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ABSTRACT 
 
 
Tammi, Kaija and Vartiainen, Paula. 
The Effects of Granny´s Corners in Jyväskylä and in Kuopio to the Well-being of Their 
Customers. 
84 p, 1 appendix. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services, Deacon. 
 
The aim of our thesis was to compare two Granny´s Corners, one in Jyväskylä and the 
other in Kuopio. Particularly, the effects to the physical, psycological, social, and spiri-
tual well-being of their customers were in the scope of this study. The research material 
consisted of ten interviews in Jyväskylä and nine in Kuopio. The interviews were con-
ducted as questionnaires that had a structured and an unstructured part. Classification 
and thematization were used in the analysis of the unstructured questions. Methodologi-
cally, all the questions were analyzed qualitatively or quantitatively. 
 
The results indicated that the most valued aspect in both Granny’s Corners was the ve-
nue itself. Other aspects that were important for the customers included socializing with 
friends, recreational activities, and spirituality. Many customers enjoyed the comple-
mentary coffee service offered by both institutions.  
 
The customers of the Kuopio institution hoped for more organized activities such as 
performers and classes held by a priest. In Jyväskylä, a larger space would allow for 
dividing it for different purposes, and make it a more peaceful environment for the eld-
erly, for example. The Customers of both Granny’s Corners emphazised also the impor-
tance of spiritual activities offered. 
 
As a main conclusion, the well-being of the customers is widely affected by the activi-
ties of both Granny’s Corners. By taking part in the activities that the institutions offer, 
it is possible to reinforce one’s own spiritual well-being, feel participation, and sense of 
community. Importantly, both institutions offer the customers a chance to get peer sup-
port.  
 
Keywords: Well-being, diaconia, congregational volunteer work, spritual needs, sense 
of community, participation, social networks 
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1 JOKAISELLA ON OIKEUS IHMISARVOISEEN ELÄMÄÄN 

 

 

Elämän tarkoituksellisuuden ja hyvän elämän lähtökohtana on, että ihminen kokee tule-

vansa hyväksytyksi omana, ainutkertaisena persoonana (Koskinen; Aalto; Hakonen & 

Päivärinta 1998, 162). Jumalan luomistyön ja Kristuksen sovitustyön tähden jokaisella 

ihmisellä on oikeus yhteisen ihmisarvon ja Jumalan hyvien lahjojen osallisuuteen. Mo-

nissa tutkimuksissa korostuu erityisesti vertaisryhmissä annetun ja saadun tuen merkitys 

oman ihmisyyden ja elämän merkityksellisyyden kokemisessa. Meistä jokainen on kut-

suttu tähän yhteyteen rinnalla kulkijoiksi, taakkojen jakajiksi – toistemme ”Kristuk-

siksi”. (Hiilamo & Hiilamo 2007, 114–115.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia Jyväskylän Lähimmäisen kammarin ja Kuo-

pion Tuomiokirkkoseurakunnan Mummon mökin toiminnan vaikutusta kävijöiden hy-

vinvointiin. Tarkastelun kohteena oli niin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kuin hen-

gellinenkin hyvinvointi. Tutkimuksessa halusimme korostaa erityisesti ihmisen hen-

gellisiä tarpeita ja hengellistä hyvinvointia. Tutkimme käyntien vaikutusta hyvinvointiin 

haastattelemalla toimintaan osallistuvia kävijöitä. Käsittelimme Jyväskylästä ja Kuopi-

osta saatuja tutkimustuloksia rinnakkain ja vertailimme niitä toisiinsa. 

 

Haastattelujen avulla kartoitimme sitä, mistä asioista hyvä elämä koostuu ja millaiseksi 

haastatellut henkilöt oman hyvinvointinsa kokivat. Teoreettisessa viitekehyksessä py-

rimme avaamaan hyvinvoinnin käsitettä. Hyvinvointi on käsitteenä moniulotteinen ja 

subjektiivinen kokemus.  Se muodostuu monista erilaisista tekijöistä sekä osa- alueista. 

Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus ja henkinen olento. Yksi 

diakoniatyön tavoitteista on palvella ihmistä kokonaisvaltaisesti ja kohdata hänet fyysi-

sesti, psyykkisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti ja hengellisesti (Hakala 2002, 234).  

 

Kiinnostuimme aiheesta, koska mielestämme seurakunnan vapaaehtoistyö ja erityisesti 

”olohuonetyyppiset”, matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat tällä hetkellä hyvin 

ajankohtaisia ja merkittäviä hyvinvoinnin luojia ja palvelurakenteen täydentäjiä. Erityi-

sesti 1990-luvulla kammaritoiminta oli voimakkaimmin laajeneva vapaaehtoistoimin-

nan muoto (Harju; Niemelä; Ripatti; Siivonen & Särkelä 2001, 69). Taloudellinen lama, 

työttömyys, pirstaleiset ihmissuhteet, päihteet sekä näköalattomuus tulevaan johtavat 
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helposti masennukseen, syrjäytymiseen ja yksinäisyyden kokemiseen. Myös ikääntyneet 

ihmiset kokevat usein yksinäisyyttä ja tarpeettomuuden tunnetta. Julkinen sektori ei 

pysty yksin vastaamaan kaikkeen tähän hätään, joten tarvitaan kolmatta sektoria, seura-

kuntia ja vapaaehtoisia auttajia toimimaan niin, että yhä useampi ihminen voisi elää 

ihmisarvoista ja hyvää elämää. 

 

Tulevina diakoniatyöntekijöinä toivomme voivamme hyödyntää tutkimuksen melko 

laajaa teoreettista viitekehystä, tutkimustuloksia ja opinnäytetyöprosessin aikaansaamaa 

ammatillista kasvua omassa työssämme. Toivomme myös, että tuottamamme materiaali 

hyödyntäisi Jyväskylän Lähimmäisen kammaria, Kuopion Mummon mökkiä ja ehkäpä 

muitakin seurakuntia oman toimintansa kehittämisessä. 
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2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET JA TEOREETTISET LÄHTÖKOH-

DAT 

 

 

Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat hyvinvointi, diakonia, seurakunnan vapaa-

ehtoistoiminta, hengelliset tarpeet, yhteisöllisyys, osallisuus ja sosiaaliset verkostot. 

Käsitteistä hyvinvointi ja hengellisyys ovat vaikeasti määriteltävissä, koska ne ovat aina 

ihmiselle hyvin subjektiivisia kokemuksia. 

 

Hyvää ja onnellista elämää voivat määrittää ulkoiset, kuten uskonnolliset ja filosofiset 

periaatteet. Toinen lähestymistapa on se, miten ihmiset voivat toteuttaa omia tarpeitaan 

ja toiveitaan. Kolmas tapa tarkastella hyvää elämää perustuu ihmisten omiin tuntemuk-

siin siitä, onko elämä hyvää. (Hirvonen & Mangeloja 2006, 13–14.)  

 

Tämän työn teoreettiseksi lähtökohdaksi olemme valinneet Erik Allardtin (1980) hyvin-

vointiteorian, koska se tukee ajatusta siitä, että ihminen on moniulotteinen kokonaisuus. 

Allardtin hyvinvointiteorian teorian mukaan hyvinvointi voidaan nähdä tilana, jossa 

ihminen voi tyydyttää kaikki olennaiset tarpeensa. Allardt käyttää näistä tarpeista nimi-

tystä ”having, loving ja being.” 

 

Muut opinnäytetyössä käyttämämme lähteet olemme valinneet niin, että niistä raken-

tuva tietoperusta tukisi mahdollisimman hyvin opinnäytetyömme keskeistä lähtökohtaa: 

ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, hyvää ja arvokasta elämää. Seurakunnan 

”kammari-ilmiöstä” on tehty joitakin opinnäytetöitä ammattikorkeakouluissa eri puolilla 

Suomea. Tutustuimme niihin, mutta etenkään Mummon mökkiä käsittelevästä opin-

näytetyöstä, joka käsitteli ystävänpäivän toimintaa, ei löytynyt mitään oleellista oman 

tutkimustyömme tutkimustehtävän kannalta.  
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3 HYVINVOINTI 

 

 

3.1 Hyvinvointi käsitteenä 

 

Erik Allardtin (1980) mukaan on vaikea määritellä, mitä hyvinvointi tarkoittaa. Kun 

arvioidaan esimerkiksi väestön tai yhteiskunnan hyvinvointia on verrattava keskenään 

ajankohtaista maailmaa ja toivottua maailmaa. Vertaaminen edellyttää arvojen tarken-

tamista. Toivotut tilat ovat usein sellaisia, että niitä ei pystytä todellisuudessa saa-

vuttamaan. Jos verrataan vain todellista maailmaa ja haluttua maailmaa niin tuloksista 

voidaan saada epärealistisia. Arvioitaessa hyvinvoinnin tasoa on tärkeää tehdä vertailua 

todellisten tilanteiden kesken. (Allardt 1980, 91–93.) 

 

Allardt (1980) toteaa, että ajatus hyvästä yhteiskunnasta voidaan liittää hyvinvoinnin 

käsitteeseen. Eri aikakausina hyvä yhteiskunta on määrittynyt uskonnollisten pyr-

kimysten mukaan. Allardt viittaa kirjassaan Calviniin, jonka aikana Genevessä hyvä 

yhteiskunta nähtiin ihmisten ja Jumalan hyvänä suhteena. Nykyaikana käsitys hyvästä 

yhteiskunnasta perustuu useimmiten taloudelliseen ja poliittiseen järjestelmään. Al-

lardtin mielestä taloudellis-poliittisen järjestelmän merkitys tuleekin nähdä tärkeänä 

taustatekijänä. Allardt jatkaa, että hyvien ja huonojen olosuhteiden määrittelyn liittämi-

nen hyvinvoinnin käsitteeseen voi tuoda eteen suuremman ongelman kuin alkuperäinen 

ongelma oli. Allardtin mukaan hyvinvointi tulee määritellä historiallisen näkökulman 

mukaan ja määritelmää on järkevää muuttaa ajallisten olosuhteiden muuttuessa. (Allardt 

1980, 16–17.) 

 

Allardtin (1980) näkemyksen mukaan hyvinvointi-käsitteen perusteluista puhuttaessa on 

kaksi seikkaa, jotka ovat merkityksellisiä sekä teoriassa että käytännössä. Ensimmäisenä 

tulee perustaa väitteet siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä hyvinvoinnissa. Huomioimisen 

arvoista on selvittää, miten määritellä hyvät ja huonot olosuhteet. On myös tärkeää sel-

vittää, voidaanko tukeutua ihmisten omiin eli subjektiivisiin käsityksiin ja minkä verran 

voidaan keskittyä ainoastaan aineelliseen hyvinvointiin. Allardt jatkaa edelleen, että 

sanaa elämänlaatu onkin alettu käyttää silloin, kun halutaan painottaa, että hyvinvointi 

käsittää myös muuta kuin aineellisia ominaisuuksia. (Allardt 1980, 18.) 
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Hyvinvointi voidaan Allardtin (1980) mukaan määritellä myös tarvekäsitteen avulla. 

”Hyvinvointi on tila, jossa ihmisellä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydy-

tetyksi.” Tarvekäsitys on Allardtin mukaan kaksitahoinen. Tarpeista puhutaan silloin, 

kun viitataan sosiaali- ja yhteiskuntapoliittisiin ohjelmiin ja kun selitetään ihmisen käyt-

täytymistä. Allardt viittaa kirjassaan Wrightiin, jonka tekemän kaavan avulla voi päästä 

selville ihmisten tarpeista. Wrightin mukaan ihmisten tarpeita voi ymmärtää tutkimalla, 

miten ihmiset käyttäytyvät ryhmissä ja yhteisöjensä jäseninä. Tutkimalla ihmisten sosi-

aalisten tarpeiden täyttymistä voidaan tehdä tulkintoja tarpeista. Allardtin mukaan ei ole 

mitään mekaanista tapaa tai menetelmää, jolla päästään selville ihmisten tarpeista. (Al-

lardt 1980, 21,22, 25.) 

 

 

3.2 Hyvinvointiteoria 

 

Allardtin (1980, 37–38) mukaan having – elintaso, loving – yhteisyyssuhteet ja being – 

itsensä toteuttamisen muodot ovat sen kaltaisia tarpeita, joiden täyttyminen on määri-

telty henkilön hallussaan pitämien tai omistamien resurssien avulla. On olemassa myös 

tarpeita, jotka on määritelty sen mukaan, miten henkilö toimii suhteessa toisiin ihmisiin. 

Esimerkiksi rakkaus, solidaarisuus ja ystävyys ovat tarpeita, joita ei voi omistaa. Kol-

mantena ovat tarpeet, jotka määrittyvät sen mukaan, kuinka ihminen on suhteessa yh-

teiskuntaan. Nämä ovat itsensä toteuttamisen liittyviä tarpeita.  

 

Allardtin teorian mukaan tavoitteena ei ole päästä selvyyteen ihmisen kaikista eri tar-

peista. Tarkoitus on etsiä niitä peruselementtejä, joista hyvä elämä muodostuu. Taustalla 

on ajatus siitä, että ihmisellä on fyysisiä, psyykkisiä ja henkisiä tarpeita. Hyvinvointi on 

käsitteenä moniulotteinen. Ihmisen hyvinvointi muodostuu erilaisista tekijöistä. Yhden 

alueen tai osatekijän puuttumista ei voi korvata toisella. Ihmisen kyky käyttää hyväksi 

olemassa olevia resursseja on yksilöllinen. Koettu elämänlaatu ja onnellisuus perustuvat 

tunteisiin ja omiin kokemuksiin sekä taitoon hallita omaa elämää. (Virjonen 1994, 34–

35.) 
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3.3 Hyvinvoinnin ulottuvuudet 

 

Allardtin (1980) mukaan Pohjoismaissa hyvinvointitutkimus on eroteltu kahteen osaan 

hyvinvointiin – onnellisuuteen ja elintasoon – elämänlaatuun. Hyvinvointi voidaan mää-

ritellä tarvekäsite-mallin avulla. Hyvinvoinnin tila määräytyy tarpeentyydytyksen mu-

kaan. Puhuttaessa tarpeista tarkoitetaan perustarpeita: jos perustarpeet eivät täyty, niin 

ihmisen olosuhteet ovat huonot. Allardtin näkemyksen mukaan onni taas voidaan yhdis-

tää ihmisen henkilökohtaisiin elämyksiin ja tunteisiin. Onnellisuuden tila on riippuvai-

nen siitä, miten onnelliseksi ihmiset tuntevat itsensä. (Allardt 1980, 32.) 

 

Allardtin (1980, 32–33) näkemyksen mukaan ihmisen elintaso määräytyy aineellisten 

resurssien mukaan. Aineelliset tarpeet tarkoittavat esimerkiksi asuntoa, työllisyyttä ja 

tuloja. Sosiaaliset tarpeet määrittyvät itsensä toteuttamisen ja inhimillisten suhteiden 

perusteella. Näistä tarpeista puhuttaessa voidaan puhua elämänlaadusta. Kuviossa 1 

Allardt on erotellut hyvinvoinnin ja elintason nelikenttään ristiintaulukoinnin avulla. 

 

 Hyvinvointi Onnellisuus 

 

 

 

Elintaso 

 

 

Elämänlaatu 

 

KUVIO 1. Hyvinvoinnin ja elintason nelikenttä ristiintaulukoituna. (Allardt 1980, 33.) 

