei vielä olekaan laajasti kuultu, tunnistettu
tai arvostettu, se ei tarkoita sitä,
etteikö sillä olisi arvoa kokonaisuuden näkökulmasta.
Kysymykseksi nousee – uskommeko kristittyinä auttajina, että
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KUTSUNI SIELUNHOITOTERAPEUTIKSI
Kuva: Nelli-Jasmin Järvelä

Insinöörin polku
sielunhoitajaksi

O

len 48-vuotias joensuulainen psykologian
maisteriopiskelija. Olen
leski ja minulla on aikuinen tytär. Tällä hetkellä elämäni täyttää
pääosin opiskelu ja työ, mutta liikuntapuolella pyöräily ja kuntosali ovat myös lähellä sydäntäni
sekä avantouinti. Ensimmäiseltä
ammatiltani olen DI ja ICT-alan
yrittäjä. Yritykseni tuotteista ja
palveluista lienee tunnetuimpia
DigiRaamattu, KristillinenKirjakauppa.ﬁ ja kristillinen deittipalvelu KotisatamanDeitti.ﬁ.
Psykologia ja sielunhoito ovat
kiinnostaneet minua aina ja psykologian perusteet kuuluivat jo
DI:n tutkintooni. Kymmenkunta
vuotta sitten ystäväni houkutteli minut opiskelemaan työnohjaajaksi ja se tie on vienyt mukanaan
opiskelemaan mm. sielunhoitoterapeutiksi, coachiksi, skeematerapiaa, NLP:tä, logoterapiaa ja psykologiaa. Oman elämän haasteet
veivät minut myös kristityn psykoterapeutin asiakkaaksi ja se
omalta osaltaan vaikutti urapolkuuni.
Opiskeluvuodet Keuruun IKopistossa olivat antoisia ja erittäin suurella lämmöllä muistelen
porukan yhteishenkeä ja toisiamme tukevaa hoitavaa asennetta.
Tein opiskeluun liittyvät harjoittelut vuoden aikana erittäin intensiivisesti ja siinä pääsi hyvin
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kokemaan mitä on sielunhoitoterapeutin arki. Todella mahtavaa oli huomata, että en ollut sielunhoitoterapiatilanteissa yksin,
vaan sain kokea useita kertoja
Taivaallisen Isän hellää johdatusta ja saimme kokea ihmeellisiä läpimurtoja yhdessä asiakkaiden kanssa.
Sielunhoitoterapiaharjoittelut
tein vapaaehtoisena seurakunnan kautta ja maksutta harjoitusasiakkaita oli helppo saada riittävästi. Valmistumisen jälkeen olen

Koulutukseen
kuuluu myös oma
terapia osana koulutusta ja sekin
itsessään pakottaa
työstämään omia
kipukohtia.
tehnyt oman toiminimen kautta
sielunhoitoterapiaa ja asiakkaita
on ollut sopivasti sivutoimiseen
toimintaan. Pisimmät asiakasprosessit ovat kestäneet useamman
vuoden ajan. Koulutus antoi varmuuden toimia sielunhoitoterapeuttina ja monista menetelmistä ja esimerkeistä on edelleenkin
paljon hyötyä käytännön työssä. Oma sielunhoitoterapiani ta-

Teksti: Miika-Markus Järvelä
Sielunhoitoterapeutti ACC
www.mmjsupport.ﬁ

pahtuu pääosin keskustelemalla,
mutta myös erilaiset toiminnalliset menetelmät ovat tuttuja ja
vaikka en olekaan kovin taiteellinen, niin mm. musiikki, piirtäminen ja erilaiset ”roolinäyttelemiset” ovat käytettyjä menetelmiä
omassa työssäni.
Tällä hetkellä uudessa kotikaupungissani minulla ei ole vielä
sielunhoitoterapia-asiakkaita kun
muutin tänne aika nopeasti. Toisaalta täysipäiväinen psykologian
opiskelu ei mahdollista kovin
montaa asiakasta, mutta sielunhoitoterapia on mukana vahvasti kun olen IK-opiston terapeuttisen sielunhoidon koulutuksessa
opiskelijoiden työnohjaajana ja
koen tämän erittäin mielekkäänä
ja hienona asiana kun saan yhdistää sekä työnohjaajan että sielunhoitoterapeutin roolini. Sadoista
pitämistäni terapia- ja työnohjaustunneista on myös paljon hyötyä myös nykyisessä psykologian
opiskeluissani.

KUTSUNI SIELUNHOITOTERAPEUTIKSI

Kun pystymme
ymmärtämään
ja myös kokemaan sen mitä
tarkoittaa elää
Iskän suosiossa, niin ainakin
itse jaksan elämän haasteet
paremmin.

Sielunhoitoterapiakoulutusta
voin lämpimästi suositella kaikille asiasta kiinnostuneille. Koulutukseen kuuluu myös oma terapia
osana koulutusta ja sekin itsessään pakottaa työstämään omia
kipukohtia. Myös ohjattu sielunhoitoterapiaharjoittelu antaa
hyvät eväät toimia sielunhoitoterapeuttina. Tarvetta sielunhoitoterapeuteille on, mutta maksukykyisiä asiakkaita ei välttämättä
täyspäiväisen elannon hankkimiseen monellakaan paikkakunnalla välttämättä helposti löydä. Toivoisinkin, että seurakunnatkin
ottaisivat aktiivisemman roolin
sielunhoitoterapeuttien palkkaamisen suhteen.

Teema

Mottoni elämässä on: ”Odotan
minulle tapahtuvan hyviä asioita
sen takia, koska olen rakastavan
Taivaallisen Isän suosikkipoika ja
sitten kun tapahtuu huonoja asioita, niin pyrin mahdollisimman nopeasti hyväksymään ne”. Tämä on
johtoajatukseni sekä omassa elämässä jaksamiseen että asiakastyössä. Kun pystymme ymmärtämään ja myös kokemaan sen mitä
tarkoittaa elää Iskän suosiossa,
niin ainakin itse jaksan elämän
haasteet paremmin. Rukoukseni
itselleni ja sinulle, joka luet tätä,
on että pystyisimme ymmärtämään, kokemaan ja hyväksymään
Taivaallisen Isämme äärettömän
suuren rakkauden meitä kohtaan.

Miika-Markus Järvelä
Yhteystiedot:
- www.mmjsupport.fi
- mmj@mmjsupport.fi
- Puh. 044-777 7788
- Joensuu tai sop. mukaan
Koulutus:
- työnohjaaja STOry
- sielunhoitoterapeutti ACC
- psyk. maisteriopinnot (2021)
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Vierelläkulkijana meillä ja maailmalla

M

arja Gray on eläväinen
ja puhelias maailmankansalainen, joka palasi kotikaupunkiinsa Kotkaan
puolisonsa Kevinin kanssa kaksi vuotta sitten. Perheeseen kuuluu myös kolme lasta, joista kaksi asuu eri puolilla Eurooppaa
ja nuorin on tullut Englannista
suorittamaan asepalvelustaan
Suomeen.

MIKÄ SAI ALUNALKUJAAN
NUOREN TYTÖN
LÄHTEMÄÄN?

tukouluun vahvistaakseen henkilökohtaisen uskonsa perustusta.
Lomilla ollessaan hän vietti aikaa
jo Wycliff- ajoilta tutuksi tulleen
irlantilaisen Kevinin kanssa ja
pikkuhiljaa siitä kehkeytyi heidän
elämänsä rakkaustarina. Samalla
sai alkunsa heidän yhteinen lähetystyönäkynsä ja sen seurauksena
Marja päätti opiskella Suomessa
sairaanhoitajaksi. Opintojen loppuvaiheessa he menivät naimisiin
ja saivat aloittaa yhteisen työnäkynsä toteuttamisen käytännössä.

SEURAKUNNAN
Marja kertoo, että hänen lapsuut- ISTUTTAMISTYÖTÄ ERI
taan varjosti vanhempien alkoho- PUOLILLA MAAILMAA
lismi. Äiti kuoli hänen ollessaan
seitsemänvuotias. Lapsuusaika
kului kodin ja sijaiskodin välillä.
Marja jäi 12-vuotiaana kokonaan
sijaiskotiin. Nämä kaikki kokemukset ja levoton elämä näkyivät
itsetunnossa ja koulunkäynnissä.
Marja tuli uskoon rippikoulun
jälkeen. Se rauhoitti, auttaen saamaan omaa elämää järjestykseen.
Täysi-ikäiseksi tultuaan kasvattiäiti osti Marjalle menolipun rahtilaivalla Englantiin, jonne hän
pääsi keittiötöihin Wycliff-raamatunkääntäjien keskukseen.
Eläväisen tytön unelma päästä Amerikkaan toteutui samana
vuonna Wycliff -järjestön Dallasin kohteessa. Sieltä Marja palasi
Englantiin opiskelijaksi Raamat-
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Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen on Marjan mukaan kaiken keskiössä, tekipä mitä työtä
tahansa. Marja ja Kevin ovat sydämeltään lähetystyöntekijöitä. He
ovat löytäneet paikkansa WEClähetystyöjärjestössä (Worldwide Evangelisation for Christ). He
ovat toimineet niin kentällä kuin
järjestön muissa tehtävissä, kuten
kouluttajina eripituisia jaksoja Afrikassa, Suomessa ja Englannissa.
Kierros on umpeutumassa ja he
palasivat Kotkaan, josta käsin he
toimivat kansainvälisen WEC Internationalin Euroopan johtajina vuoden 2018 loppuun saakka. Nyt työ
jatkuu Kotkan Vapaaseurakunnassa ja sen moninaisissa tehtävissä.

OPISKELUAIKA
WECin päämajassa Lontoossa,
Marjan ja Kevinin työskennellessä järjestön työntekijöiden kouluttajina, he oivalsivat kuinka tärkeää on osata ymmärtää ja auttaa
lähetystyöhön lähteviä. Counselling-taidot, neuvova auttaminen,
osoittautui tärkeäksi työvälineek-

Marja on kokenut
suurta Jumalan
johdatusta kaikissa
näissä opiskelun
vaiheissa, jotka
ovat avautuneet
askel askeleelta.
si ja siihen Marja kaipasi apua.
Niinpä hän hakeutui Lontoossa
asuessaan teologisen Spurgeon`s
collegen counselling-kurssille,
jossa hän suoritti aluksi vuoden
perusopintojakson. Siitä hän jatkoi kaksi vuotta kestävälle ammattiin valmistavalle counselling-terapian diplomi-kurssille.
– Tämä opintokokonaisuus on
erilainen kuin meidän vastaava psykoterapia- tason koulutus
Suomessa, niitä ei voi aivan verrata suoraan keskenään, Marja kertoo. Opetus oli sekulaarinen tässä
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koulututkinnon Ulsterin Yliopistossa. Marja on kokenut suurta
Jumalan johdatusta kaikissa näissä opiskelun vaiheissa, jotka ovat
avautuneet askel askeleelta.

PSYKOLOGISEN TIEDON
JA HENGELLISYYDEN
YHDISTÄMINEN

MARJA GRAY
Koulutukset:
Sairaanhoitaja 1987
Counselling-terapeutti 2009
(Dip Couns)
CBT- tutkinto 2010 (Cognitive
Behavioral Therapy)
Ylempi korkeakoulututkinto MCs
Couns 2014 (Master of Science in
Counselling)
Akkreditoinnit:
BACP (British Association of
Counselling and Psychotherapy)
Suomen ACC (Association of
Christian Counsellors Finland)

opinahjossa, vaikka itse opistolla
olivat kristilliset arvot ja opettajat olivat kristittyjä. Terapeutiksi
valmistumisen jälkeen Marja on
jatkanut myöhemmin alan opintoja vielä suorittamalla CBT- tutkinnon (kognitiivis-behavioraalinen terapia) sekä kolmivuotisen
MSc:n (Master of Science in
Counselling) ylemmän korkea-

Marjan valmistuttua terapeutiksi perhe muutti Belfastiin, Pohjois-Irlantiin. Yhdessä he jatkoivat
lähetystyötä erilaisissa projekteissa mm. Euroopan työn johtajina.

Usko sai olla yhtenä
työkaluna ja koin,
että se ei ollut mitenkään ristiriidassa
psykologisen tiedon
kanssa.
Tämän ohella Marja aloitti työt
terapeuttina Nexus-instituutissa, jossa autetaan seksuaalisesti
hyväksikäytettyjä miehiä ja naisia. Siellä vierähti aikaa seitsemän vuotta. Työssä ei voinut tuoda omaa hengellistä vakaumusta
esille, mutta siitä oli tietenkin
lupa puhua, jos asiakas itse otti
asian esille. Monen asiakkaan
kohdalla terapiasuhteessa kävi
ilmi, että heillä on olemassa henkilökohtainen jumalasuhde ja että
he ovat saaneet sitä kautta avun
omissa kivuissaan. Ihminen sai
tulla kohdatuksi kokonaisuutena
näissä tapaamisissa.

Teema

– Itse koin, että aina Jumala oli
siinä mukana. Heitä pystyi hiljaa
siunaamaan ja Jumala sai tehdä
sen, mihin itse ei pystynyt. Usko
sai olla yhtenä työkaluna ja koin,
että se ei ollut mitenkään ristiriidassa psykologisen tiedon kanssa vaan päinvastoin, Marja kertoo.

VIERELLÄKULKIJANA
KOTIMAASSA
Marjan työnsaantimahdollisuudet psykoterapeuttina Suomessa
ovat osoittautuneet haastaviksi.
Kotimaahan muuton, työn ja perhe-elämän muutoksissa ei ole ollut rahkeita selvitellä koulutuksen
soveltuvuutta Valviran kanssa.
Marja on kyllä Valviran listoilla
sairaanhoitajana ja niihin töihin
hän pääsi käsiksi heti, kun kotiin
asettumiselta ehti. Hän kertoo,
että soitti tiedustellakseen hoitoalan töitä ja häntä pyydettiin
haastatteluun. Sinne meno jännitti, mutta yllätyksekseen häntä
pyydettiin jäämään iltavuoroon
saman tien, hän naurahtaa.
Sairaanhoitajan työtä Marja on
tehnyt luontevasti osana WEC- lähetystyötä eri puolilla maailmaa,
mm. Irlannissa, Afrikassa ja nyt
myös siis Suomessa.
– Tykkään vanhusten hoidosta.
Rakastan sitä, kun saa olla läsnä
ja vaikka laulaa, tuoda läheisyyttä
ja lämpöä hoidon ohessa. Joskus
se on vain halaus tai hiljaa vierelläoloa.
Hän kokee, että halatessa ja koskettaessa muistisairasta, Alzheimer- tai saattohoitopotilasta, voi
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välittää jotain Jumalan rakkaudesta, vaikka ei sanoisikaan mitään.
– Mie koen, että Jumala haluaa
siunata häntä sen halauksen kautta ja sitä mie teen.