 

 

 

 

 

 

Aineellisiin ja persoonattomiin 
resursseihin perustuva tarpeen 
tyydytys/ fyysiset tarpeet 
 

Henkilökohtaiset tunteet ja ko-
kemukset henkilön materiaali-
sista ja ulkoisista elinehdoista 

Ihmisten välisiin, ihmisen ja yh-
teiskunnan, sekä ihmisen ja 
luonnon suhteisiin perustuva 
tarpeentyydytys/ 
psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet 

Henkilökohtaiset tunteet ja ko-
kemukset 
suhteesta ihmisiin, luontoon ja 
yhteiskuntaan 
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3.3.1 Having – elintaso 

 

Ihmisen fysiologisiin tarpeisiin kuuluvat ravinto, neste, lämpö, ilma ja turvallisuuden-

tunne. Allardtin mukaan elintasoon vaikuttavat seikat jäsentävät sen, mitä jokainen ih-

minen tarvitsee. Matala elintaso vaikuttaa ihmisen toimintaan ja sosiaaliseen ympäris-

töön. Allardt viittaa Aabraham Maslowiin, joka on luonut tunnetun tarvehierarkian, jon-

ka mukaan ihmisellä on viisi yhtä voimakasta perustarvetta. Näitä tarpeita ovat fysiolo-

giset, turvallisuuden, rakkauden, arvonannon ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Maslowin 

tarvehierarkian mukaan ihmisen tavoitteena on saavuttaa korkein tarve vasta sen jäl-

keen, kun hän on saavuttanut hierarkkisesti alemman tarpeen. (Allardt 1980, 39–41.) 

 

Allardt (1980, 41) on sitä mieltä, että kannattaa pohtia, millä tavoin Maslowin teoria 

pitää paikkansa. Allardtin mukaan on tapauksia, joissa ihmisellä on matala elintaso, 

mutta kaikesta huolimatta heidän tavoitteensa on saada rakkauden- ja hellyyden tarpeet 

tyydyttymään. On kuitenkin muistettava, että elintason arvot ovat merkityksellisiä ja 

ensisijaisia arvioitaessa hyvinvoinnintasoa. Elämisen edellytys on se, että ihmisen ai-

neelliset resurssit ovat vähintään perustasolla. Elintason arvojen saavuttaminen ei kui-

tenkaan ole edellytys sille, että rakkauden ja itsensä toteuttamisen tarpeet täyttyvät. 

 

 

3.3.2 Loving – yhteisyyssuhteet 

 

Allardt (1980) näkee yhteisyyssuhteet solidaarisuutena, kumppanuuden tarpeena ja pyr-

kimyksenä kuulua johonkin sellaiseen sosiaaliseen verkostoon, jossa voi ilmaista välit-

tämistä. Tärkeintä on se, että jokaisella on tarve antaa ja saada rakkautta. Allardtin mu-

kaan arvioitaessa hyvinvointia tulee huomioida vastaanottava ja toiselle antava puoli. 

”Kun suhteet ovat tasapainossa ja ne pitävät sisällään rakkauden ilmauksia ja huolen-

pitoa, voidaan puhua yhteisyydestä.” Allardtin näkemyksen mukaan yhteisyyden puut-

tuminen voi aiheuttaa sen, että ihminen sairastuu. Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että 

jotkut neuroosit ja psykoosit ovat johtuneet siitä, että henkilöä on syrjitty ja hänet on 

jätetty yhteisön ulkopuolelle. Allardt pitää yhteisyyden tarvetta hyvinvointiarvona on-

gelmallisena. On monia yhteisyyksiä, jotka edellyttävät joidenkin ihmisten sulkemista 

ulkopuolelle. Esimerkiksi kansallinen solidaarisuus ja yhteisyys voi saada aikaan mo-

nenlaista pahaa. Allardtin mukaan hyvinvointiarvoja tulee tarkastella suhteessa toisiinsa 
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ja on otettava selvää, mitkä yhteisyydet eivät estä toisten hyvinvointiarvojen saavutta-

mista. Allardtin mielestä yhteisyys- tai rakkaussuhteiden edellytys on yhteinen ymmär-

rys. Ymmärryksen pohjana on kyky asettua toisen asemaan ja puhua yhteistä kieltä. 

(Allardt 1980, 43–45.) 

 

 

3.3.3 Being – itsensä toteuttamisen muodot 

 

Arjen keskusteluissa viittaamme usein henkilöihin, joilla ei ole ollut tilaisuutta kehittää 

ja toteuttaa itseään ja omia mahdollisuuksiaan. Näemme itsensä toteuttamisen ja per-

soonallisuuden kehittämisen positiivisena arvona. Lisäksi pidämme itsemme toteutta-

mista merkittävänä osana hyvinvointia. Allardtin (1980) mukaan itsensä toteuttamista ei 

voida tarkentaa mittaamalla kenenkään saavutuksia tai maallisia tekoja. On kulttuureja 

ja ihmisiä, joiden tavoitteena on toteuttaa itseään saavutusten avulla, mutta on myös 

sellaisia, joille tämä ei ole tärkeää. Allardtin mukaan on neljä osatekijää, jotka kattavat 

ihmisen itsensä toteuttamisen muodot. Ihmistä pidetään omana persoonanaan ja hän on 

ainutkertainen. Hän saa arvostusta ja hänellä on mahdollisuuksia harrastaa ja viettää 

vapaa-aikaa. Yksilöllä tulee olla myös mahdollisuus osallistua poliittiseen toimintaan. 

(Allardt 1980, 464–7.) 

 

Allardtin (1980, 48) mukaan hyvinvoinnista puhuttaessa arvonanto liittyy yksilölliseen 

kunniaan ja toisen ihmisen kunnioitukseen. Jokainen toivoo, että häntä arvostetaan ja 

kunnioitetaan riippumatta hänen asemastaan. Usein toisen arvostaminen kuitenkin liit-

tyy jotenkin sosiaaliseen statukseen. Tutkimuksista, jotka on tehty työttömyyden yhtey-

destä yksilöiden käyttäytymiseen, voidaan havaita niin sanotun tekemisen merkitys. 

Allardt viittaa Marie Jahoda-Lazarsfeldin tutkimukseen itävaltalaisista työttömistä. Tut-

kimuksesta selvisi, että työttömät olivat muuttuneet välinpitämättömiksi politiikkaa 

kohtaan. Myös vapaa-ajan toiminnassa oli puutteita. Allardtin mukaan ”toiminnan puut-

teen ja sosiaalisen eristymisen välillä vallitsee vahva yhteys.” Tekeminen on edellytys 

itsensä toteuttamiselle, ja pohjoismaissa se on yksi merkittävä hyvinvointiarvo. 
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3.3.4 Hyvinvointi ja hyvä elämä 

 

Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat sekä hänen omat valintansa, että ympäristön toimin-

nan seuraukset (Kinnunen 1998, 77). Yhtenä hyvinvoinnin mittarina on pidetty ihmisen 

subjektiivista kokemusta hyvästä terveydestä (Hyyppä 2002, 60). Myös toimintakyky 

on tärkeä väline arvioitaessa omaa terveyttä, elämänlaatua ja elämän tarkoituksellisuu-

den tunnetta (Heikkinen 2002, 24). Tutkimukset viittaavat myös siihen, että elämän tar-

koituksellisuuden kokemisen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn välillä on vankka yhteys 

(Takkinen 2000, 43). 

 

Koherenssin tunnetta pidetään keskeisenä terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävänä teki-

jänä. Se tarkoittaa elämän kokemista mielekkääksi, ymmärrettäväksi ja hallittavaksi. 

Elämän tarkoitukselliseksi kokeminen on tärkeää fyysisen, psyykkisen ja henkisen hy-

vinvoinnin kannalta. (Takkinen 2000, 40.) 

 

Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. Flanagan 1978, Bowling ym. 2002, 

Brown ym. 2004) on todettu, että hyvän elämänlaadun toteutumiseen tarvitaan niin fyy-

sistä, materiaalista, sosiaalista, emotionaalista kuin tuottavaakin hyvinvointia. Fyysistä 

hyvinvointia tuottavia asioita ovat esimerkiksi fyysinen terveys, toimintakyky, kognitio, 

subjektiivinen terveydentila, läheisten terveys ja turvallisuuden tunne. Materiaalinen 

hyvinvointi koostuu tuloista, ravinnosta, asumisen tasosta, tyytyväisyydestä ympäris-

töön, turvallisuudesta ja terveyspalvelujen saatavuudesta. Sosiaaliseen hyvinvointiin 

liittyviä asioita ovat suhteet perheeseen, sosiaalinen ja yhteisöllinen osallistuminen, har-

rastukset ja sosiaalinen tuki. Emotionaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat 

itsetuntemus, luova ilmaisu, mieliala, psyykkinen hyvinvointi, optimismi/pessimismi, 

yksinäisyys, onnellisuus, itseluottamus, usko, hengellisyys, ilo, arvostuksen tunne ja 

kontrolli. Tuottavan hyvinvoinnin kannalta oleellisia asioita ovat muiden auttaminen, 

työ, itsenäisyys, sosiaaliset roolit, mahdollisuus liikkua, tarpeellisuuden tunne, mielekäs 

tekeminen ja tiedon saanti. (Savikko, Huusko & Pitkälä 2006, 28.) 

 

Elämänlaatu muotoutuu sen kokemuksen mukaan, mikä ihmisellä on omasta elämäs-

tään. Hyvä elämä syntyy riittävästä hyvästä olosta, elämän mielekkyydestä ja oman ar-

von tunteesta. (Sarvimäki 2000, 19.) Ihmisen elämä voi olla ulkopuolelta katsottuna 
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hyvää, mutta silti ihminen voi huonosti. Toisaalta taas ihminen voi kokea elämänlaa-

tunsa hyväksi, vaikka ulkopuolelta se näyttäisikin hyvältä. (Huusko & Pitkälä 2006, 11.) 
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4 DIAKONIA 

 

 

4.1 Diakonian perusta 

 

Tuomo Mannermaan (1988) mukaan Kristuksen sovitus ja lunastus ovat diakonian kes-

keisiä lähtökohtia. Samalla tavoin kuin Jumala tuli Kristuksessa ihmisen sijaan ja otti 

tämän synnit, heikkouden ja hädän omikseen, tulee myös kristityn suhtautua lähimmäi-

sen hätään ja heikkouteen. Kristus elää jokaisen kristityn sydämessä Sanansa ja Hen-

kensä välityksellä. Kristitty vastaa tähän Jumalan rakkauteen jakamalla osakseen tullutta 

hyvyyttä eteenpäin, kantamalla lähimmäisen kuormia ja olemalla tälle ”Kristus”. (Man-

nermaa 1988, 18, 21.) 

 

Isä Meidän -rukouksesta diakonian perustaksi löytyy kehotus toteuttaa Jumalan tahtoa 

rakastamalla lähimmäistämme niin, että edistämme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa 

sekä toimimme hätään joutuneiden ja osattomien puolesta. Diakonian tehtävä on välittää 

jokaiselle ihmiselle osallisuutta elämään ja ihmisyyteen. Diakonia on kristityn tapa elää, 

ja se toteutuu arkielämässä yhteydessä toisiimme. (Viirre 1988, 252–259.) 

 

Niiin sanottu kultainen sääntö opettaa: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 

tehkää te heille” (Matt.7:12). Tämä periaate kehottaa asettumaan toisen ihmisen ase-

maan ja kysymään, mitä toivoisimme vastaavassa tilanteessa itsellemme tehtävän. Toi-

sen ihmisen elämäntilanteeseen eläytyminen auttaa tekemään moraalisesti oikeita teko-

ja. (Kohti yhteistä hyvää, 16.) 

 

Kirkkolain 1. luvun 2 §:n mukaan diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin, sillä kirkon 

tulee evankeliumin julistamisen ja sakramenttien jakamisen lisäksi toimia lähimmäisen-

rakkauden toteuttamiseksi. Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten 

hätää ja kärsimystä. Tämä parantaa ja eheyttää sekä yksilöä että yhteisöä ja antaa voimia 

selviytyä vaikeista asioista. Diakonia toteutuu sekä seurakunnan toiminnan, työntekijöi-

den että vapaaehtoisten toimijoiden kautta. Jokaisessa seurakunnassa tulee olla diakoni-

an virka. Myös jokainen kirkon jäsen on kutsuttu lähimmäisyyteen, joka toteutuu lähim-

mäisen ilojen ja surujen kuuntelemisena, naapuruutena, talkooapuna ja vieraanvarai-

suutena. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko.) 
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4.2 Diakonia ja ihmiskäsitys 

 

4.2.1 Ihmiskäsityksen monimuotoisuus 

 

Diakonian käsikirjassa Pauli Niemelä (2002) käsittelee diakoniatyön monipuolisuutta. 

Niemelän mukaan kristinuskon ja sosiaali- ja terveydenhuollon ihmiskäsitykset ovat 

molemmat diakoniatyön taustalla. ”Kun puhutaan diakonian ihmiskäsityksestä, niin 

samalla sivutaan kristinuskon sekä terveydenhuollon korostuksia ihmisen olemuksesta.” 

Niemelän mukaan ihminen nähdään nykyisin moniulotteisesti fyysis-, psyykkis- ja sosi-

aalisena kokonaisuutena. Ihmiskäsityksessä pyritään etsimään vastauksia siihen, millai-

nen ihminen on. Niemelän mukaan ihmiskuvan analysointi lähtee ottamalla jokin tietty 

näkökulma. Esimerkiksi luonnontieteilijä tarkastelee ihmistä kehollisena olentoja ja 

teologi hengellisenä olentona. (Niemelä 2002, 87–88.) 

 

 

4.2.2 Kristillinen ihmiskäsitys 

 

Kristillisen ihmiskäsityksen lähtökohta on Raamatussa. Kristillinen ihmiskäsitys lähtee 

siitä ajatuksesta, että ihminen saa arvonsa Jumalasta ja ihminen on Jumalan kuva. Nie-

melä (2002) kirjoittaa, että ihmisen ja Jumalan välinen suhde on ainutkertainen, koska 

ihminen on Jumalan kuva. Jumala voi puhutella ihmistä ja ottaa yhteyden ihmiseen. 

Samalla tavalla ihminen voi käydä dialogia Jumalan kanssa. Jokaisella meistä on erilai-

nen tehtävä, jota toteutamme. (Niemelä 2002, 89.) 

 

Mutta Niemelän (2002, 89) mukaan olemalla yhteydessä Jumalaan olemme suhteessa 

myös lähimmäisiin. Kristillinen ihmiskäsitys käsittää sekä suhteen Jumalaan että lähei-

siimme. Tätä seikkaa kuvastaa parhaiten rakkauden kaksoiskäsky. Olemme kaikki Ju-

malan luomia ja näin ollen lähimmäisenrakkaus kuuluu kristilliseen ihmiskäsitykseen. 