COME TO THE TABLE
Kutsumus lähetystyöhön on edelleen palava ja yhteinen, Marja kertoo. Järjestämme seurakunnassa
mm. kansainvälisiä iltoja ja autamme maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita intergroitumaan
mukaan toimintaan tekemisen
kautta. Sosiaalistumisessa auttaa
myös kokkikoulumme, jossa eri

maista tulleet kokoontuvat kokkaamaan ja sitten asetutaan yhteisen pöydän äärelle tarjoamaan
omien kansallisuuksien ruokia.
– Meitä on usein koolla 10 - 12
ja siinä on ollut hyvä ja luonteva
tapa tutustua ja jakaa myös oman
elämänsä asioita. Kohdataan,
kuullaan ja kuunnellaan.
– Come to the table, niinhän
Jeesuskin sanoi!
Näytteleminen on ollut harrastuksenani jo pitkään ja sitä olen
tehnyt eri paikoissa maailmalla.
Irlannissa olin mukana harrastajateatterissa kahdeksan vuotta. Yhdessä kansainvälisten ystävien ja eri seurakuntalaisten
kanssa täällä Kotkassa olemme ol-

leet myös koolla teatteri-workshopin merkeissä. Opetellaan näyttelemistä, tehdään yhdessä ja myös
esitetään yhdessä. Näin on syntynyt koskettavia ja liikuttavia hetkiä yhteiseksi hyväksi.
– Kaikissa näissä, mitä teemme,
Jumala on mukana. Hän on tässä meidän kanssamme ja meidän
kauttamme hän voi tulla todeksi ja avuksi myös toisille, toteaa
tämä eläväinen ja rohkea maailmanmatkaaja kotoisalla kotkanmurteella.

Marjan haastattelijat ja tekstin
kirjoittajat: Sirkku Hammarén ja
Anja Kuhno

Huom. Terapeutit!
Kaipaatko apuvälineitä työhösi?

www.jes61.ﬁ
Toiminnalliset ajatuksia
herättelevät kortit.
Sielunhoitoterapeutti Marjo Keränen

Psykologinen Painonhallinta Prosessi®
on Päivi Niemen kehittämä uudenlainen
lähestymistapa painonhallintaan. Kristillisiin
arvoihin ja Luojan luomiin psykologisiin
lainalaisuuksiin pohjautuva sabluuna
antaa toimivat työkalut kokonaisvaltaiseen
elämäntapamuutokseen.
Tilaa vasta julkistettu kirja osoitteesta:
www.psykologinenpainonhallinta.ﬁ
tai www.paiviniemi.net

Valitse hyvää itsellesi!
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Mitä jos akkreditoituisin

S

ielunhoitoterapian kenttä
Suomessa on moninainen
ja koulutusten taso vaihtelee. Siksi Suomen ACC on luonut
kansanvälistä sielunhoitoterapian
(pastoral counselling) tasoa vastaavat kriteerit, jotka täyttävä henkilö voi hakea sielunhoitoterapiatason akkreditointia.
Kriteereillä tarkoitetaan yhteisesti sovittuja linjauksia ja vähimmäisvaatimuksia, joita sielunhoitoterapiatason akkreditointia
hakevalta henkilöltä edellytetään.
Suomen ACC:n laatimissa kriteereissä on otettu huomioon muiden ACC-järjestöjen linjaukset
ja terapeuttisen sielunhoitotyön
paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ja hengellisessä kentässä.
Sielunhoitoterapian osalta maassamme ei ole tahoa, joka kehittäisi ja arvioisi sielunhoitoterapiaan
liittyviä kriteerejä yli kristillisten
kirkkokuntarajojen. Siksi ACC
kansainvälisenä järjestönä pyrkii
omalta osaltaan täyttämään tätä
puutetta. Psykoterapiaa Suomessa valvoo Valvira.
Sielunhoitoterapiatason akkreditointikriteereissä keskeisenä
on hakijan pohjakoulutus, vähintään 300 h teoriaa, 150 h työnohjattua yksilöasiakastyötä sekä 40
h omaa sielunhoitoterapiaa.
Suomen ACC akkreditoi myös
sielunhoitoterapiatason koulutuksia. Tällä hetkellä akkreditoituja koulutuksia ovat RE koulutus
ry:n Rikotusta eheä-terapeuttisen
sielunhoidon koulutus RE7-koulutuksesta lähtien ja siitä uudistet-

tu malli Sovintoon elämän kanssa
(SEK)-terapeuttisen sielunhoidon
koulutus, Perheniemen Evankelisen Opiston Lähellä ihmistä-Terapeuttisen sielunhoidon koulutus LI6-koulutuksesta lähtien ja
IK-opiston TESIKO-Terapeuttisen sielunhoidon koulutus.

AKKREDITOINNIN
HAKEMINEN
Akkreditointihakemuksia voi jättää käsiteltäväksi kaksi kertaa
vuodessa, 1.4. tai 1.10. mennessä.
Hakemukset käsittelee Suomen
ACC:n hallituksen nimeämä akkreditointitoimikunta, jonka pu-

Akkreditointi on
voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen
akkreditoitu henkilö
voi hakea akkreditoinnin uusintaa.
heenjohtajana tällä hetkellä on
psykoterapeutti, sosiaalipsykologi Saara Kinnunen. Toimikunnan esityksestä Suomen ACC:n
hallitus vahvistaa akkreditoinnit.
Akkreditointi on voimassa viisi
vuotta, jonka jälkeen akkreditoitu henkilö voi hakea akkreditoinnin uusintaa.
Pääsääntöisesti akkreditointihakemusten käsittely kestää
kolme kuukautta. Käsittelyaikaa

Teksti: Saara Kinnunen
psykoterapeutti, sosiaalipsykologi,
kirjailija, Suomen ACC:n hallituksen jäsen ja akkreditointilautakunnan puheenjohtaja.

voi pidentää mahdollinen hakijan haastattelu tai lisäselvitysten
pyytäminen. Muille kuin Suomen
ACC:n akkreditoimista koulutuksista valmistuneille tehdään aina
henkilökohtainen haastattelu. Akkrediointimaksu on 90 € ja haastattelu 50€, uusintamaksu 50€.
Suomen ACC:n akkreditoima
sielunhoitoterapeutti voi hakea
Suomen ACC:n varsinaista jäsenyyttä, hänellä on oikeus käyttää
sielunhoitoterapeutti nimikkeen
jälkeen mainintaa ACC ja hän
pääsee www.accﬁnland.org-sivuilla ylläpidettävään akkreditoitujen
henkilöiden julkiseen rekisteriin.
Suomen ACC on laatinut eettisen
ohjeistuksen ja valituskäytäntömahdollisuuden. Akkreditoitujen
asiakkailla on mahdollisuus tehdä kirjallinen valitus ja osoittaa se
Suomen ACC:n hallitukselle. Yhtään valitusta ei ole vielä tullut käsiteltäväksi. Tällä hetkellä akkreditoituja sielunhoitoterapeutteja
on 36 ja psykoterapiatason akkreditointeja on 7.
Jos kiinnostut akkreditoitumisesta, voit pyytää kriteerit osoitteesta julkaisut@accﬁnland.org.
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Kognitiivinen käyttäytymisterapeutti
voi johdattaa asiakkaansa rukoukseen

Y

hdysvalloissa tutkitaan
aktiivisesti kristinuskon
integroimista psykoterapiaan. Useissa korkealaatuisissa
tutkimuksissa on havaittu, että
psykoterapia, johon on integroitu
kristinuskon periaatteita, on ollut
yhtä tehokasta kuin perinteinen,
pelkkiä psykologisia tosiasioita
soveltava psykoterapia.
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiasuuntaus,

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on KELA:n hyväksymää psykoterapiaa.
jossa tutkimus kristinuskon integroimisesta on aktiivista. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on
KELA:n hyväksymää psykoterapiaa. Menetelmät perustuvat tutkimukseen ja terapiatyö suuntautuu tulevaisuuteen. Tunteille
altistaminen ja omien sisäisten
tapahtumien hyväksyminen ovat
tyypillisiä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Alan
psykoterapeutteja on koulutettu
Suomessa vuodesta 1998 lähtien.
Kuvaan Pearcen ym. tutkimusten pohjalta hieman sitä, miten
kristinuskoa voidaan integroida kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan masennuksen hoidos-
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sa (Religiously Integrated CBT).
Tutkimusryhmä on kehittänyt
hoitomallin, joka voidaan toteuttaa puhelimitse tai nettiyhteyden
kautta.

Teksti: Kaisa Koivula
psykologi
kognitiivisen käyttäytymisterapian
psykoterapeutti
RE - terapeuttisen sielunhoidon
koulutus

Hoitokertojen teemat:
1)

Alkuarvio, tutustuminen hoitomalliin
2) Käyttäytymisaktivointi
2-4) Haitallisten ajatusten tunnistaminen, haastaminen
5) Menetysten käsittely
6) Hengellisen kamppailun ja
pahoinvoinnin kanssa selviytyminen
7) Kiitollisuus
8) Toisten auttaminen
9) Kärsimykseen liittyvä ja hengellinen kasvu
10) Toivo, ongelmien uusimisen
ehkäiseminen

KÄYTTÄYTYMISAKTIVOINTI
Yksi parhaita masennuksen hoitokeinoja on lisätä arvojen mukaista toimintaa. Hoitomallissa
pyydetään asiakasta aikatauluttamaan itselleen miellyttäviä toimintoja. Terapeutti kertoo, että
Jumala pyytää ihmisiä tekemään
moniakin asioita, jotka eivät houkuttele. Ihmiset kuitenkin tekevät
näitä asioita, koska uskovat, että

rakastava Jumala pyytää heiltä
ainoastaan sellaisia asioita, jotka
ovat heille hyväksi. Asiakas voi
tehdä jotain, mikä ei huvita, ja uskoa siihen, että hänen tunteensa
muuttuu tekemisen myötä. Hoitomallin juutalaisille suunnatussa
versiossa sanotaan: ”Katso tarkkaan, mitä teet, koska sydämesi suuntautuu tekojesi mukaan.”
Lopuksi asiakasta pyydetään etsimään seurakunnastaan henkilö,
jonka kanssa voi olla vuorovaikutuksessa ja rukoilla. Tavoitteena
on lisätä asiakkaan sosiaalista tukea, kiitollisuutta, merkityksellisyyden kokemusta sekä mahdollisuuksia auttaa.

HAITALLISTEN
AJATTELUTAPOJEN
HAASTAMINEN
Ajatusten uudelleen muotoilussa asiakas on tutkija, joka etsii
uusia ajattelutapoja. Hoitomallin
mukaan yksi Uuden testamentin keskeisistä teemoista on, että

Olemme OK Jumalan silmissä
hänen armonsa vuoksi, emme
ponnistelujemme vuoksi.
Kristus on lahjoittanut meille hengellisen vapauden ja hyväksynyt
meidät. Meidän ei tarvitse tuomita itseämme eikä suuttua itsellemme, vaikka olisimmekin toimineet vastoin sitä, mitä pidämme
oikeana (Room 8: 31) tai mitä toiset meiltä odottavat. ”Pitäisi..”-ajatukset johtavat itsensä tuomitsemiseen. Vaikka emme toteuttaisi
yhtään seikkaa, joka meidän ”pitäisi” tehdä, Jumala rakastaisi
meitä silti (Room 5: 8). Olemme
OK Jumalan silmissä hänen armonsa vuoksi, emme ponnistelujemme vuoksi (Room 5: 1, 2).

MIETISKELEVÄ/KUUNTELEVA
RUKOUS
Terapeutti liittää jokaiseen kertaan
sen teemaan liittyvän Raamatun
tekstin. Asiakasta pyydetään opettelemaan se ulkoa, koska tämä helpottaa haitallisten ajatusten haastamista. Terapeutti ohjaa asiakaan
mietiskelevään rukoukseen:

1)

Valitse Raamatun kohta.
Aloita tämän viikon ulkoläksystä.
2) Istu mukavasti pystyasennossa niin, että voit hengittää vapaasti.
3) Lue kohta hitaasti. Mutustele
jokaista lausetta. Mitä lause
puhuu sinulle?
4) Lue kohta uudelleen. Mitä
osaa elämässäsi tämä kohta
koskettaa? Mitä näet, kuulet,
kosketat, muistat?
5) Lue kohta kolmannen kerran.
Kuuntele hiljaa.
6) Kirjaa henkilökohtaiset reaktiosi päiväkirjaasi.
7) Liiku näissä kohdissa edestakaisin halusi mukaan.
8) Päätä rukous hetken hiljaisuuteen.
Siitä, että tällainen työskentely on
yhtä tehokasta kuin perinteinenkin kognitiivinen käyttäytymisterapia, on korkeatasoista tieteellistä näyttöä.

Toivoa on...

Sinulla on mahdollisuus
keventää taakkojasi.
k
JJaan
a kanssasi kappaleen matkaa
kuunnellen
ja rukoillen.
k
u
Yhteystietoni:
Y
h

Lähteet:
Koenig, H.G. ym. (2015). Effects of Religious versus Standard Cognitive-Behavioral Therapy on Optimism in
Persons with Major Depression and
Chronic Medical Illness. Lehdessä
Depression & Anxiety 32(11).
Koenig, H.G. ym. (2015). Religious vs.
Conventional Cognitive Behavioral
Therapy for Major Depression in Persons with Chronic Medical Illness:
A Pilot Randomized Trial. Lehdessä
Journal of Nervous and Mental Disease 203(4).
Michelle J. Pearce ym. (2015): Religiously Integrated Cognitive Behavioral
Therapy: A New Method of Treatment
for Major Depression in Patients With
Chronic Medical Illness. Lehdessä
Psychotherapy (Chic.) 52(1).
Englanninkieliset käsi- ja työkirjat:
https://spiritualityandhealth.duke.edu/
index.php/religious-cbt-study/therapy-manuals
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Onko taustapeilisi huurussa?