Rakastamalla, auttamalla ja tukemalla lähimmäisiämme palvelemme Jumalaa. Meidät 

on luotu olemaan yhdessä ja yhteydessä toinen toisiimme. Ihmiskäsitystä ohjaa eettiset 

periaatteet ja ne ovat vahvana lähtökohtana diakoniatyölle. 
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4.2.3 Moniulotteinen ihmiskäsitys 

 

Niemelä (2002, 91) toteaa, että ihmistä tulee tutkia kehollisena, tajunnallisena ja toi-

minnallisena olentona. Ilman näitä piirteitä ihminen ei voisi olla olemassa. Koska ih-

minen on kehollinen olento, niin hänellä on elimistö. Elääkseen ihmisellä on olemassa-

olon tarpeita, eli hän tarvitsee ruokaa syödäkseen, happea hengittääkseen ja vettä juo-

dakseen. Tarvitsemme myös suojaa kehollemme ja lämpöä elääksemme. Meillä on 

myös levon ja liikkumisen tarve. Ilman näitä seikkoja olemassaolomme vaarantuu. Kun 

edellä mainitut fysiologisbiologiset tarpeet tulevat tyydytetyiksi, niin ihmisen on hyvä 

olla. Terveystieteissä puhutaankin hyvästä olosta nimellä wellbeing. Sosiaalitieteet ja 

sosiaalipolitiikka pitävät hyvinvointiteoriaa keskeisimpänä teoriana. Myös kristilliselle 

kirkolle jokapäiväisen elämän käsitteet ovat tulleet tutuksi.  

 

Niemelän (2002) mukaan ihminen on myös psyykkinen ja henkinen olento. Niemelä 

viittaa artikkelissaan Rauhalaan ja Scheleriin, joiden mukaan ihmisen psyykkinen puoli 

on tajunnallisuuden alempi aste ja henkinen puoli nähdään ylempänä asteena. Tajunnal-

lisena olentona ihminen on subjekti, joka osaa tuntea ja tahtoa. Ihmiset kokevat uskon-

toon liittyviä tunteita, ja heillä on hartauteen ja pyhyyteen liittyviä kokemuksia. Ihminen 

tietää hyvän ja pahan eron ja hänellä on oikeudentunto. Kun ihminen on alettu ymmär-

tää psyykkishenkisenä olentona, on setuonut esille diakonisen sielunhoidon tarpeet. 

(Niemelä 2002, 92–93.) 

 

Niemelä (2002) on viitannut Diakonian käsikirjassa Lauri Rauhalaan, joka näkee ihmi-

sen myös toiminnallisena olentona. Ihminen tulee nähdä toiminnallisena olentona omas-

sa elämässään. Teemme työtä, yritämme tulla toimeen, hankkia perheen ja toteuttaa 

itseämme erilaisin keinoin. Toiminnallisuus tarkoittaa myös sitä, että rakastamme ja 

meillä on tarve liittyä toisiin ihmisiin. Joillekin sosiaalinen toiminta tarkoittaa sitä, että 

he tekevät vapaaehtoistyötä esimerkiksi seurakunnassa. Kun diakoniassa on alettu ym-

märtää, että ihminen on toiminnallinen ja sosiaalinen olento, niin ymmärrys on tuonut 

esille sosiaalidiakonian. Diakoniatyössä sosiaalinen merkitsee sitä, että ihmistä autetaan 

ja tuetaan jokapäiväisissä esille tulevissa asioissa. Laman vaikutukset ovatkin näkyneet 

diakoniatyössä taloudellisena auttamisena. Seurakunnat ovat perustaneet mm. ruoka-

pankkeja vaikka taloudellisen auttamisen onkin katsottu kuuluvan yhteiskunnalle ja so-

siaalihuollolle. (Niemelä 2002, 94.) 
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Niemelä (2002, 96–102) toteaa, että ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki ulottuvuudet 

liittyvät yhteen. Ihmisen eri osatekijät ja tapahtumat vaikuttavat ja heijastuvat ihmisen 

muihin puoliin. Tämä merkitsee sitä, että diakoniatyössä eteen tulee hyvin monenlaisia 

haasteita ja tehtäviä. Ihmisen monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet asettavat monia odo-

tuksia diakoniatyön toteuttamiselle.  

 

Niemelä (2002) muistuttaa, että sairaanhoidon-, sosiaali- ja sielunhoitodiakonian perus-

ta löytyy ihmisolemuksesta, tarpeista ja kristillisistä arvoista. Diakoniatyön pohjana on 

kristillinen ihmiskäsitys, ja tämä velvoittaa diakoniatyöhön. Kristillisen ihmiskäsityksen 

mukaan ihmisarvo on ehdoton ja se velvoittaa auttamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät 

pärjää omin avuin. Kaikkia tulee auttaa tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti. Moniulottei-

nen ihmiskäsitys on pohjana diakoniatyössä sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Tä-

mä auttaa pitämään mielessä sen seikan, että ihmistä tulee auttaa fyysisesti, psyykkisesti 

ja sosiaalisesti sillä ihminen on aina kokonaisuus. Ihmistä tulee tarkastella aina moni-

puolisesti unohtamatta ihmisen monimuotoisuutta. (Niemelä 2002, 101–102.) 
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5 SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 

 

5.1 Diakonisen vapaaehtoistoiminnan tausta 

 

Diakoniatyön taustaa voidaan tarkastella varhaisen kirkon seurakunnallisien käytäntöjen 

kautta. Varhaisessa kirkossa diakonia nähtiin palveluna eli huolehtimisena köyhistä, 

sairaista, leskistä ja orvoista. Jerusalemin joutuessa toimeentulovaikeuksiin 40-luvulla 

suoritettiin laaja avustuskeräys Paavalin toimesta. Keräykseen osallistuivat useat seura-

kunnat Välimeren alueella. Varhaisen kirkon aikaan seurakunnissa oli diakoneille, seu-

rakuntapalvelijoille ja avustajille kiinteät toimet. Seurakuntaan kuuluvien jäsenten ar-

molahjaluetteloon katsottiin kuuluvan palvelemisen ajatus. (Harju ym. 2001, 45.) 

 

Keskiajalle tultaessa diakonia siirtyi luostarien vastuulle. Luostarien velvollisuus oli 

pitää yllä sairaaloita, vanhainkoteja ja majataloja. Luostarin jäsenet huolehtivat kerjäläi-

sistä ja pyhiinvaeltajista. Lutherin uskonpuhdistuksen myötä kristillisen auttamistoi-

minnan sisältö muuttui. Luterilainen kirkko määräsi luostarien omaisuuden kaupungille, 

ja kaupungin tehtäväksi tuli pitää yllä köyhäinkassoja. Tälle toiminnalle oli esikuvana 

Wittenbergin kaupunki. Wittenberg oli jaettu neljään erilliseen alueeseen, ja jokaisella 

alueella oli tehtävään valittu henkilö joka vastasi köyhäinhoidosta. Avustustoiminnan 

ohjaamisesta vastasi pappi ja neuvosto, johon kuului kolme neuvostoherraa. (Harju ym. 

2001, 45–46.) 

 

Luterilaisen näkemyksen mukaan esivallan tehtäviin kuuluu huolehtia köyhistä, orvoista 

ja sairaista. Tästä näkemyksestä seurasi se, että seurakuntadiakonia jäi taka-alalle. Suo-

messa tämä tarkoitti sitä, että kirkkoherrat vastasivat pitäjien köyhäinhoidosta siihen 

saakka, kunnes se siirtyi 1800-luvun lopulla kuntien vastuulle. Kuntien organisoidun 

auttamistyön ohella kansanopetus ja katekismus oli korostanut kaikkien kristittyjen vel-

vollisuutta huolehtia lähimmäisistään. Ajatusta yhteisestä vastuusta voimisti myös 

1800-luvulla syntyneet herätysliikkeet. (Harju ym. 2001, 46.) 

 

Kansalaisaktiivisuuden lisääntymiseen vaikuttivat pitkälti myös yhteiskunnalliset ja aat-

teelliset muutokset. Euroopan väestön vaikeat olosuhteet, nälkä- ja katovuodet sekä 

kulkutaudit saivat valtion miettimään uusia ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen. Hätää yri-
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tettiin lievittää ulkomailta saadun viljan ja lainojen avulla. Vuonna 1952 asetettiin köy-

häinhoitoasetus, ja vuonna 1869 tuli voimaan köyhäinhoitolaki. Köyhäinhoitoasetuksen- 

ja lain myötä köyhäinhoidon vastuu siirtyi seurakunnilta kunnille. (Harju ym. 2001, 46.) 

 

Suomessa diakonissayhdistykset saivat alkunsa 1800–1900 luvun vaihteessa, kun varak-

kaat ja hyväntekeväisyystyötä tehneet rouvat aloittivat vapaaehtoisen diakoniatoimin-

nan. Rouvat kokoontuivat ompeluseuroissa ja keräsivät erilaisilla talkoilla varoja vä-

hempiosaisten auttamiseksi. Rouva nimeltä Aurora Karamzin oli kehittämässä Helsin-

gin hyväntekeväisyystoimintaa.  Hänen ehdotuksestaan Helsinkiin perustettiin ensim-

mäinen diakonialaitos vuonna 1867. (Harju ym. 2001, 46–47.) 

 

Sodan jälkeen Suomeen syntyi diakonian kylä- ja korttelitoimikuntia. Niitä oli enim-

millään jopa kuusituhatta. Seurakunnat järjestivät 1950-luvulla myös nimikkovanhus-

toimintaa. Toimintaa johtivat ja ohjasivat seurakuntasisaret. Joissakin seurakunnissa 

puhuttiin diakoniarenkaasta, sillä seurakunnassa toimivat nuoret kävivät tervehtimässä 

vanhuksia heidän kodeissaan ja vanhankodeissa. Yhteiskunnassamme tapahtuneet muu-

tokset 1960-luvulla synnyttivät seurakuntiin vapaaehtoistoimintaa. Näin sai alkunsa 

muutos seurakuntadiakoniasta diakoniaseurakuntaan. Syntyi ajatus siitä, että diakonia 

on kastetun kristityn tapa elää. Vapaaehtoistoiminta tulee nähdä osaksi seurakuntalaisen 

uskonyhteyttä, ja se liittyy näin ollen seurakunnan yhteisöllisyyteen. (Harju ym. 2001, 

47–48.) 

 

 

5.2 Seurakunnan vapaaehtoistyö tänään 

 

Seurakuntalaiset ovat mukana monenlaisessa vapaaehtoistyössä, kuten lapsi-, nuoriso-, 

sekä aikuis- ja diakoniatyössä lähimmäisinä ja tukihenkilöinä. Harjun ym. (2001) tilas-

toinnin mukaan seurakuntien vapaaehtoistoimintaan osallistuu 150 000–200 000 vapaa-

ehtoista. Kirkon tutkimuslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 1995 joka 

toinen suomalainen on osoittanut kiinnostusta seurakunnan vapaaehtoistyötä kohtaan. 

Vuoden 2000 tilastojen mukaan seurakuntien vapaaehtoistoiminnassa oli mukana 

27 000 vapaaehtoista henkilöä. (Harju ym. 2001, 66.) 
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Seurakuntien organisoitu vapaaehtoistoiminta perustuu tasaveroiseen ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen ja lähimmäisenrakkauteen. Martti Lutherin mukaan seurakunnan 

jäsenten toiminta perustuu kutsumukseen. Kristitty toteuttaa lähimmäisen rakkauttaan ja 

usko toteutuu arjessa kaikilla elämän osa-alueilla. Kirkkojärjestyksen, 4 luvun 3 ja 4 § 

mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on 

kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen. (Harju ym. 2001, 66.) 

 

Vapaaehtoistoiminnassa kohtaavat perinteiset yhteistoiminnan tavat, antamisen ja aut-

tamisen arvot sekä osallisuus yhteiseen. Toiminta tarjoaa yksilöille ja yhteisöille mer-

kityksiä ja merkityksellisyyttä sekä antamisen ja saamisen elämyksiä. Vapaaehtoistoi-

minnan ilmiöstä on käytetty eri aikoina erilaisia käsitteitä. Niitä ovat esimerkiksi tal-

kootyö, armeliaisuus, vertaistuki ja hyväntekeväisyys. Vapaaehtoisuutta ja vertaisuutta 

yhdistää auttaminen. Niitä erottaa kuitenkin se, että vertaisuus perustuu samanlaisiin 

kokemuksiin ja vapaaehtoinen auttaminen erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten 

kohtaamiseen. Edellä mainitut käsitteet kertovat ajastaan ja kontekstistaan ja kuvastavat 

vapaaehtoistoimintakentän moninaisuutta. Vapaaehtoistoiminta on monelle ihmiselle 

luonteva osa arkipäivää ja hyvän elämän kokemista. (Nylund & Yeung 2005, 13–15.) 

 

Lutherin ajatuksen mukaan jokainen on oman kutsumuksensa kautta osa Jumalan luo-

mistyötä. Yhteiskunnallemme on ollut suuri merkitys luterilaisella kutsumusajatuksella. 

Eri tehtävien kautta Jumalan luomistyötä viedään eteenpäin. Ihmisellä voi olla elämän 

aikana useita eri virkoja esimerkiksi työssä, kotona ja kasvattajana. Ihmisen lukematto-

miin eri virkoihin elämän aikana liittyy Jumalan käsky rakastaa lähimmäistä, niin kuin 

itseämme. Emme elä vain itseämme varten. Vapaaehtoistyötä voi katsoa myös tästä nä-

kökulmasta, eli se voi olla virka ja Jumalan kutsumus. (Kirkkohallituksen julkaisut 

2006:3, 10–11.) 

 

Seurakunnan vapaaehtoistyössä voi toimia ja olla tarpeellinen ilman erityislahjakkuuk-

sia. Tärkeintä on olla toiselle ihminen ja lähimmäinen. Seurakunnan vapaaehtoistoi-

minta on osa maallikkotoimintaa. Yksittäiset kansalaiset antavat vapaaehtoisesti oman 

panoksensa kirkon toiminnan tai yksittäisten ihmisten avuksi. Vapaaehtoistoiminta voi 

olla organisoitua ja tapahtua jo olemassa olevien työmuotojen kautta. Maallikkotoiminta 

on määritelty toiminnaksi, joka tapahtuu ilman työ- ja virkasuhdetta seurakuntaan. Va-
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paaehtoinen toimii aina maallikkona ilman tehtävään valmentavaa ammattitaitoa ja hän 

on lähimmäisen vastuulla. (Kirkkohallituksen julkaisut 2006:3, 15–18.) 

 

Organisoidulle vapaaehtoistyölle on asetettu tavoitteet ja toiminta on tarkasti määritel-

tyä. Kirkon vapaaehtoistoiminnassa oleville henkilöille järjestetään koulutusta, työnoh-

jausta ja virkistystoimintaa. Vapaaehtoistoiminta perustuu vuorovaikutussuhteeseen, 

jossa auttajan ja autettavan roolit vaihtelevat. Molemmilla on oikeus olla vuoroin anta-

jana ja saajana. (Kirkkohallituksen julkaisut 2006:3, 18–19.) 