Elin ulkoa sisäänpäin
enkä sisältä ulospäin.
Ensimmäisen tarinan rinnalla
kulkee toinen tarina, joka on huomattavasti tikkuisempaa nieltävää ja luontaista pitää maton alla.
Oman epävarmuuden sietäminen,
perheen monien tarpeiden ristitulessa painiminen, parisuhteen
haasteiden selvittäminen tai ennemminkin niiden vältteleminen,
työn tarjoamien mahdollisuuksien
rajaaminen ja taloushaasteiden
tuomien kyyneleiden nieleminen.
Suoritin elämää automaattiohjauksella ensimmäiset viisitoista
avioliittovuotta. Luontaisin toimintamalli minulle oli reaktiivinen ja
ulkonaisiin ärsykkeisiin reagoiminen. Elin ulkoa sisäänpäin enkä
sisältä ulospäin. Tällainen tapa on
kuluttavaa. Muutos, vaikka se olisi
ollut hyväkin, tuntui liian pelottavalta ja työläältä. Turvallisempaa
oli tyytyä tuttuun, vaikka se oli itselle ja läheisilleni tuhoavaa.
Tikkuisemman tarinan avaaminen, tutkiminen ja oivallusten te-
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keminen on ollut kohdallani tyydyttävän ja onnellisen elämän
avain. Parempi avioliitto ry:n (entinen HNMKY) avioliittoleiri vuonna 2005 oli minulle silmiä avaava
kokemus. Sen myötä alkoi muutos automaattiohjaukselta kohti
tietoista avioliittoa valintoineen.
Nyt analysoiden muutos omalla
kohdallani olisi ollut mahdoton ilman ulkopuolista apua, vertaistukea ja rehellisiä keskusteluja.
Tästä alkoi kiinnostus ihmisten
kohtaamiseen ja muiden auttamiseen. Usean vuoden ajan jatkoin
tekniikan alalla ja rinnalla tein avioparityötä vapaaehtoisena. Ne tasapainottivat toisiaan ruuhkavuosien
ajan. Oman osaamisen syventämiseksi etsin koulutusvaihtoehtoja. Sain ilokseni opiskelupaikan
Rikotusta eheä -sielunhoitoterapeuttikoulutuksesta. Minulle merkittävintä koulutuksessa oli tehdä
löytöjä omasta itsestäni. Puolisoni kertoman mukaan vastuunottaminen omista teoistani ja sanoistani selittelyn sijaan herätti hänessä
arvostusta ja kunnioitusta minua
kohtaan. Sen lisäksi sain valmiuksia kohdata elämän haasteiden
kanssa painivia lähimmäisiä.
Olen ottanut vastaan asiakkaita sivutoimisesti omalla toiminimellä. Se
on opettanut minua kunnioittamaan
elämää, sillä jokaisen ihmisen tarina on ainutlaatuinen. Omaksi tehtäväkseni en näe arvottaa tai ohjeistaa toisia ihmisiä. Kuunteleminen,
uusien näkökulmien esiin tuominen
ja lempeästi haastaminen ovat itselleni ominaisimmat työkalut.

Kuva: Jani Laukkanen

V

iittäkymmentä lähestyvänä on mielenkiintoista katsoa taustapeiliin. Ulospäin näkyvää tarinaa on
helppo kertoa ylpeänä ja se kuulostaa hienolta. Nuorena itsevarmana kaksikymppisenä avioituminen, neljän lapsen maailmaan
saattaminen, teknisellä alalla eteneminen, ulkomailla asuminen ja
lasten aikuistuminen ja pesästä
lentoon saattaminen.

Teksti: Sami Kallio
RE-sielunhoitoterapeutti, työnohjaaja

Pari viime vuotta olen elänyt elämäni helpointa ja tyydyttävintä aikaa. Sen rikkoi äkillinen, vakava
sairastuminen marraskuussa 2018.
Sielunhoitoterapeuttikoulutuksen
antamat valmiudet rohkaisivat tässä itselleni erittäin vieraassa tilanteessa. Huomasin olevani riippuvainen Luojastani ja läheisistäni.
Tieto ja koulutus auttavat, mutta oma pienuus ja tarvitsevuus
realisoituivat. Tarvitsen olkapäätä, johon nojata vaikeina aikoina.
Turvallinen olkapää voi olla esimerkiksi sielunhoitoterapeutti.
Elämän rajallisuuden konkretisoituessa haastan sinua heittäytymään ja hulluttelemaan. Anna
elämän kantaa. Sijoita ja vaali rakkautta, puolisosi lähimmäisesi, on
sen arvoinen. Kepeys, leikkisyys
ja intohimo suhteessa on paras
investointi. Piipahda Kanarialle
pariksi päiväksi. Sama matka-aika kuin autolla sukuloimaan Suomessa. Ymmärtänet esimerkkinä,
vaikkei ilmastotekona.
Jos mietit sielunhoitoterapeuttikoulutusta: Sinua on nyt varoitettu. Koulutus antaa mahdollisuuden sukeltaa todella syvälle.
Valinta on sinun.
Rohkaisevin terveisin, Sami

Sielunhoitotterapiaa
jaa työnohjausta

Tiinaa Välimäki
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
Diakoni, Sosionomi
Työnohjaaja (koulutuksessa)

Helsinkii (Kamppi)) jaa Espoo
Puh.. 040-7
752
2 6445
tiinavalimaki@kolumbus.fi

© Ville Huuri

LBI - Microsoft

RE - sielunhoitoterapeutti

Tiina Strengell
www.mirha.ﬁ

MIKKELI - LAPPEENRANTA
p. 050 - 574 9181

Arvot

Klassinen krisƟnusko,
yhteys, vastuullisuus
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Missio

Yhdistää
krisƟƩyjä auƩajia.
KehiƩää ja edistää
krisƟllistä terapiaa ja
sielunhoitoa.

Visio

Suomen ACC on
laajasƟ tunnusteƩu
krisƟllisen terapian
ja sielunhoidon
verkosto.
www.accfinland.org
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Kultahipun tarina