 

 

5.3 Lähimmäispalvelun ”Kammarit” 

 

Seurakuntien lähimmäispalvelu kehittyi ystävä- ja kahvilatoiminnaksi kammaritoimin-

nan käynnistymisen jälkeen. Kammarien toiminta kehittyi vapaaehtoistoiminnan muo-

tona 1990-luvulla. Kammarien ja Mummon mökkien idea on toimia kokoontumispaik-

kana kaikenikäisille ihmisille. Kammarit välittävät myös vapaaehtoisapua ja toimintaan 

haetaan mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Kammarit ja Mummon mökit toimivat myös 

tukikohtana vapaaehtoisille. Siellä järjestetään myös koulutusta sekä kehitetään vapaa-

ehtoistoimintaa. Kammarit tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toimivat lisäksi 

ammattiavun ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyöpisteenä. Kammarien ja Mummon mök-

kien toiminta tähtää seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoispalvelujen tarjontaan van-

huksille, vammaisille, pitkäaikaissairaille, työttömille, mielenterveysongelmista kärsi-

ville ja yksinäisille ihmisille. Kammaritoiminnalla halutaan kiinnittää huomiota ja kas-

vattaa seurakuntalaisten keskinäistä vastuun tuntoa ja toisistaan välittämistä. (Harju ym. 

2001, 69.) 

 

Kammarit ja Mummon mökit toimivat omalla alueellaan kohtaamispaikkoina. Toiminta 

palvelee sellaisia yksinäisiä ihmisiä, joiden terveydentila sallii vielä liikkumisen. Kam-

mareissa on mahdollisuus saada juttuseuraa, juoda kahvia ja olla mukana erilaisissa vi-

rikepäivissä. Kammareissa on mahdollisuus saada myös sielunhoidollisia keskusteluja 

ja rukoilla yhdessä vapaaehtoisten työntekijöiden kanssa. (Harju ym. 2001, 70.) 

 

Mummon kammarin toiminnan myötä on myös julkisuudessa havahduttu pohtimaan va-

paaehtoistyön merkitystä. Kammarien toiminta on saanut aikaan sen, että yksinäiset 
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vanhukset on nostettu julkisen keskustelun piiriin. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 

vuonna 1999 maassamme toimi seitsemänsataa kammaria. Vuonna 2000 tehtyjen tilas-

tojen mukaan kyseiseen toimintaan osallistui noin 27 000 vapaaehtoista työntekijää. 

(Harju ym. 2001, 70.) 

 

 

5.3.1 Jyväskylän Lähimmäisen kammari 

 

Jyväskylän Lähimmäisen kammarin toiminta on osa Jyväskylän seurakunnan diakonia-

työtä. Kammarin tärkein tavoite on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana ja 

lievittää kävijöiden yksinäisyyttä. Jokainen kävijä on yhtä arvokas omana itsenään. (Lä-

himmäisen kammarin esite 2009.) 

 

Jyväskylän Lähimmäisen kammari aloitti toimintansa syksyllä 1991. Nykyisin kammari 

sijaitsee kaupungin keskustassa osoitteessa Asemakatu 2. Kammari on avoinna arkipäi-

visin 11–15. Lähimmäisen kammarilla toimii yksi palkattu työntekijä, kammarin isäntä 

sekä hänen lisäkseen 60–70 vapaaehtoisen joukko. Päivittäin isännän lisäksi toiminnasta 

vastaa 3–5 vapaaehtoista henkilöä. (Lähimmäisen kammarin esite 2009; Kalervo Vir-

kamäki, henkilökohtainen tiedonanto 17.9.2009.) 

 

Päivisin on tarjolla kaikille avointa toimintaa. Maanantaisin on viikkohartaus ja laulu-

tunti, keskiviikkoisin viikkovisa ja keskiviikkokerho (parittomat viikot) tarinoiden, ru-

nojen ja keskustelujen merkeissä, torstaisin on papin tunti ja perjantaisin lenkkeily-

ryhmä. Kammarille voi tulla myös vain kahville, vaihtamaan kuulumisia sekä tapaa-

maan tuttavia ja työntekijöitä. Kerran kuukaudessa Kammarissa vierailee kuukauden 

vieras. Tällöin ohjelmassa on puheenvuoro ja avointa keskustelua päivän teeman ympä-

rillä. Kammarilla toimii myös miesten talkoorengas, joka auttaa kertaluonteisesti esi-

merkiksi muutoissa, pihatöissä tai tapahtumissa. Talkoorenkaalle tulevat avunpyynnöt 

ohjautuvat perille diakoniatyöntekijän kautta. Lähimmäisen kammarin tiloissa toimii 

aamuisin ja iltaisin myös muun muassa aamurukousryhmä, Al–Anon, Mieli–Keinussa ja 

Mieli–Maasta ryhmiä. Lähimmäisen kammari järjestää myös myyjäisiä ja vapaaehtoisil-

le tutustumis- ja virkistysretkiä. (Lähimmäisen kammarin esite 2009; Kalervo Virka-

mäki, henkilökohtainen tiedonanto 17.9.2009.)  
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Kävijöitä on päivittäin keskimäärin 60, kuukaudessa 1100 ja vuodessa 12 000. Heistä 

miehiä on lähes kaksi kolmasosaa ja naisia yksi kolmasosa. Mukana olijoiden ikäja-

kauma on laaja, aina nuorista aikuisista vanhuksiin saakka. Lähimmäisen kammarin 

alkuaikoina suurin osa kävijöistä oli ikääntyneitä naisia. Nykyään tyypillinen kävijä on 

yksin asuva keski-ikäinen mies. (Kalervo Virkamäki, henkilökohtainen tiedonanto 

17.9.2009.) 

 

 

5.3.2 Kuopion Mummon mökki 

 

Kuopion Mummon mökki sijaitsee kaupungin keskustassa. Mummon mökki on toimi-

nut vuodesta 1991 saakka. Ajatus Mummon mökin perustamisesta kypsyi diakoniajoh-

tokunnassa Tuula Riitta Eldille, Aune Tuomaiselle ja Pirjo Litmaselle. Mallia Mummon 

mökin toimintaan käytiin hakemassa Tampereen Mummon kammarista. Tilat Mummon 

mökin toimintaan löytyivät Kuopion kaupungin Pumpputorin päiväkodin pihapiiristä. 

Paikan valintaa pidettiin hyvänä, koska se ei ole seurakunnan kiinteistön yhteydessä. 

Kynnys mökille tulemiseen on näin ollen matala. (Kaarina Knuutinen, henkilökohtainen 

tiedonanto 9.9.2009.) 

 

Mummon mökki on Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan lähimmäispalvelupiste. Sen 

tarkoituksena on tarjota kaikenikäisille ihmisille paikka, johon on helppo tulla elämän 

tilanteesta riippumatta. Toiminta on selkeästi seurakunnan toimintaa, lähimmäistä huo-

mioivaa seurakuntalaisen diakoniaa. Mummon mökki on yksi seurakunnan toiminta-

piste. Mummon mökin lisäksi Kuopion paikallisseurakunnissa toimii ”kammari” peri-

aatteella myös muita kohtaamispaikkoja. (Mummon mökin esite 2009; Kaarina Knuuti-

nen, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2009.) 

 

Mummon mökissä työskentelee 69 vapaaehtoista emäntää. Vastuuemäntiä on seitse-

män. Vastuuta jaetaan vapaaehtoisten kesken. Päävastuuemäntänä toimii tällä hetkellä 

Kaarina Knuutinen. (Mummon mökin esite 2009; Kaarina Knuutinen, henkilökohtainen 

tiedonanto 9.9.2009.) 

 

Mummon mökissä on monenlaista toimintaa. Mökkiin voi piipahtaa kahville ja vaikka 

juttelemaan. Mökin virikepäivä pidetään aina joka torstai.  Virikepäivien teemat vaihte-



27 
 

levat ja niiden suunnittelusta vastaa vapaaehtoiset emännät. Joka toisen kuukauden vii-

meinen torstai on vuorossa papin päivä. Laulutuokioita pidetään kerran viikossa, ja ne 

ovat hyvin suosittuja kävijöiden keskuudessa. Jouluisin mökissä keitetään joulupuuro, ja 

uusi vuosi on myös tapana aloittaa puuropäivällä. (Kaarina Knuutinen, henkilökohtai-

nen tiedonanto 9.9.2009.)  

 

Vuoden 2010 alusta saakka mökissä on järjestetty puuropäivä kerran kuukaudessa. Puu-

ropäivä on erityisen suosittu kävijöiden keskuudessa, ja puurolla kävijöitä on usein jopa 

30 henkilöä. Mummon mökissä on ollut myös perheille järjestettyjä teemapäiviä. Ke-

säisin ja syksyn saapuessa mökin pihapiirissä pidetään pihaseurat. Viimeisimmät piha-

seurat järjestettiin 10.8.2010 ja niihin osallistui 50 kävijää. (Mummon mökin esite 2009; 

Kaarina Knuutinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2009, 23.8.2010.) 

 

Mökissä tehdään yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan synnytysosaston joulunajan 

vauvoille töppösiä. Töppösten sisälle laitetaan käärö, johon kirjoitetaan runo ja Mum-

mon mökin yhteystiedot. Yhteystietojen perusteella moni äiti on käynyt myöhemmin 

vauvansa kanssa katsomassa, mikä paikka Mummon mökki on. Mummon mökissä teh-

dään yhdessä myös Äiti Teresan peittojen lappuja. (Kaarina Knuutinen, henkilökohtai-

nen tiedonanto 9.9.2009.) 

 

Tammikuussa vapaaehtoiset työntekijät vievät arpajaisvoitoista saadun pienen summan 

lahjoituksena Kuopiossa toimivalle Paloahon koululle. Koulu on tarkoitettu kehitys-

vammaisille lapsille. Mummon mökistä lähdetään tekemään myös pieniä palvelutehtä-

viä koteihin. (Kaarina Knuutinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2009.) 

 

Mummon mökin kävijät ovat etupäässä yksinäisiä vanhuksia. Jonkin verran on myös 

mielenterveys- ja päihdeongelmaisia henkilöitä. Aiempina vuosina kävijöinä oli myös 

kotiäitejä, mutta tällä hetkellä heitä on ollut vähemmän. Kävijöistä naisten osuus on 

jonkin verran suurempi kuin miesten, ja joukossa on myös muutama nuori henkilö. Kä-

vijöitä on noin kymmenen päivässä ja teemapäivinä heitä on enemmän. Usein papinpäi-

vinä mökki on tupaten täynnä ja osallistuja määrä saattaa nousta jopa kahteenkymme-

neen henkilöön. (Kaarina Knuutinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.9.2009.) 
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Kirkkohallitukselle annetun vuositilaston mukaan Mummon mökissä oli kävijöitä 

vuonna 2008 yhteensä 4832 henkilöä. Vuonna 2009 kävijöitä oli yhteensä 3530. Vuo-

den 2008 kävijämäärän suuruuteen on vaikuttanut se, että mökki oli kyseisenä vuonna 

auki myös perjantaisin. Vuoden 2009 alusta mökki on ollut auki maanantaista torstaihin 

ja tämä on osaltaan vaikuttanut kävijämäärän pienenemiseen. (Raija Luomanperä, hen-

kilökohtainen tiedonanto 5.8.2010.) 

  

Kaarina Knuutisen antaman tiedon mukaan vuoden 2010 kävijämäärä on ollut elokuu-

hun 2010 mennessä yhteensä 2172 henkilöä. Keväällä ja syksyllä Mummon mökin kä-

vijämäärät nousevat mökin pihapiirissä järjestettävien pihaseurojen vuoksi. (Kaarina 

Knuutinen, henkilökohtainen tiedoksianto 9.8.2010.) 
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6 HENGELLISET TARPEET 

 

 

6.1 Hengellisyys ja henkisyys käsitteenä 

 

Latinankielessä hengellisyys, ja henkisyys sanojen vastine on sana spiritus. Spiritus on 

alun perin merkinnyt hengittämistä. Sana voidaan liittää hengittämiseen elämää ylläpi-

tävänä voimana, jota tarkoittaa myös Kreikan kielessä sana psyche ja heprean kielessä 

ruach. Englannin kielessä hengellisyyttä ja henkisyyttä kuvaa yksi sana spirituality. 

Asiayhteys ratkaisee aina sen onko kyseessä sana hengellisyys vai henkisyys. Spiritual 

sanan voidaan katsoa tarkoittavan myös uskontoa. Suomenkielisissä yhteyksissä hen-

gellisyyden katsotaan tarkoittavan sitä, että ihmisen elämässä näkyy voimakkaana hen-

gelliset asiat uskonto, arvot, periaatteet ja hän on omistautunut Jumalalle. Henkisyys 

tarkoittaa sitä, että ihmistä kiinnostavat elämän perusarvot. (Karvinen 2009, 27.)  

 

Karvisen (2009, 28, 30–31) mukaan sanoja henki ja henkisyys on kristillisessä kulttuu-

riperinteessä käytetty silloin, kun on kuvattu Jumalaa ja ihmisen suhdetta häneen. 

”Raamatussa Jumala kuvataan henkenä ja nämä kuvaukset Jumalasta liittyvät hänen 

henkiolemuksensa kaikkivoipaisuuteen, kykyyn olla kaikkialla läsnä ja hengen tulemi-

seen lihaksi Kristuksessa (inkarnaatio).”Karvinen jatkaa edelleen: ”Henki on säilynyt 

kristillisen seurakunnan ydintermistössä halki vuosituhansien, sillä Kristuksen lupaama 

Pyhä Henki nähdään seurakuntaa kokoavana ja ylläpitävänä voimana: Kristuksen lu-

paamana puolustajana fyysiseen ruumiiseen vielä sidotuille ihmisille.” Tästä kerrotaan 

esimerkiksi Apostolien tekojen luvussa 2. 

 

Kun Suomi avautui yleiseurooppalaiselle keskustelulle hengellisyydestä, niin myös spi-

ritualiteetti-sanan käyttö yleistyi. (Karvinen 2009, 33–34.) Spiritualiteetti-käsitettä on 

alettu käyttää Suomessa silloin, kun puhutaan uskonnosta, teologiasta ja hengellisestä 

elämästä. Karvinen kertoo havainneensa, että viime aikoina englanninkielisissä yhteyk-

sissä on ryhdytty käyttämään nimikettä wellbeing silloin, kun on kyseessä hengellinen, 

henkinen, fyysisesti ja sosiaalisesti tyydyttävä elämäntilanne. Wellbeing-käsitettä käy-

tetään nykyisin myös ruotsinkielisissä yhteyksissä puhuttaessa hengellisestä, henkisestä, 

fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. 
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6.2 Hengelliset tarpeet osana hyvää elämää 

 

Elämän tarkoituksen etsiminen kuuluu ihmisen elämän peruspyrkimyksiin, kuten myös 

oman erilaisuuden tunnistaminen ja liittyminen muihin. Aikamme kulutuskulttuurissa 

korostuvat oman erityisyyden tunnistamisen tarpeet, mutta nähtävissä on myös uuden 

yhteisöllisyyden ja hengellisten tarpeiden merkityksen lisääntymistä. Kaikkien perus-

pyrkimysten toteutumista tarvitaan tasapainon saavuttamiseksi. (Halava 2008, 117.) 

 

Ihmisen inhimillisiin tarpeisiin kuuluu myös hengellisten kokemusten tarve. Hengelliset 

tarpeet ilmenevät elämässä monella eri tavalla. Ihminen voi kokea tarvetta pohtia elä-

män tarkoitusta ja Jumalan olemassaoloa. Tarve keskustella hengellisistä asioista voi 

ilmetä arkipäiväisten asioiden ja päivittäisten toimintojen yhteydessä. Se voi tulla esille 

haluna pohtia hyvää elämää ja sen arkisia edellytyksiä. Hengellisten tarpeiden tyydyt-

täminen voi tulla esille muun muassa haluna kuunnella jumalanpalvelusta tai tarpeena 

keskustella pastorin tai oman seurakunnan työntekijän kanssa. (Lappalainen 1998, 34–

35.) 

 

Puotiniemen ja Rautjoen (2010) tekemän tutkimuksen mukaan ikäännyttäessä hengelli-

siä asioita pidetään elämän tarkoituksellisuuden lähteenä. Usko ja hengellinen elämä 

voivat auttaa ikääntynyttä sopeutumaan elämässä tapahtuviin muutoksiin ja auttaa sel-

vittämään omaa elämäntarkoitusta. Hengellisen elämän kautta saattaa löytyä myös vas-

tauksia kysymyksiin, silloin kun pohdimme elämämme tarkoitusta. (Puotiniemi & Raut-

joki 2010, 30.) 

 

Mikkola (2005) on käsitellyt julkaisussaan Hyvä arki vanhuudessa? vanhusten hen-

gellisten tarpeiden huomioimista. Mikkola on sitä mieltä, että monipuolinen diakoninen 

vanhustyö on haasteellista. Etenkin hengellisten tarpeiden huomiointi on jäänyt taka- 

alalle vaikka vanhustyö onkin kehittynyt kokoajan. Mikkola viittaa julkaisussaan Dia-

konia ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikössä toimivan teologian tohtori Seppo 

Karppisen Savon Sanomissa (7.9.03) julkaistuun artikkeliin, jossa Karppinen käsittelee 

diakonian uudistuvaa perusnäkemystä. Karppisen mukaan perinteisen diakoniatyön ja 

kirkon yhteiskuntatyön tulisi rakentaa uusia siltoja verkostoitumisen keinoin, kunnioit-

tamalla kaikkien ihmisarvoa ja noudattamalla osallisuuden ja jakamisen periaatteita. 

Karppinen on todennut Savon Sanomissa julkaistussa artikkelissaan, että ”kirkon on 
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huolehdittava siitä, että ihmisen hengelliset tarpeet tulevat yhteiskunnan tarjoamissa 

palveluissa kohdatuiksi.” Mikkola toteaa lopuksi, että kirkon ja yhteiskunnan rakentei-

den muuttuessa vanhusten hengellisten tarpeiden tunnistaminen ja huomiointi on haas-

teellista ja siihen tulisi kiinnittää huomiota muun muassa ammatillisessa koulutuksessa. 

(Mikkola 2005, 57–59.) 
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7 YHTEISÖLLISYYS 

 

 

7.1 Yhteisö 

 

Yhteisö-sanaa käytetään usein erilaisten ryhmien yleisnimityksenä (Saarnio 2001, 49). 

Yhteisöt voivat olla valtioita, rodun tai kielen mukaan määriteltyjä ihmisryhmiä, alueel-

lisia tai aatteellisia pienryhmiä, mutta yhteisyys voi perustua myös esimerkiksi maail-

mankatsomukseen, sukulaisuuteen, harrastuksiin tai tunteisiin. Ulkoisina merkkeinä 

toimivien tilan ja alueellisuuden lisäksi yhteisö on seurausta tietynlaisesta sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta. Oleellista on ihmisten ja vuorovaikutuksen välinen yhteisyys. Yh-

teisöt voidaankin nähdä yhteisiä merkityssisältöjä ja arvoja sisältäviksi sosiaalisten suh-

teiden verkostoiksi. (Lehtonen 1990, 15, 17.) Yhteisöt ovat usein sisäkkäisiä ja li-

mittäisiä, sillä ihmiset kuuluvat samanaikaisesti moniin eri yhteisöihin (Holmila 2001, 

13). Nämä yhteisöt muodostavat moniarvoisen verkoston, joka voi toimia suojakilpenä 

jonkin yhteisön taholta tulevilta paineilta ja vaatimuksilta (Saarnio 2001, 49). 

 

Vaikka monet tutkijat (esim. Saarnio 2001) ovatkin todenneet ihmisten olevan yksilöi-

tymässä ja perinteisen yhteisöllisyyden olevan muuttumassa vapaammaksi, joustavam-

maksi ja lyhytkestoisemmaksi, on yksilön hyvinvointi kuitenkin useilla elämänalueilla 

sidoksissa johonkin yhteisöön (Tapaninen, Kauppinen, Kivinen, Kotilainen, Kurenniemi 

& Pajukoski 2002, 73). Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee sosiaalista tukea, joka mer-

kitsee toisten ihmisten antamaa hyväksyntää, arvostusta, rakkautta, empatiaa, ystävyyttä 

tai jopa välineellistä avunantoa ja tiedon välittämistä (Hyyppä 2002, 56). Yhteisön an-

tama tuki ja apu erilaisissa elämän vaikeuksissa muodostavat jäsenelleen sosiaalisten 

siteiden turvaverkon (Holmila 2001, 92). Yhteisöllisyyden uskotaan olevan ihmisen 

perusominaisuus. Sen vuoksi ihmiset hakeutuvat vaistonvaraisesti ja mielellään toisten 

ihmisten seuraan (Hautamäki 2005, 7–8). 
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7.2 Yhteisöllisyys voimavarana 

 

Yhteisöllisyys viittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuteen, tapaan tai toiminta-

periaatteeseen (Lehtonen 1990, 25). Siihen liittyviä ominaisuuksia ovat sosiaaliset ver-

kostot, alueelliset sosiaaliset sidokset ja yhteisiin intresseihin perustuva yhteisöllisyys. 

Yhteisöllisyyden syntymiseen tarvitaan yhteisiä kokemuksia, me-henkeä, yhteisiä ar-

voja, avointa vuorovaikutusta, luottamusta, vastavuoroisuutta sekä oman tiedon ja 

osaamisen jakamista. (Tapaninen ym. 2002, 195.) 

 

Paikallisyhteisöllisyys merkitsee tiettyyn paikkaan sijoittuvaa yhteisöllisyyttä, jonka 

ilmenemismuotoja ovat sosiaalinen vuorovaikutus ja toiminnallinen yhteisyys tai sym-

bolinen yhteisyys, yhteenkuuluvuuden tunne. Kumpikin yhteisöllisyyden osa-alue tukee 

ja vahvistaa toisiaan. Toiminnallinen yhteisyys muovaa yhteisöön kuuluvien jäsenten 

ryhmäidentiteettiä ja johtaa usein symboliseen yhteisöllisyyteen. Myös yhteenkuulu-

vuuden tunteet voivat saada aikaan sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. 

(Seppänen 2001, 61, 53.) 

 

Lähiyhteisöt voivat antaa yhteisöön kuuluvien elämään turvallisuutta, hallinnan tun-

netta, ennustettavuutta ja jatkuvuutta. Yksilön hyvinvointia tukee, jos hän kokee yhtei-

sön omaksi paikakseen, joka mahdollistaa avoimuuden, vuorovaikutuksen ja valinnan-

mahdollisuuden. Yhteisön sosiaaliseen kulttuuriin sitoutuminen ja ihmisarvon tuntemi-

nen ovat merkityksellisiä asioita. (Noppari & Leinonen 2005, 54.) 

 

Yhteisöllisyydellä on suuri merkitys yksilön elämän merkityksen tarkastelussa sekä 

oman identiteetin luomisessa ja selkiyttämisessä. Oman menneisyyden tarkastelu erityi-

sesti yhdessä toisten saman arvomaailman ja yhteisen menneisyyden jakavien kanssa 

lisää yhteenkuuluvuutta ja voi saada eletyn elämän avautumaan uudessa valossa. Riittä-

villä ja tyydytystä tuottavilla yhteisöllisillä suhteilla on elämän eheytymisen lisäksi suu-

ri merkitys ihmisen mielenvireydelle. (Saarenheimo 2003, 49, 52–53.) Erityisesti ikään-

tyvien ihmisten masennusoireet ja depressio on liitetty kiinteästi heidän kokemuksiinsa 

yhteisöllisyydestä ja ennen kaikkea omien vaikutusmahdollisuuksien kaventumiseen 

yhteisössä. Yhteisöllisyyden onkin todettu olevan merkittävä voimavara masennusta 

vastaan. (Heikkinen 1998, 22.) Thitz (2006) viittaa Hänniseen ja Timoseen (2004), joi-

den mukaan yhteisöllisyys voidaan nähdä parantavana voimana yksilöllisyyttä korosta-
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van elämäntyylin mukanaan tuomalle kontaktien puutteelle, pitkäaikaiselle yksinäisyy-

delle ja arvottomuuden kokemukselle (Thitz 2006, 96). 

 

 

7.3 Yhteisöllisyys kirkossa 

 

”Klassisen teologian mukaan yhteisöllisyydellä on jumalallinen lähtökohta, jonka kol-

minaisuusoppi ilmaisee. Sen mukaan jumaluus on kolmen itsenäisen persoonan yhteis-

olemusta ja keskinäistä vuorovaikutusta. Yhteisöllisyyden perustana on pidetty Jumalan 

persoonien välistä rakkautta, jossa Isä, Poika ja Pyhä Henki kommunikoivat keskenään 

ja jakavat ominaisuutensa toisilleen.” (Hautamäki 2005, 78–79.) Koska ihminen on luo-

tu Jumalan kuvaksi, on hänet myös luotu yhteisölliseksi olennoksi: yhteyteen Jumalan 

ja lähimmäisten kanssa. Tässä yhteydessä ihminen voi pysyä hakeutumalla Sanan ja 

sakramenttien vaikutuspiiriin. Ne on uskottu kirkolle yhteisönä. (Hautamäki 2005, 78–

79.) 

 

Kristillisen kirkon perusominaisuudeksi on alkuajoista saakka kuulunut yhteisöllinen, 

toisista huolta pitävä ja kollektiivinen elämäntapa, josta esimerkiksi Apt.2: 42–47 ker-

too: ”-- uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat -- 

Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä.” Kokonaisvaltainen elä-

mäntapa käsitti sekä yhteyden Jumalaan että rakkauden ja huolenpidon kärsiviä ja hy-

lättyjä kohtaan. (Veikkola 2003, 5.) 

 

Koinonia-sana merkitsee yhteyttä, osallisuutta ja jakamista. Sanaa käytetään kuvaamaan 

sekä Jumalaan ja Kristukseen kohdistuvaa yhteyttä, että ihmisten välistä yhteyttä. Hii-

lamojen (2007) mukaan koinoniaan sisältyy ajatus, että olemme kaikki osa tuota yhte-

yttä, emme itsemme, vaan Kristuksen sovitustyön tähden. Koinonia on rinnalla kul-

kemista, taakkojen jakamista ja yhteisvastuuta, jossa vedämme toisiamme Jumalan hy-

vien lahjojen ja yhteisen ihmisarvon osallisuuteen. (Hiilamo & Hiilamo 2007, 114.) 

 

Hiilamot (2007) korostavat erityisesti vertaisryhmissä annetun ja saadun tuen merkitystä 

oman ihmisyyden ja elämän merkitykselliseksi kokemisessa (Hiilamo & Hiilamo 2007, 

114–115). Thitz (2006) viittaa Yeungiin (2003 ja 2005) sekä Pesoseen ja Vesalaan 

(2006) ja toteaa, että yhteys, osallisuus ja jakaminen toteutuvat erityisesti niillä dia-
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koniatyön osa-alueilla, joissa lähtökohtana on seurakuntalaisten mahdollisuus olla itse 

toiminnan subjekti ja huolehtia myös toisista. Seurakunnan vapaaehtoistyössä koettu 

samoin ajattelevien tuki, uskonnollinen yhteys ja mahdollisuus auttaa muita luovat yh-

teisöllisyyttä ja luottamusta eri tavoin,  kuin mitä seurakuntalaisen ja työntekijän väli-

sissä kohtaamisissa voidaan saavuttaa. Seurakuntayhteisössä luotu yhteisyys laajenee 

usein myös muihin sosiaalisiin verkostoihin ja lisää kiinnittymistä paikallisyhteisöihin. 

(Thitz 2006, 98–99.) Myös Hyyppä (2002) toteaa, että luottamus Jumalaan ja yhteys 

toisiin kristittyihin kasvattavat yhteisöllisyyttä ja samalla edistävät voimakkaasti terve-

yttä ja hyvinvointia, sillä toisista ihmisistä välittäminen parantaa oman arvon ja elämän 

hallinnan tunnetta. Samalla yhteisyys luo ja vahvistaa ihmisten välisiä vuorovaikutus-

verkostoja. (Hyyppä 2002, 145.) 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on myös vuosituhannen vaihteen strategioissaan 

korostanut yhteisöllisyyden näkökulmaa. Kirkon 2010 visiona on olla ”läsnäolon kirk-

ko”. Se merkitsee, että kirkko pyrkii kohtaamaan ihmiset henkilökohtaisella tasolla, 

arjen keskellä ja ohjaamaan heitä toistensa yhteyteen ja kumppanuuteen. (Veikkola 

2003, 26–27.) Seurakunta 2000 -mietinnössä taas korostetaan elämäntapaa, jossa keski-

näinen apu on yksi seurakunnan tunnuspiirre. Sen mukaan jokaisen seurakuntalaisen 

tehtävä on kuunnella toisiaan ja auttaa tarvittaessa vaikeuksissa. Seurakunnan tulisi olla 

yhteisö, joka ei jakaudu auttajiin ja autettaviin, vaan jokaisella jäsenellä tulisi olla oi-

keus ja mahdollisuus olla itse tasavertaisesti auttamassa toisia ja näin kokea elämänsä 

arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Kirkko voi olla jäsentensä puolestapuhuja ja aseman 

parantaja myös nostamalla yleiseen tietoisuuteen erilaisten marginaaliryhmien ongel-

mia. (Hakala 2002, 261–263.) 

 

Diakonia- ja yhteiskuntatyön linjaus 2010 on nimeltään ”Vastuun ja osallisuuden yh-

teisö”. Linjauksen mukaan diakonia- ja yhteiskuntavastuun perusta on osallisuus Juma-

lan rakkaudesta ja armosta, jotka välittyvät sanan ja sakramenttien kautta. ”Osallisuus 

Kristuksesta on samalla osallisuutta toisistamme: yhteyttä ja jakamista, yhteisöllisyyttä 

ja solidaarisuutta.” (Veikkola 2003, 11.) Kirkon tulee myös omalla toiminnallaan olla 

luomassa ja vahvistamassa yhteiskunnan rakenteita ja sellaisia yhteisöjä, jotka edistävät 

hyvinvoinnin, rauhan, yhteisyyden ja muiden Jumalan hyvien lahjojen toteutumista. 

(Veikkola 2003, 11.)  
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Kirkon yhteisöllisyys toteutuu ihmisten arjen keskellä. ”Kirkko on lähetettynä maailmaa 

ja ihmistä varten. Siksi sen on oltava siellä missä ihmiset ovat ja mahdollistettava ih-

misten osallisuus Jumalan lahjoista, saatettava heidät toistensa yhteyteen, autettava heitä 

näkemään elämänsä merkitys ja elämään vastuullista elämää yhdessä toisten kanssa.” 