O

Tämä löytö itseeni sai
minut pikkuhiljaa ymmärtämään, että Jumala
kutsui minua ihmisten
rinnalla kulkijaksi.
vitelma muuttui, mitä enemmän
ikää ja ymmärrystä tuli.
Kietouduin häpeän ja väärän
syyllisyyden verkkoon ja vangitsin itseni sen sisään. Puhuin
asiaani sielunhoitoterapeutille ja
se onkin ollut elämäni tärkeimpiä
hetkiä. Häneltä tuli avaavat sanat,
mitkä muistan ikuisesti. Sen kautta sain lahjan itselleni. Löysin itseni aivan uudella tavalla; sellaisella millaiseksi Jumala oli minut
luonut, ilman niitä matkan varrella tulleita verkkoja, jotka muovasivat minulle väärän minäkuvan
itsestäni.
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Tämä löytö itseeni sai minut
pikkuhiljaa ymmärtämään, että
Jumala kutsui minua ihmisten
rinnalla kulkijaksi. Hakeuduin
sielunhoitoterapeutin opintoihin Lahteen ja valmistuin vuonna 2012. Opintojen aikana sain
hyvin työharjoitteluasiakkaita ja
tapaamispaikaksi järjestyi seurakuntamme tila.
Valmistuttuani olen tehnyt sielunhoitoterapiatyötä vaihtelevissa määrin oman työni ohella,
viime vuosina enemmän. Yksilöterapian lisäksi pidän myös ryhmäpäiviä, joiden aiheena on ”Haluan tulla kuulluksi” -sisäinen
lapsi. Tästä aiheesta tein myös
opintojen lopputyön. Käytän työssäni myös jonkin verran toiminnallisia menetelmiä hahmottamaan asiakkaan asiaa.
Pikkuhiljaa kutsumus vahvistui
ja 2018 perustin toiminimen: Terapia Kultahippu. Nimen synnystä
voit lukea nettisivultani terapiakultahippu.ﬁ. Minulla oli mielessä
pitkäaikainen haave jäädä työstäni 50 % työajalle ja panostaa terapiatyöhön enemmän. Ajattelin,
että tuo unelma voisi toteutua tulevana vuonna.
Vuoden vaihtuessa, asia palasi
mieleeni. Olin aamulla lähdössä
töihin ja huokaisin Jumalan puoleen, että saisin vastauksen, mitä
minun pitäisi tehdä. Autossa avasin radion, mitä en yleensä tee.

Kuva: Suvi Leppäpuisto

len Satu Veijonen (52v)
Petäjävedeltä. Perheeseeni kuuluu aviomies
ja kaksi aikuista perheellistä lasta. Harrastan puutarhanhoitoa,
pajunpunontaa ja pienimuotoisia huovutustöitä.
Nuoruusvuosina kuvittelin, että
kaikilla muilla ihmisillä ei ollut
mitään ongelmia tai rikkinäisyyttä – ainakaan heillä ei ollut samoja, kuin mitä minulla oli. Tämä ku-

Teksti: Satu Veijonen
Sielunhoitoterapeutti

Sieltä kuului heti kappale, jonka
sanat kuuluivat näin:
”Sinut tahtoo Hän vihkiä käyttöönsä, sinut heikon ja avuttoman,
sinä katsella saat Hänen kirkkauttaan, Herran haavoista voiman ja
rohkeuden saat. Kuninkaan lapsi,
älä pelkää... sinut tahtoo Hän varustaa voimallaan, tyhjän astian
rakkaudellaan, sinut johdatetaan
heikon, kärsivän luo...”
En tunnistanut kappaletta, mutta
se selvisi minulle vähän myöhemmin: Nina Åströmin Kuninkaan
lapsi. En enää epäröinyt, vaan tein
päätökseni.
Edellisvuoden syksynä olin jo
alustavasti puhunut esimiehelleni
työajan muutoksen unelmastani.
Kun kuulin tämän laulun työmatkalla, niin seuraavana päivänä
sain esimieheltäni sähköpostin,
että asiaani on laitettu eteenpäin.

KUTSUNI SIELUNHOITOTERAPEUTIKSI
Pian sen jälkeen sain tiedon, että
estettä osa-aikaisuudelle ei ole.
Työpisteeni oli muuttunut niin,
että työmatkani kulki eri reittiä
kuin ennen. Vaihdoin kampaamokäyntini uuden työmatkani varrella olevaan kampaamoon. Kun
menin toisen kerran kyseiseen
kampaamoon, niin kerroin siellä aiemman käyntini tavoin kuulumisiani. Kerroin päätöksestäni
muuttaa työaikani osa-aikaiseksi,
jolloin kampaaja kysyi, onko minulla toimitila terapiatyölle. Hänellä oli nimittäin tarjota minulle
kiinteistöstään pieni tila, jonne oli
oma sisäänkäynti.
Lähdettyäni sieltä, minulla oli
syvä kiitollisuus ja olin yllättynyt, miten kaikki järjestyy kuin
itsestään. Vuokrasin tilan ja kesällä maalasin sen omiin tarpeisiini sopivaksi.

Minulla oli tilaa maalatessa
sama tunne kuin Nooalla, joka rakensi arkkia kuivalle maalle. Vettä
ei näkynyt, mutta hän uskoi sen
tulevan.
Miksi minut johdatettiin tälle alueelle, kyselin mielessäni.
Myöhemmin selvisi, että juuri
täällä on aktiivinen naistentyön
toiminta ja yhteistyö eri seurakuntien välillä. Minua on kutsuttu
eri tilaisuuksiin kertomaan terapiatyöstäni ja toivotettu lämpimästi
tervetulleeksi.
Rukoukseni on, että moni voisi
saada kauttani avun elämäänsä.
Toivon, että terapia ajateltaisiin
lahjana itselle, omalle elämälle ja
tulevaisuudelle.
Ole uskollinen sille kutsulle,
mitä kannat sydämessäsi. Vaikka
mitään ei näkyisi vielä, niin kutsu tulee todeksi, kun sen aika on.

Teema

Jos mietit, lähtisitkö opiskelemaan sielunhoitoterapiakoulutukseen, niin haluan rohkaista

Koulutus on syvällinen ja vaativa, mikä
on hyvä tiedostaa.
sinua lähtemään, jos vähänkin
koet siihen kutsumusta. Koulutus on syvällinen ja vaativa, mikä
on hyvä tiedostaa. Hakijan on sitouduttava koulutuksen tuomiin
haasteisiin, kuten omien tunteiden käsittelyyn. Ajattelen, että
sielunhoitoterapian tarve on
kasvamassa ja että myös tämä
terapiamuoto tulee tutuksi.
Mottoni on: Kuljen vierelläsi,
palan matkaa elämääsi.

YKSILÖTERAPIAA
Tikkakoski, Kirkkokatu 1
Jyväskylä, Rajakatu 20

040 5743798
terapiakultahippu@outlook.com
terapiakultahippu.fi
Terapia Kultahippu

Satu Veijonen
Sielunhoitoterapeutti
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Tähtitarina
Pauliina Haustein
haastattelussa

O

tan Skypellä videoyhteyttä Lontooseen, ja
viehättävä ja eloisa nuori nainen ilmestyy tietokoneeni
näytölle. Tervehdimme, ja samalla ruutuun ilmestyy kaksi ihanaista tepsuttavaa pellavapäätä,
jotka vilkuttavat minulle. Isäkin
näyttää olevan taustalla, mutta
kasvot eivät valitettavasti mahdu kuvaan. Hetken päästä isä ottaa reilun vuoden ikäiset kaksoset
mukaansa ja laittaa oven jäljessään kiinni.

valle ja kilpailevalle mentaliteetille löytyi vaihtoehtoinen yhteisö
Kansan Raamattuseuran nuorisotyön kautta 16-vuotiaana.

MILLAISTA APUA SAIT
SIELUNHOITOTERAPIASTA?

KUKA OLET JA MISSÄ
VAIKUTAT?

MIKÄ SAI SINUT
HAKEUTUMAAN
Olen Pauliina Haustein, 33, sel- SIELUNHOITOTERAPIAAN?
listi, valmistunut Sibelius-Akatemiasta. Olen asunut elämäni aikana Suomessa, Los Angelesissa ja
Lontoossa. Viimeisen viiden vuoden ajan koti on ollut Turussa.

MILLAISTA ELÄMÄSI
OLI ENNEN
SIELUNHOITOTERAPIAA?
Elämässäni oli niin paljon painetta. Ymmärsin jo hyvin nuorena, että minusta tulee ammattisellisti. Musiikki toi jatkuvaa
painetta sekä ulkopuolelta että
sisäpuolelta. Vastapainoksi ko-
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lääkehoitoa, ja kuormitus alkoi
pikkuhiljaa purkautumaan.

Asuin 18-vuotiaana Helsingissä
yksin, suoritin kahta tutkintoa
(ylioppilas + musiikki) ja kävin illat ja viikonloput töissä. Paineet
alkoivat näkyä paniikkikohtauksina. Totuin niihin, ja ne saattoivat
kestää monta päivää.
Yhteisön nuorisopastori suositteli, että minulle voisi sopia viikottainen sielunhoitoterapia. Tartuin siihen tarjoukseen. Samalla
terveyskeskuslääkärin kautta minulle tehtiin iso kartoitus elämässäni taaksepäin, ja minulla todettiin olleen sekä keskivaikea että
vaikea masennusjakso. Sain myös

Ensimmäisessä terapiasuhteessani nuorena teininä käsiteltiin
akuuttia kriisiä. Rinnalleni tuli
aikuinen, joka oli kuin köysi, johon tartuin. Kriisistä selviytymisen myötä terpiasuhde aikanaan
päättyi.
Seuraavassa vaiheessa elämääni johdattui sielunhoitoterapeutti, jonka kanssa käsittelimme tunteita ja mielenrakenteita. Sain
omaan todellisuuteeni äänen,
joka tuli itseni ulkopuolelta. Ymmärsin, etteivät oma tunnemaailmani, ajatukseni ja kokemukseni olleet koko totuus elämässäni.
Tässä vaiheessa terapiasuhteessa alkoi näkyä myös kristillisyys.
Oli suurta viisautta, ettei asioitani

alussa hengellistetty ja etsitty sitä
kautta helppoa ratkaisua ongelmiini. Nyt olin itse kasvanut niin,
että kristillisyydellekin oli tilaa.
Kolmas vaihe tuli, kun olin opiskelemassa, ja kohtasin väkevän
hengellisen terapeutin. Hänen
kanssaan menimme hengellisesti syvälle. Yhteisessä rukouksessa
terapeutin kanssa käsittelimme
menneisyyttäni ja henkivaltojen
todellisuutta. Jumalan läsnäolo ja
Pyhän Hengen vaikutus oli tuolloin elämässäni muutenkin vahvaa. Minulla oli tuolloin(kin) laajat verkostot, ja niiden kautta tulin

Loppuviimeksi
paras terapeuttini
on ollut Pyhä Henki.
myös hoidetuksi. Healing Roomin työntekijöiden rukouksessa
vapauduin lopullisesti paniikkikohtauksista.
Uskon, että paniikkikohtausten
työstämisellä terapiassa on ollut
osuutensa, ja rukouksella omansa
siihen, että viimeisten kahdeksan
vuoden aikana olen saanut vain
kaksi paniikkikohtausta, ja nekin
erioloisia kuin ennen. Loppuviimeksi paras terapeuttini on ollut
Pyhä Henki.

Neljä vuotta sitten yllätysraskauteni päättyi keskenmenoon,
joka komplikaatioineen, verilammikkoineen ja ambulansseineen
oli minulle erittäin traumaattinen. Tuntui kuin se olisi ollut viimeinen niitti traumoihini. Eikö
kuoleman ote vieläkään hellitä?
Siihen hätään sain kriisiterapiaa
Turussa.
Kun sitten aloin odottamaan
kaksosia, nosti riskiraskaus tunteita pintaan. Sain pyynnöstäni
neuvolapsykologin tuekseni antamaan minulle ulkopuolista näkemystä asiaan.
Koen, että matkan varrella saamani tuki on luonut perustaa uudelle elämälle. On ihme, että saan
elää nyt tasapainoista elämää. Jumala on ehdottomasti antanut minulle monin verroin enemmän takaisin kuin mitä olen menettänyt.
Saimme kaksoset keskenmenon
jälkeen – ajattelen, ettei Jumala
salli kuoleman sanoa viimeistä
sanaa. Olen saanut uuden tilaisuuden opiskella omalla unelma-

sarallani, vaikka nuorena menetin
opiskeluvuosia kasvukivuissani.
Mieheni on koti-isänä täällä Lontoossa ja saan itse opiskella, kunnes jälleen palaamme Suomeen.

UNELMASI?
Unelmani on rakentaa Jumalan
valtakuntaa. Opiskelen klassista improvisaatiota; opettajinani ovat ainoat, jotka sitä yleensä
opettavat alallani, mikä on minulle suuri etuoikeus. Uskon luovuuden vapauttamiseen. Haluan
nähdä luovuuden vapautumisen
meidän sukupolvemme aikana –
koko maailmassa!
Kiitos, Pauliina! Oli aivan huikeaa tutustua sinuun ja elämääsi! En halua pidätellä sinua kauempaa, perheesi odottaa. Ja koko
maailma. Ole runsaasti siunattu!

Haastattelijana ja keskustelun
kirjaajana Hanna Ikonen, Tampere

MILLAISTA ELÄMÄSI ON NYT
TERAPIAN JÄLKEEN?
Nuorena jouduin kasvamaan itsevastuullisuudessa ehkä liiankin
aikaisin. Nyt tiedostan, että olen
riskiryhmässä sen suhteen, ja olen
oppinut hakemaan itselleni peilejä ja tukea elämän taitekohtiin.
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Johdatuksesta
rinnallakulkijaksi ja
luovaksi taiteilijaksi

O

len Anne-Leena Lahtinen syntyjään Lahdesta.
Muutin parikymppisenä Pälkäneelle vanhempieni perässä, valmistuttuani ensin parturi-kampaajaksi. Ensimmäisen
puolisoni löysin myös sieltä, jonka kanssa avioiduin. Tätä kirjoittaessani asun jälleen Pälkäneellä jonne palasin n. 25 vuoden
jälkeen heinäkuussa 2018. Matkani varrella olen asunut myös
Etelä-Pohjanmaalla josta nykyinen lapualainen mieheni on kotoisin, avioiduimme 2016. Olen
kokenut suuria menetyksiä sekä
isoja ilon aiheita 54-vuotisen elämäni aikana. Suurimmat ilonaiheeni ovatkin lasteni lapset, joita
on siunaantunut jo 10. He ovatkin
jäljellä olevien (3) lasteni lisäksi
merkittävässä roolissa siinä, että
kotini on monen kiertolaisvuoteni jälkeen nyt Pälkäneellä. Toinen syy on iäkkäät vanhempani
jotka asuvat myös Pälkäneellä,
sekä omat juureni sijoittuen isäni puolelta Luopioisiin Puutikkalan kylään, jossa yhteinen kesänviettopaikkamme sijaitsee.
Olin muuttanut 2014 Lappeenrannasta Lammille, lähelle tyttäreni perheen silloista asuinpaikkaa, kun epätoivoisesti kyselin
Herralta kelpaamattomuuttani
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edes Hänen valtakuntansa työhön. Takanani olivat monen vuoden kuntouttavat työtoiminnat
erilaisissa järjestöissä mm. Metodistikirkolla ja toisessa ruoanjakelupaikassa Lappeenrannassa,
sekä juuri päättynyt työtoiminta Lammin vanhainkodissa. Olin
menettänyt työkykyni jo vuonna
2008, jolloin elämäni suurin ja it-