(Veikkola 2003, 27.)  
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8 OSALLISUUS 

 

 

Osallisuudella tarkoitetaan osallisuutta johonkin yhteiskunnassa tärkeään asiaan. Se voi 

olla esimerkiksi työ, toimeentulo, ihmissuhteet tai oma lähiympäristö ja sen asioihin 

vaikuttaminen. Osattomuutta on syrjäytyminen näistä asioista. (Seppänen 2001, 64, 95.) 

 

Osallisuus sosiaalisista verkostoista mahdollistaa luottamuksen syntymisen toisiin ihmi-

siin. Luottamus antaa uskoa vuorovaikutussuhteiden vastavuoroisuuteen. (Ruuskanen 

2002, 10.) Empowerment, voimaantuminen eli sisäinen voimantunne liittyy vahvasti 

osallisuuteen. Siitosen (2000) mukaan voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä 

persoonallinen ja sosiaalinen prosessi, jonka avulla ihmisen toimintakyky vahvistuu.  

Vahvistuminen tapahtuu osallistumisen kautta, ja se on yhteydessä ympäristöstä tuleviin 

resursseihin ja luottamukseen. Yksilön voimaantumiseen tarvitaan yhteisöä, luottamuk-

sellista vuorovaikutusta ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuutta. Voimaantu-

neella ihmisellä on tunne siitä, että hän kuuluu yhteisöön. Hän myös uskoo, että hänen 

toimintaansa arvostetaan ja että hän voi itse vaikuttaa toimintaansa omassa ympäristös-

sään. Voimaantumisen tarkoituksena on, että ihminen tunnistaa ja kanavoi omat voima-

varansa ja löytää omat voimansa itsensä auttamiseen. Voimaantuminen lähtee ihmisestä 

itsestään. Toinen ihminen voi kuitenkin edistää sekä yksilöiden että yhteisön hyvin-

voinnin rakentumista olemalla arvostava, luotettava ja kommunikoinnissaan avoin. (Sii-

tonen 2000, 7–8, 15, 20.) 

 

Sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista verkostoista, sosiaalisista normeista ja luotta-

muksesta. Osallisuutta voidaan pitää merkittävänä sosiaalisen pääoman lähteenä. 

(Ruuskanen 2002, 13.) Kirkon koko toiminta ja ennen kaikkea sen yhteiskunnallinen 

työ ovat merkittävässä asemassa sosiaalisen pääoman luomisessa ja kartuttamisessa. 

Kirkon tehtävä on pitää esillä lähimmäis- ja yhteiskuntavastuuta ja tukea yksittäisiä 

kansalaisia tämän vastuun toteuttamisessa. (Veikkola 2003, 17.)  

 

Kirkon perussanoma, evankeliumi, sisältää viestin osallisuudesta: siitä, että hyljeksityn 

ja syrjäytyneen ihmisen on mahdollisuus päästä osalliseksi Jumalan valtakunnasta ja sen 

mukanaan tuomasta uudesta ihmisyydestä. ”Kirkon tarkoitus ja olemassaolon oikeutus 

on yksinomaan siinä, että se kutsuu ja liittää ihmisiä Jumalan armon osallisuuteen ja 
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siihen perustuvaan keskinäiseen elämänyhteyteen ja jakamiseen.” (Veikkola 2003, 10.) 

Tämä osallisuus kutsuu jokaista toimimaan lähimmäisten kärsimysten lievittämiseksi 

sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja luomakunnan eheyden saavuttamiseksi (Veikkola 

2003, 10–11). 

 

Kirkko pyrkii vuoden 2010 diakonia- ja yhteiskuntatyön linjauksen mukaan olemaan 

vastuun ja osallisuuden yhteisö, jossa ihminen kokee kuuluvansa johonkin, olevansa 

tarpeellinen ja saavansa olla osallinen toisten ihmisten mukanaan tuomasta hyvästä sekä 

Jumalan moninaisista lahjoista. Tämän osallisuuden yhteisön päämääränä on mahdol-

listaa keskinäinen vuorovaikutus, jakaminen ja huolenpito sekä antaa tilaisuus oman 

paikan ja omien voimavarojen löytymiselle. (Veikkola 2003, 27.) 
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9 SOSIAALISET VERKOSTOT 

 

 

9.1 Sosiaaliset verkostot hyvinvoinnin lähteenä 

 

Yksilön sosiaalinen verkosto muodostuu vuorovaikutussuhteista. Verkosto kuvaa niiden 

kokonaisuutta, sitä miten hän liittyy osaksi perhettä, sukua, asuinaluetta, kylää tai koko 

yhteiskuntaa (Marin 2003, 78). Sosiaalinen verkosto voidaan nähdä arkielämän perus-

tana ja osana elinpiiriä, jossa ihminen elää, toimii, osallistuu, jatkaa perinnettä tai so-

peutuu muutokseen. Sen avulla yksilö liittyy yhteisöön, antaa ja saa voimavaroja sekä 

rakentaa identiteettiään ja itsearvostustaan. Toimiva verkosto on myös tuki- ja suoja-

verkko arjessa tai elämän erityistilanteissa apua tarvittaessa. (Koskinen ym. 1998, 122–

123.)  

 

Myös Nylundin ja Yeungin (2005, 203) mukaan vertaisryhmissä ja verkostoissa saattaa 

tavata samanhenkisiä ihmisiä, joista tulee ystäviä ja heitä haluaa tavata myös kahden 

kesken. Perinteisissä ryhmissä käydään läpi hyvin monenlaisia asioita, eikä aina keskus-

tella pelkästään ongelmista tai sen hetkisestä elämäntilanteesta. Nylynd (2005) käyttää 

vertaistuen saajista nimeä vertaisriippuvaiset positiivisessa mielessä, koska he liikkuvat 

usein monenlaisissa vertaistuen muodoissa. Nylund on ryhtynyt käyttämään käsitettä 

vertaisverkosto, sillä se sisältää vertaistuen eri muotoja. Vertaisverkostot saattavat olla 

laajoja, ja niihin on mahdollista sitoutua itselleen sopivalla tavalla. 

 

Sosiaalinen tuki voidaan jakaa sen luonteen mukaan työ- ja hoitoapuun, taloudelliseen 

tukeen ja keskustelutukeen (Eronen, Kinnunen, Tiermas & Wikman 2000, 37). Sosiaali-

sen tuen kannalta sosiaalisen vuorovaikutussuhteiden laatu on merkittävämpi tekijä kuin 

määrä, sillä yksilö saa yleensä sosiaalista tukea vain osalta verkostosta. Osa verkostosta 

toimii vastakkaisesti. Yleensä sosiaalista tukea saadaan sen verkoston kautta, johon ih-

misellä on pysyvimmät suhteet. Ihmiset kokevat lähiyhteisöiltään, kuten lapsilta, puo-

lisolta ja muilta perheenjäseniltä saadun sosiaalisen tuen itselleen merkittävimmäksi. 

Myös ystävien ja naapurien tuki koetaan tärkeäksi erityisesti henkisen tuen alueella. 

Avun saaminen ja antaminen on usein vastavuoroista ja kontakteissa on usein kyse yh-

teisestä virkistäytymisestä. (Eronen ym. 2000, 37–44; Seppänen 2001, 173, 175.) 

 



40 
 

Sosiaalisten verkostojen, sosiaalisten normien ja luottamuksen muodostaman sosiaali-

sen pääoman tehtävänä on mahdollistaa palveluksiin ja vastapalveluksiin perustuva 

luottojärjestelmä. Sen mukaan toiselle avuksi oleva yksilö voi luottaa siihen, että saa 

myös itse apua silloin, kun sitä tarvitsee. Tämä helpottaa ihmisten välistä vuorovaiku-

tusta, lisää empaattisuutta ja rohkaisee luottamaan niin toisiin ihmisiin kuin järjestel-

miinkin. Normien tehtävänä on mahdollistaa yhteisten pelisääntöjen syntyminen yhtei-

söön. (Ruuskanen 2002, 7–13.) Luottamukselliset sosiaaliset verkostot, naapuriapu ja 

lähiyhteisöjen sosiaalinen tuki lisäävät hyvinvointia, parantavat elämänlaatua ja 

edesauttavat toimintakyvyn säilymistä (Ruuskanen 2002, 6). 

 

 

9.2 Seurakunta sosiaalisena verkostona 

 

Seurakunta voi olla ihmiselle tärkeä yhteisö, ja se saattaa korvata puuttuvia perhe-, su-

kulaisuus- ja naapuruusverkostoja. Esimerkiksi diakoniatyö voi olla se kanava, jonka 

kautta ihminen tulee mukaan seurakuntaan. Uuden ihmisen kohtaamisessa on merkityk-

sellistä, että hänelle välitetään henkilökohtainen kutsu tulla mukaan. Ensiarvoista on, 

että välittyy kokemus siitä, että on merkityksellinen ja arvokas ja tervetullut yhteisöön 

omana itsenään. Oleellista on myös kokea toisilta aitoa kiinnostusta, välittämistä ja ajan 

antamista. Erityisen tärkeitä hyväksytyksi tulemisen kokemukset ovat niille, joilla on 

ollut väheksynnän tai hylätyksi tulemisen kokemuksia sosiaalisissa suhteissaan. (Thitz 

2006, 100–101.) 

 

Uusi toimintaan tulija solmii suhteen niin kutsujaan kuin myös koko yhteisöön ja sen 

edustamiin arvoihin. Joillekin riittää löyhä yhteys kirkkoon, sillä he eivät tunne tarvitse-

vansa tiivistä sitoutumista seurakuntaan. Joillekin oman paikan löytymistä vaikeuttaa 

epävarmuus seurakuntayhteisöön kuulumisesta. Etenkin vertaisryhmiin liittymisen es-

teeksi saatetaan kokea oma ikä, uskon määrä tai laatu, käyttäytymisnormit tai ”oikea 

diagnoosi”. Myös toiset seurakuntalaiset saattavat omilla asenteillaan ja käyttäytymi-

sellään ”korottaa kirkon kynnystä”. (Thitz 2006, 101, 103.) 

 

Seurakunnalla on tärkeä tehtävä olla luomassa ja mahdollistamassa sosiaalisia kontak-

teja varsinkin niille ihmisille, joilla on ennestään vähän ihmissuhdeverkostoja tai joiden 

elämässä on tapahtunut muutoksia esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muuton, työttö-
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myyden, eläköitymisen, oman tai läheisen sairauden, eron tai leskeytymisen vuoksi. 

Viime vuosina diakoniatyön asiakkuuksissa ovat lisääntyneet etenkin mielenterveyteen, 

toimeentuloon, yksinäisyyteen, perheeseen tai parisuhteeseen liittyvät asiat. (Thitz 

2006, 101–102.)  

 

Diakonia- ja yhteiskuntatyön linjauksen mukaan tärkeänä tavoitteena on seurakuntayh-

teisön kehittäminen niin, että se voisi entistä paremmin tukea ihmisten osallisuutta ja 

vuorovaikutusta. Yhtenä mahdollisuutena nähdään seurakunnan jakautuminen pieniin 

alueellisiin yhteisöihin. Näissä yhteisöissä voisi toteutua arjen käytännöllinen lähimmäi-

syys ja huolenpito esimerkiksi omaehtoisissa tuki- ja yhteistoimintaryhmissä. Tällaisia 

ryhmiä ovat muun muassa suru- ja eroryhmät, vanhusten, vammaisten ja työttömien 

ryhmät sekä olotuvat, mummon kammarit ja muut vapaaehtoistyön tukipisteet. (Veikko-

la 2003, 28; Hakala 2002, 262.) 

 

Seurakunnan jäsenten muodostama hengellisyyden ja kannustavan läsnäolon värittämä 

yhteisö voi parhaimmillaan olla hyvin merkittävä yksinäisyyden tunteiden poistaja. Seu-

rakuntayhteisö voi toimia myös peilinä oman elämän tarkastelussa ja antaa merkitystä 

elämälle. Koettu yhteisyys ja yhteinen arvomaailma antavat välineitä ja voimavaroja 

oman elämän ja paikan jäsentämiseen sekä vaikeitten elämäntilanteiden kohtaamiseen. 

Keskeistä on tulla kuulluksi ja kohdatuksi ja saada siten apua ja tukea elämän vaikeissa 

asioissa. (Thitz 2006, 97–98, 102.) 

 

Ymmärtävä vuorovaikutus ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteenkuuluvuutta, luovat 

turvallisuutta ja rakentavat yhteisiä merkityssisältöjä elämälle. Näin syntyneet ja vah-

vistuneet ystävyyssuhteet koetaan ikään kuin perheyhteytenä. Esimerkiksi vapaaehtois-

työssä yhdessä toimiminen antaa tunteen siitä, että on tarpeellinen ja voi olla toisille 

ihmisille ja yhteisölle hyödyksi. (Thitz 2006, 104.) 

 

Hengellisyys on seurakuntayhteisön ydinolemus ja Kristuksen pelastus- ja sovitustyö 

kaiken toiminnan lähtökohta. Ihmisten välisessä kohtaamisessa hengellisyys luo yhteisiä 

merkityssisältöjä elämälle ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Yhteinen matkakumppanuus 

liittää yksilöitä tiiviimmin toisiinsa ja koko yhteisöön. Hengellisyys voi jäsentää yksilön 

elämää ja antaa sille merkitystä, iloa ja toivoa. (Thitz 2006, 104–105.) Yhteinen juma-

lanpalvelus saattaa toimia yhteyden mahdollistajana, mutta esimerkiksi monille dia-
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konian asiakkaille on matalampi kynnys osallistua erilaisiin ryhmä- ja mummon kam-

marityyppisiin toimintoihin (Hakala 2002, 261). 
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10 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli saada tietoa siitä, kuinka Jyväskylän Lähimmäisen 

kammarin ja Kuopion Mummon mökin kaltaisten lähimmäispalvelupisteiden toiminnan 

avulla voidaan vaikuttaa kävijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tavoitteena oli 

saada tietoa siitä, mistä asioista haastateltavien hyvä elämä koostuu ja millaiseksi he 

arvioivat oman hyvinvointinsa. Tarkoituksena oli vertailla Jyväskylässä ja Kuopiossa 

saatuja tutkimustuloksia keskenään. Tämän vuoksi tutkimustuloksia on käsitelty koko 

ajan rinnakkain. Tarkoituksena oli myös saada tietoa, jota Lähimmäisen kammari ja 

Mummon mökki voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. 

 

Opinnäytetyömme tutkimustehtävänä oli tutkia Lähimmäisen kammarin ja Mummon 

mökin käyntien vaikutusta kävijöiden fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja hengelli-

seen hyvinvointiin. Tutkimustehtävänä oli myös Jyväskylän Lähimmäisen kammarin ja 

Kuopion Mummon mökin tutkimustulosten vertailu. 

 

Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut fyysiseen hyvinvointiin? 

2. Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut psyykkiseen hyvinvointiin? 

3. Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut sosiaaliseen hyvinvointiin? 

4. Miten toimintaan osallistuminen on vastannut hengellisiin tarpeisiin? 

5. Miten Jyväskylän Lähimmäisen kammarin ja Kuopion Mummon mökin tutkimustu-

lokset eroavat toisistaan? 
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11 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

11.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta. Ne eivät ole 

toisiaan poissulkevia, vaan toistensa jatkumo, ja sen vuoksi niitä voidaan hyödyntää 

samassa tutkimuksessa (Alasuutari 2001, 32). Osaa tuloksista tarkasteltiin tilastollisesti 

suorien jakaumien avulla. Kvantitatiivinen tarkastelunäkökulma oli hyvä pohja tutki-

mustulosten rinnakkain vertailulle.  Haastattelulomakkeen avoimet kysymykset ja kvali-

tatiivinen ote taas sopivat työhömme, koska niiden avulla pyrittiin saamaan esille haas-

tateltavan henkilökohtaisia kokemuksia ja näin syventämään tutkimusta. Kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa suunnitelma muotoutuu työn edetessä ja tapaukset käsitellään aina 

ainutlaatuisina. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kertoa tosiasioita pikem-

min kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

161–164.)  

 

Tutkimuksemme idean saimme Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön 

kautta. Aiheen valitsimme sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi. Oli mielen-

kiintoista tehdä vertailua kahden samalla periaatteella toimivan, mutta eri kaupungissa 

sijaitsevan seurakunnan kohtaamispaikan välillä. Päätimme tehdä opinnäytetyön kah-

destaan, koska opiskelijoiden toisilleen antama tuki on tärkeää. Tutkimuksemme kohde-

ryhmänä oli Jyväskylän Lähimmäisen kammarin ja Kuopion Mummon mökin toimin-

taan osallistuvat henkilöt.  

 

Aloitimme opinnäytetyöprosessin syksyllä 2009 tutustumalla Jyväskylän Lähimmäisen 

kammarin ja Kuopion Mummon mökin toimintaan. Olimme yhteydessä Jyväskylän Lä-

himmäisen kammarin vastaavaan työntekijään Kalervo Virkamäkeen ja Kuopion 

Mummon mökin toiminnasta vastaavaan diakoniin Silja Hagmaniin, pastori Liisa Pent-

tiseen ja Mökin päävastuuemäntään Kaarina Knuutiseen.  

 

Teimme tutkimuksemme haastattelulomakkeen tammikuussa 2010. Ideoita lomakkeen 

sisältöön kysyttiin Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoni Silja Hagmanilta. Haas-

tattelulomake sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Lomaketta muokattiin useita 
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kertoja ennen kuin lomakkeen lopullinen versio valittiin. Kysymykset käsittelivät taus-

tatietoja, haastateltavan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä hyvinvointia.  

Lomakkeen loppuosassa haastateltava sai antaa palautetta Lähimmäisen kammarin ja 

Mummon mökin toiminnasta. Lomakkeen toimivuus testattiin etukäteen ja kysymykset 

todettiin selkeiksi ja toimiviksi.  

 

Kirjallinen tutkimuslupa myönnettiin Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan seurakunta-

neuvostossa 16.2.2010.  Tutkimuksen etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti Mummon 

mökin pääemännälle. Jyväskylässä suullinen lupa saatiin 13.4.2010 Jyväskylän seura-

kunnan yhteisen seurakuntapalvelun diakonian työalasihteeriltä. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla osaa Jyväskylän Lähimmäisen kammarin ja 

Kuopion Mummon mökin toimintaan osallistuvista henkilöistä. Haastatteluympäristönä 

oli Jyväskylän Lähimmäisen kammari ja Kuopion Mummon mökki. Haastateltaville 

henkilöille kerrottiin etukäteen haastattelun tarkoituksesta ja pyydettiin suostumus, jossa 

kerrottiin haastattelun tarkoituksesta ja luottamuksellisuudesta.  

 

Lomakehaastattelu toteutui Kuopiossa helmikuussa 2010 ja Jyväskylässä toukokuussa 

2010. Yksilöhaastattelut toteutettiin Mummon mökin kiinnioloaikana, jotta haastattelu 

voitiin toteuttaa mahdollisimman rauhallisessa ympäristössä. Kuopiossa suostumuksen 

haastatteluun antoi kymmenen henkilöä, mutta haastatteluista toteutui lopulta yhdeksän. 

Haastattelut kestivät pääsääntöisesti 30–60 minuuttia. Jyväskylässä haastatteluun osal-

listui kymmenen henkilöä, ja haastattelut toteutettiin Lähimmäisen kammarin aukioloai-

kana erillisessä tilassa. 

 

Aineisto analysoitiin keväällä 2010. Aineiston analysoinnin aloitimme lukemalla kyse-

lylomakkeet useaan kertaan läpi. Tutustumalla lomakkeisiin saimme vastauksista koko-

naiskäsityksen. Sekä strukturoiduista että avoimista kysymyksistä saadut vastaukset 

analysoitiin manuaalisesti. Apuna käytettiin luokittelua. Osaa avoimista vastauksista 

käytettiin sitaattien muodossa elävöittämään tekstiä ja osoittamaan yksittäisen vastaajan 

omien sanojen avulla käsiteltävää asiaa. Osaa tuloksista havainnoimme kuvioiden avul-

la. Tuloksista nostimme esille erityisesti niitä asioita, joita halusimme tutkimukses-

samme painottaa. 
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Työmme teoreettinen viitekehys valmistui kesän 2010 aikana. Tutkimustulosten poh-

dinta teorian valossa, kuten myös eri osa-alueiden muokkaus ja yhdistäminen opinnäy-

tetyön kokonaisuudeksi tapahtui syys-lokakuussa 2010.  Keskeisimmät tutkimustulokset 

tullaan esittelemään työn valmistumisen jälkeen myös Lähimmäisen kammarissa ja 

Mummon mökissä. 

 

 

11.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen toteuttamiseen osallistui kaksi henkilöä, mikä saattaa lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta.  Hirsjärvi ym. (2009, 231) toteaa, että tutkimuksen reliaabelius voidaan 

todeta monin eri tavoin. Esimerkiksi laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisää 

tutkijan mahdollisimman tarkkaan tekemä kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta.  

 

Valitsimme tiedonkeruumenetelmäksi lomakehaastattelun, koska halusimme, että haas-

tateltava nähdään tutkimuksen subjektina, joka saa vapaasti kertoa itseään koskevista 

asioista. Haastattelu antaa myös mahdollisuuden syventää ja perustella esitettyjä mieli-

piteitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 192.) Lomakehaastatteluun päädyimme myös siksi, että 

arvelimme haastateltaville olevan helpompaa ja motivoivampaa vastata, kun joku kyse-

lee ja mukana on sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Näin haastattelusta saa-

taisiin myös mahdollisimman kattava, mutta sen kesto ei muodostuisi liian pitkäksi. 

Luotettavuuden uskoimme lisääntyvän myös sillä, että vastaajien olisi helpompi itse 

seurata haastattelun kulkua ja etenemistä lomakkeesta. Teemahaastattelulla tai avoi-

mella haastattelulla aineistosta olisi saatu vielä syvällisempi ja ehkä luotettavampi, mut-

ta aikaresurssien ja kohderyhmän vuoksi päädyimme lomakehaastatteluun. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen pyrittiin vaikuttamaan muokkaamalla haastattelulomak-

keen kysymyksiä niin, että ne vastaisivat annettuihin tutkimuskysymyksiin mahdolli-

simman hyvin. Työstimme kysymyksiä sekä erikseen että yhdessä, ja huomioimme 

myös Mummon mökin toimintaa tuntevien työntekijöiden mielipiteitä. Lopuksi esites-

tasimme lomakkeen toimivuutta kahdella haastattelulla ja arvioimme samalla haastatte-

luun kuluvaa aikaa. Esitestauksen perusteella teimme joitakin muutoksia lomakkeeseen, 

jotta se tuli selkeämmäksi ja yksiselitteisemmäksi. Silti joukkoon jäi joitakin hyvin sa-

mankaltaisina toistuvia kysymyksiä ja jäikin epäselväksi, erotettiinko ne täysin toisis-
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taan. Toisaalta haastateltavilta saadun palautteen mukaan kyselylomakkeen kysymykset 

olivat ymmärrettäviä ja niihin oli helppo vastata.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisätäksemme huomioimme haastateltavia valitessamme 

myös kävijöiden ikä- ja sukupuolijakauman. Tarkoituksena oli saada haastateltaviksi 

myös eri ajan toiminnassa mukana olleita. Se ei aivan onnistunut, sillä kaikki haastatel-

tavat osoittautuivat melko pitkäaikaisiksi kävijöiksi. Tämä johtui osittain varmaan siitä, 

että saimme apua haastateltavien valintaan vapaaehtoisilta ja työntekijöiltä, joiden oli 

ehkä helpompi valita heille entuudestaan tuttuja henkilöitä.  

 

Tutkimuksen sisällöstä, tarkoituksesta, vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta 

kerrottiin etukäteen haastateltaville henkilöille. Haastateltavilla henkilöillä oli myös 

mahdollisuus tehdä kysymyksiä tutkimuksen sisällöstä etukäteen. Haastattelutilanteessa 

allekirjoitettiin suostumuslomake, mutta korostimme, ettei nimiä tai muita tunnistettavia 

tietoja käytetä tutkimuksen missään vaiheessa. Kerroimme myös, että haastattelulo-

makkeet hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Haastatteluajan ja paikan pyrimme valitsemaan niin, ettei muita kävijöitä olisi kuu-

loetäisyydellä. Mummon mökissä haastattelut tehtiin sellaisena aikana, jolloin toimintaa 

ei ollut. Lähimmäisen kammarissa yksityisyys ei täysin toteutunut ja saattoi vaikuttaa 

vastausten laatuun. Haastattelun luotettavuutta saattoi heikentää myös se, että haastat-

telukysymyksissä oli useita melko intiimejä kysymyksiä, kuten yksinäisyys, psyykkinen 

tai sosiaalinen hyvinvointi tai hengelliset asiat. Hirsjärven ja muiden (2009, 193–194) 

mukaan haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastateltavalla voi olla 

tarve esiintyä aktiivisena sekä moraaliset ja sosiaaliset velvollisuudet täyttävänä kansa-

laisena, jolloin vastauksia saatetaan ”kaunistella”. Haastatteluaineisto on myös tunne- ja 

tilannesidonnaista, joten tuloksia ei pitäisi liiaksi yleistää. Kuitenkin tutkimuksen aiheen 

läheisyys ja omakohtaisuus saattaa merkittävästi lisätä luotettavuutta.  

 

Kerroimme, kuinka paljon aikaa haastatteluun keskimäärin menisi, mutta myös sen, että 

aikaa olisi runsaasti eikä tarvitsisi kiirehtiä. Näin halusimme varmistaa levollisen ilma-

piirin. Osa haastateltavista halusikin kertoa laajasti omasta elämästään, mikä osaltaan 

antoi syvyyttä haastatteluihin. Osalla Jyväskylän vastaajista oli kiire, mikä saattoi hai-
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tata kysymyksiin keskittymistä ja avoimiin kysymyksiin syventymistä. Tämä saattoi 

osalla näkyä avoimien kysymysten niukkoina vastauksina.  

 

Kumpikin tutkija teki haastattelut kotikaupungissaan yksin.  Myös vastausten tallennus 

ja luokittelu suoritettiin itsenäisesti. Yhden tutkijan analysointi voi olla sekä luotetta-

vuutta vähentävä tai lisäävä tekijä. Useamman henkilön pohdinta olisi saattanut tuoda 

varmuutta ja laajempaa näkökulmaa työlle. Tutkimustulosten esittelyssä olemme pyrki-

neet rehellisyyteen. Emme ole kaunistelleet tutkimustuloksia. Halusimme saada aidon ja 

rehellisen kuvan siitä, miten Lähimmäisen kammarin ja Mummon mökin toimintaan 

osallistuminen on vaikuttanut kävijöiden hyvinvointiin.  

 

Aineiston pienuuden (n=10 Lähimmäisen kammari ja n=9 Mummon mökki) vuoksi 

tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä. 
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12 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Lomakehaastattelun avulla tehtyyn kartoitukseen osallistui toukokuussa 2010 Jyväsky-

län Lähimmäisen kammarissa kymmenen haastateltavaa. Kuopion Mummon mökissä 

helmikuussa 2010 toteutettuihin haastatteluihin osallistui yhdeksän haastateltavaa.  

 

 

12.1 Haastateltavan taustatiedot 

 

Taustatietoja kartoitettiin kysymällä haastateltavien sukupuolta, syntymävuotta, sivii-

lisäätyä, elämäntilannetta ja asuinaluetta. Lisäksi kysyttiin Lähimmäisen kamma-

rissa/Mummon mökissä käyntiaikaa, tiedon saamista toiminnasta, toimintaan hakeutu-

misen syitä, toimintaan osallistumisen useutta sekä sitä, millaiseen toimintaan haasta-

teltavat osallistuivat. 

 

Jyväskylän Lähimmäisen kammarissa haastateltavista (n=10) miehiä oli kuusi ja naisia 

neljä. He olivat syntyneet vuosina 1939–1980, joten vanhin haastateltava oli 71-vuotias 

ja nuorin 30-vuotias. Haastateltavien keski-ikä oli 57 vuotta. Kuopion Mummon mö-

kissä haastateltavista (n=9) miehiä oli kolme ja naisia kuusi. Haastateltavat olivat syn-

tyneet vuosina 1919–1962. Vanhin haastateltava oli 91-vuotias ja nuorin 48-vuotias. 

Kuopiossa haastateltujen keski-ikä oli 69 vuotta.  

 

Siviilisäädyltään naimattomia oli Jyväskylässä haastatelluista kolme, avio- tai avolii-

tossa olevia oli yksi, eronneita viisi ja leskiä yksi. Kuopion vastaajista naimattomia, 

avio- tai avoliitossa olevia ja leskiä oli kutakin kolme. Eronneita ei ollut yhtään. Kuvi-

ossa 1 on tarkasteltu vastaajien siviilisäätyä. 



50 
 

 
KUVIO 1. Haastateltavan henkilön siviilisääty (n = 19) 

 

Jyväskyläläisistä haastateltavista kukaan ei ollut mukana työelämässä. Työttömänä oli 

kahdeksan ja eläkkeellä kaksi vastaajaa. Myöskään Kuopion vastaajissa ei ollut työssä 

käyviä henkilöitä. Työttömänä oli yksi ja eläkkeellä kahdeksan henkilöä.  

 

Haastateltavien asuinaluetta kysyttäessä saatiin selville, että Jyväskylän vastaajista 

(n=10) keskustan alueella asui kaksi henkilöä. Muut asuivat eri kaupunginosissa seuraa-

vasti: Halssilassa kolme, Ristonmaalla kaksi, Kuokkalassa kaksi ja Haapaniemessä yksi 

vastaaja. Kuopiossa haastateltavista (n=9) kaupungin keskustassa asui kahdeksan hen-

kilöä ja Puijonlaaksossa yksi henkilö. 

 

Sekä Jyväskylässä että Kuopiossa haastateltavat olivat osallistuneet toimintaan pitkään. 

Jyväskylän Lähimmäisen kammarilla haastateltavista kaksi oli ollut toiminnassa mu-

kana vuoden ajan ja kahdeksan useita vuosia. Jopa yli 10 vuotta käyneitä oli kaksi. 

Kuopion vastaajista kaikki (9) olivat käyneet Mummon mökissä useiden vuosien ajan. 