Yhtäkkiä olinkin
yksin ja aivan
tuuliajolla – silti
Jumalan suuressa
suojeluksessa.
seäni muuttavin tragedia kohtasi perhettäni. Menetin tuolloin
ensin oman poikani itsemurhan
kautta hänen ollessa vain 20–vuotias, sekä heti 5 kk sen jälkeen silloisen puolisoni. Puolisoni ei ollut
lapseni isä, koska poikani oli ensimmäisestä liitostani syntynyt,
jolloin koin myös suruni olevan
omani. Yhtäkkiä olinkin yksin ja
aivan tuuliajolla – silti Jumalan
suuressa suojeluksessa.
Herra kuuli rukoukseni ja johdatti minut Perheniemeen ensin
”Tarelle” eli Tartu Elämään -kurs-

Teksti: Anne-Leena Lahtinen
LI-sielunhoitoterapeutti

sille ja sen perään sielunhoitoterapian opintoihin. Tiesin heti oman
kutsumukseni löytyneen, sillä jo
toimiessani parturi-kampaajana
olin oppinut kuuntelemaan ihmisten sielunelämää sekä heidän
tarinoitaan. Ajattelin, että ”Taren”
jälkeen olen jo ”valmista kauraa”
eikä suurempia prosesseja ole
enää edessä, mutta yllätyin positiivisesti siitä että Herra ei jätä
työtänsä kesken. Opintojen edetessä pääsin vielä syvemmin ymmärtämään esimerkiksi opittujen
käyttäytymismallien merkityksistä suhteessa geeniperimään. Kattava psykologinen koulutus yhdistettynä hengellisyyteen sekä
teologia avasivat ymmärrystä itseäni sekä muita ihmisiä kohtaan
ja lisäsi haluani olla lähellä niitä,
joilla on murtunut mieli ja särkynyt sydän. Aloitin asiakastyöharjoittelun Lammilla, tilat löytyivät
seurakunnastamme kuten myös
asiakkaat. Opintojen loppupuolella asuimme Lapualla, jossa oli
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mahdollista vastaanottaa asiakkaita kotimme yläkerrassa jonne olin sisustanut terapiatilat.
Siellä asiakkaita
tavoitin Facebook Sielunhoitote-ilmoituksen kautta niin, että oli jo rapeutit tekevät
lähes ylitarjontaa. arvokasta työtä
Osa heistä jäi viesuurella sydämellä
lä opintojen päättyessä asiakkaakse- ja autettavien tarni. Asiakastyöni piti
peet eivät lopu.
myös itseni lähellä
Jumalaa aivan erityisellä tavalla. Useat asiakkaani
sanoivatkin kokeneensa valtavaa
Pyhän Hengen yhteyttä heti terapiatiloihini saapuessa.
Olen ammentanut opinnoistani kaiken tietotaidon ja kuljettanut niitä mukanani aina seuraaviin opintoihini asti. Huomasin
ratkaisukeskeisen taideterapiaohjaaja-opintojen aikana (2017- hakemiseen. Koen sielunhoitote- teen ja odotan kärsivällisesti
2018) kuinka kattavan koulutuk- rapeuttien tarpeen vaihtoehtoisis- sitä, milloin Herra johdattaa misen Perheniemen opisto antoi. sa hoitomuodoissa tärkeänä nyt ja nut kutsuni ääreen ja saan laittaa
Mitään uutta ei tullut vastaan tulevaisuudessa, vaikka arvostus omat talenttini käyttöön. Omia
niissä opinnoissa, mitä en olisi jo yhteiskunnan silmissä ei ehkä niin voimavarojani lataan tekemälPerheniemessä opiskellut. Kou- suurta osaa saa mitä sille kuuluisi. lä maalaustaidetta, suunnittelelutuksen hyöty näkyi myös draa- Sielunhoitoterapeutit tekevät ar- malla eri työtapoja joita voisin
makasvatuksen perusopinnoissa- vokasta työtä suurella sydämellä käyttää tulevaisuudessa auttani, jotka päättyivät toukokuussa ja autettavien tarpeet eivät lopu.
mistyössä, sekä mökillä hiljenty2019. Ihan huikeata! Samoin olen
Itselläni on niin sanotusti koko mällä Jumalan luomaa maisemaa
kokenut kouluttautuessani Suru- ajan haku päällä työtilojen suh- katsellen.
nauha ry:n ryhmänohjaajaksi sekä
Surevan kohtaamisen hankkeen
kokemusasiantuntijaksi, että ihmisenä ihmiselle oleminen usein
riittääkin silloin, kun mieli tai sielu ovat särkyneet. Syksyllä aloitankin yhdessä toisen ohjaajan
sielunhoitoterapeutti,
sensorimotorinen
psykoterapia
sielunhoitoterapeutti,
sh, th
sielunhoitoterapeutti
psykoterapia
, sensorimotorinen
MA in Psychotherapy (IPSICC/IATA, Tanska)
kanssa vertaistukiryhmän ohjaaJyväskylä
misen Tampereella.
Elämme muuttuvassa maailp.050 377 0167
massa, jossa kuulluksi ja nähdykwww.helmimaria.net
si tuleminen on vaikeaa eivätkä
voimavarat useinkaan riitä avun

Etsitkö kristittyä terapeuttia?
Marjatta Ollikainen
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Kenelle
sinä menisit
sielunhoitoterapiaan?
KOULUTTAUDU HELPOSTI
LÄHESTYTTÄVÄKSI SIELUNHOITOTERAPEUTIKSI, JOHON LUOTETAAN.

•

IK-opiston Terapeuttisen sielunhoidon
koulutus (TESIKO) antaa työvälineitä
laadukkaan sielunhoitoterapian
toteuttamiseen.

•

IK-opistossa kehitetty terapeuttisen
sielunhoidon malli perustuu
terapeuttisesti keskeisten
näkökulmien integroimiseen
Raamatun opetuksen kanssa.

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus
alkaa joka vuosi tammikuussa.
Koulutukseen on jatkuva haku.
Katso tarkemmat tiedot
ikopisto.ﬁ/tesiko ja kysy lisää
sari.vieltojarvi@isokirja.ﬁ

32

SIELUNHOITOTERAPIA

•

Opintojen aikana rohkaistut
kohtaamaan itsesi, Jumalan ja sen
myötä toisen ihmisen aidosti. Kasvat
ihmisenä ja valmentaudut tekemään
työtä omalla persoonallasi.

•

Koulutuksessa opettavat oman
alansa asiantuntijat, joilla on pitkä
kokemus sielunhoito- tai terapiatyöstä
käytännössä.

IK-opisto järjestää myös
täydennyskoulutusta
viikonloppukursseina.
PIDÄ ITSESI AJAN TASALLA:
IKOPISTO.FI/KURSSIT