Kysyttäessä käyntien useutta saatiin selville, että Jyväskylässä haastateltavista kolme 

henkilöä kävi Lähimmäisen kammarilla päivittäin ja seitsemän viikoittain. Kuopiossa 

päivittäin kävijöitä oli yksi, viikoittain kävijöitä kuusi ja harvemmin kävijöitä yksi. Yksi 

henkilö osallistui Mummon mökin toimintaan teemapäivinä.  
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Tiedon toiminnasta oli Jyväskylässä haastateltavista (n=10) viisi saanut tuttavalta, kaksi 

oli nähnyt paikan ohi kulkiessaan, yksi oli saanut tiedon ”kaupungista jostain”, yksi 

lehdestä ja yksi työntekijältä. Kuopiossa (n=9) yksi henkilö oli saanut tiedon Mummon 

mökistä lehden kautta, kaksi oli saanut tiedon tuttavan kautta ja yksi työntekijältä dia-

koniatoimistosta. Yksi henkilö ei muistanut enää, mistä tieto tuli, sillä hän oli aloittanut 

käynnit Mummon mökissä kuusitoista vuotta sitten. Yksi vastaajista kertoi, että ”Kuo-

piossa Mummon mökki on ollut yleisessä tiedossa ja siitä puhuttu paljon ihmisten kes-

kuudessa” Kaksi vastaajaa oli nähnyt mökin ja mennyt uteliaisuudesta tutustumaan 

mökkiin sisälle. Yksi vastaaja kertoi, että ”kävelin mökin ohitse ja päätin käydä mökissä 

sisällä.”  

 

Lähimmäisen kammarin toimintaan hakeuduttiin mukaan, koska se toi vaihtelua ja 

ajankulua elämään (3), eikä kotiin jämähdetty niin helposti. Mukava porukka (1), van-

hojen tuttavien tapaaminen (3) ja uusiin tutustuminen (1) olivat merkittäviä syitä mu-

kaan tulemiselle. Yhtä tärkeäksi koettiin ilmainen kahvi ja muu tarjottava (3). Eräs vas-

taaja kommentoi tulonsa syytä: ”Mukava porukka ja aamukahvit saa, kun välillä on ra-

hasta tiukkaa.” Toisen haastateltavan mielestä ”Aluksi ilmaisen ruuan vuoksi. Nyt myös 

hengelliset asiat kiinnostavat.” Mukaan oli tultu myös uteliaisuudesta (1), siksi, että 

hengelliset asiat kiinnostavat (1) tai siksi, että aikaisemmin oli toimittu vapaaehtoisena 

(1).  

 

Mummon mökin toimintaan hakeuduttiin mukaan, koska siellä on mahdollisuus osal-

listua erilaisiin toimintoihin, kuten syntymäpäivien viettoon, papin päivään sekä tavata 

tuttavia. Erään vastaajan mielestä ”mökki on kuin mummola ja paikka viehätti sen vuok-

si.” Yksi vastaajista hakeutui mukaan toimintaan ”kristillisyyden ja hengellisen toimin-

nan vuoksi.” Mukaan toimintaan hakeuduttiin myös keskustelumahdollisuuden ja yksi-

näisyyden vuoksi puolison menetyksen jälkeen. Ystävien tapaaminen koettiin tärkeäksi 

ja mökin ilmapiiri mukavaksi. Mökillä on myös paljon virikkeitä ja ne koettiin tär-

keäksi. Mökin tunnelmaa kuvattiin leppoisaksi. ”Mökin mukava ilmapiiri ja virikkeet 

vetivät puoleensa.”  Yksi vastaajista sanoi, että ”mökki sijaitsee paikalla, joka on hänen 

lapsuutensa miljöö ja tämän vuoksi erityisen tärkeä hänelle.” Yksi haastateltava halusi 

uusia asioita elämäänsä ja aloitti tämän vuoksi käynnit mökissä. ”Mökillä tapaa erilai-

sia ihmisiä ja heidän kanssaan on mukava jutella päivän asioista ja juoda kuppi kahvia. 

Mökki on keskeisellä paikalla ja siellä saa ajan kulumaan.” 
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Haastateltavilta kysyttiin myös sitä, millaiseen toimintaan he osallistuivat. Jyväskylän 

Lähimmäisen kammarilla haastateltavista kuusi oli osallistunut papin tunneille, viisi 

laulutunnille, neljä viikkovisaan ja kaksi lenkkiryhmään. Lisäksi oli osallistuttu talkoi-

siin (1), lauluryhmään/vierailuihin (1) ja rukouspiiriin (1). Neljän haastateltavan mie-

lestä tärkeintä oli, kunhan ovet olivat auki. Myös pelkkä seurustelu koettiin tärkeäksi 

(4). Kuopiossa Mummon mökin virike- ja laulutuokioon oli osallistunut kahdeksan 

haastateltavaa, seurusteluun kahdeksan ja papintuntiin kaikki yhdeksän vastaajaa. Muu-

hun toimintaan osallistui kolme vastaajaa. Muu Mummon mökin toiminta on kesällä 

järjestettävät pihaseurat. Kuviosta 2 ilmenee haastateltavien toimintaan osallistumisen 

muodot Lähimmäisen kammarilla/Mummon mökillä. 

 

 
KUVIO 2. Haastateltavan henkilön toimintaan osallistumisen muodot Lähimmäisen 

kammarissa ja Mummon mökissä (n = 19) 

 

 

12.2 Fyysinen hyvinvointi 

 

Fyysisen hyvinvoinnin aluetta tarkasteltiin kysymällä haastateltavien arviota omasta 

fyysisestä toimintakyvystään/terveydentilastaan, saatua apua/tukea fyysiseen hyvin-

vointiin ja sitä, olivatko he kokeneet Lähimmäisen kammarissa/Mummon mökissä 

käyntien vaikuttaneen fyysiseen hyvinvointiinsa.  
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Jyväskylän Lähimmäisen kammarissa haastatelluista (n=10) seitsemän koki fyysisen 

toimintakykynsä/terveydentilansa hyväksi, kaksi tyydyttäväksi ja yksi huonoksi. Kuopi-

ossa (n=9) viisi vastaajaa arvioi oman fyysisen toimintakykynsä/terveydentilansa hy-

väksi ja neljä tyydyttäväksi. Huonoksi tai erittäin huonoksi terveydentilaansa ei kokenut 

yksikään vastaajista. 

 

Kysyttäessä, oletteko saanut Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin toiminnan kautta 

apua/tukea terveyttänne/fyysistä hyvinvointianne koskeviin asioihin, koki Jyväskylässä 

haastateltavista kuusi, ettei ollut saanut apua tai tukea. Eräs haastateltava ei ollut pyytä-

nyt apua, mutta uskoi, että saisi apua, jos pyytäisi. Neljä haastateltavaa koki saaneensa 

apua tai tukea. Vastaajat kokivat avun ja tuen muun muassa seuraavasti: 

 

”Kysytään miten voit tai miten sairauden kanssa menee. Sekin helpottaa.” 
 
”Käyntien vuoksi tulee elämään säännöllisyyttä.” 
 
”Terveystunneilta olen saanut tietoa.” 

 

Kuopiossa Mummon mökin toiminnan kautta fyysiseen terveyteen/toimintakykyyn liit-

tyvissä asioissa apua koki saaneensa neljä vastaajaa. Viisi vastaajaa ei kokenut saa-

neensa apua tai tukea. Terveyteen ja fyysiseen hyvinvointiin Mummon mökin toimin-

nan kautta apua/tukea oli saatu muun muassa verenpaineenmittauksena (1), neuvoina 

lääkäripalveluista (1) ja keskusteluapuna terveyteen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä 

asioissa (1). Yksi vastaaja oli saanut tietoa Kuopion terveydenhuoltopalveluista ja yksi 

vastaajista oli saanut keskustella Mummon mökissä ihmisten kanssa terveyteen liittyvis-

tä kokemuksista.  

 

Kysymykseen ”Oletteko saanut Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin toiminnan 

kautta apua talousaskareet/asiointiapu/lomakkeiden täyttö/sosiaalietuuksien hakemi-

nen/ruoka-avun hakeminen/taloudellisen avun hakeminen/jotain muuta” vastasi yksi 

Jyväskylässä haastateltu saaneensa apua ruoka-avun hakemiseen. Muut haastateltavat 

eivät olleet saaneet mitään edellä mainittuja apuja. Myöskään Kuopiossa haastatelluista 

kukaan ei kokenut saaneensa mitään edellä mainittuja apuja. Yksi vastaaja koki saa-

neensa ohjausta ja neuvontaa virkistäytymiseen. Hän ei osannut määritellä tarkemmin, 

mitä virkistäytymisellä tarkoitti. 
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Jyväskylän Lähimmäisen kammarin haastateltavista kolme koki käyntien vaikuttaneen 

paljon heidän fyysiseen hyvinvointiinsa. Kävijät kokivat terveyttään edistäväksi sen, 

että tuli lähdettyä kotoa ja liikuttua. Viisi kävijää koki käyntien vaikuttaneen jonkin ver-

ran heidän fyysiseen hyvinvointiinsa. Kaksi haastatelluista ei kokenut käyntien vaikut-

taneen millään lailla heidän fyysiseen terveyteensä. Mummon mökin haastateltavista 

kolme koki käyntien vaikuttaneen paljon heidän fyysiseen toimintakykyynsä. Jonkin 

verran vaikutusta koki viisi vastaajaa ja yhden henkilön mielestä käynneillä ei ollut 

minkäänlaista vaikutusta heidän fyysiseen hyvinvointiinsa. Kuviossa 3 on nähtävissä 

haastateltavien arvio Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin toiminnan vaikuttavuu-

desta fyysiseen hyvinvointiin. 

 

 
KUVIO 3. Haastateltavan arvio Lähimmäisen kammarin ja Mummon mökin toiminnan 

vaikuttavuudesta fyysiseen hyvinvointiin (n = 19) 

 

 

12.3 Psyykkinen hyvinvointi 

 

Psyykkistä hyvinvointia selvitettiin kysymällä haastateltavien arviota omasta psyykki-

sestä hyvinvoinnistaan, asioita, jotka lisäävät heidän psyykkistä hyvinvointiaan, Lä-

himmäisen kammarilta/Mummon mökistä saatua tukea huoliin, käyntien tuomaa vir-

kistystä/iloa sekä käyntien vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin. 
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Jyväskylässä haastateltavista viisi koki psyykkisen hyvinvointinsa hyväksi ja neljä tyy-

dyttäväksi. Yksi haastateltava ei osannut määritellä omaa psyykkistä hyvinvointiaan. 

Kuopiossa neljä vastaajaa koki psyykkisen hyvinvointinsa hyväksi ja viisi tyydyttä-

väksi. Kukaan ei arvioinut psyykkistä hyvinvointiaan huonoksi. 

 

Psyykkistä hyvinvointia lisääviksi asioiksi mainittiin Jyväskylässä ystävät, harrastukset, 

perhe, uskonto, työntekijät sekä kahvi ja hyvä ruoka. Haastateltavat kertoivat omin sa-

noin hyvinvointiinsa liittyvistä asioista: 

”Kammarissa on naisystäviä. Kotona ei kukaan käy, soittelevat kyllä.” 
 

”Työntekijän opit elämään.” 
 

”Puuhastelu omassa taloyhtiössä: ruuanlaitto ja remontointi.” 
 

Kuopiossa psyykkistä hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi koettiin harrastukset, uskonto, 

ystävät ja perhe. Kuviossa 4 tarkastellaan psyykkistä hyvinvointia lisääviä tekijöitä. 

 

 
KUVIO 4. Haastateltavan arvio omaa psyykkistä hyvinvointiaan lisäävistä tekijöistä  

(n = 19) 

 

 

Jyväskylän Lähimmäisen kammarissa haastatelluista kaksi koki saaneensa toiminnan 

kautta paljon tukea huoliinsa. Neljä haastateltava koki saaneensa huoliinsa tukea jonkin 
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verran. Tukea oli saatu erityisesti keskusteluista ja kohtaamisista toisten kävijöiden 

kanssa. Neljä henkilöä ei kokenut saaneensa tukea ollenkaan. Niistä, jotka eivät olleet 

saaneet tukea, koki yksi, ettei ollut hakenutkaan tukea, yksi, ettei ollut tarvinnut tukea ja 

yksi, ettei ollut kehdannut kysyä tukea. Tuki huoliin koettiin mm. seuraavasti: 

 

”Tukea saa kun juttelee toisten kävijöitten kanssa.” 
 
”Voi kysyä apua, kenen puoleen hakeutua.” 
 
”Olen saanut tukea rukousryhmän kautta.” 
 
”Empatia antaa tukea.” 
 
”En ole oikein kehdannut kysyä – papilta olen pyytänyt.” 

 

Mummon mökin toiminnan kautta paljon tukea huoliin liittyvissä asioissa oli saanut 

kolme vastaajaa. Jonkin verran tukea koki saaneensa neljä vastaajaa. Tukea koettiin 

saatavan keskusteluista ja vastavuoroisesta asioiden jakamisesta toisten kävijöiden 

kanssa. Myös kohtaamisista vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa sekä papin päivistä koet-

tiin saatavan tukea. Kaksi vastaajista koki, ettei ollut saanut ollenkaan tukea huoliin 

liittyvissä asioissa. 

 

”Olen saanut apua ja tukea kokemusten jakamisen kautta. Etenkin van-
hempien ihmisten kertomukset ovat auttaneet minua.” 

 
”Olen saanut kuunteluapua vapaaehtoisilta työntekijöiltä. He ovat tunte-
neet minut kauan, koko sairastamiseni ajan.”  

 
”Olen saanut kuunteluapua - ja tukea elämän vaikeina aikoina. Mökissä 
on saanut tuntea itsensä hyväksytyksi ihmisenä ja huomannut, että muilla-
kin on ongelmia elämässään. Olen saanut vertaistukea.”  

 
”Tukea olen saanut keskustelujen kautta ja kertomalla omista huolista ja 
kuuntelemalla muita. Keskustelut ovat olleet hyviä etenkin silloin kun pai-
kalla on vähän porukkaa.”  

 
”Olen saanut papinpäivänä vahvistusta elämään.” 

 

Kuviossa 5 on kuvattu arvio Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin toiminnan kautta 

saadusta tuesta huoliin liittyvissä asioissa. 
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KUVIO 5. Haastateltavan arvio Lähimmäisen kammarin ja Mummon mökin toiminnan 

kautta saadusta tuesta huoliin liittyvissä asioissa (n = 19) 

 

Kaikki Lähimmäisen kammarissa ja Mummon mökissä haastatellut kokivat toiminnan 

tuoneen virkistystä ja iloa heidän elämäänsä. Jyväskylässä puolet koki saaneensa vir-

kistystä ja iloa paljon ja puolet jonkin verran. Iloa ja virkistystä oli saatu koko toimin-

nasta yleensä sekä retkistä ja joulujuhlasta. Kuopiossa kuusi vastaajaa koki saaneensa 

iloa paljon ja kolme vastaajaa jonkin verran. Iloa tuottavia asioita olivat käyntien tuoma 

vaihtelu arkeen, virikkeet, yhteisöllisyys, osallisuus ja luottamuksen tunne. 

 
”Vaihtelua arkeen, olemiseen ja elämiseen. Käynnit ja virikkeet ovat ilah-
duttaneet.” 

 
”On saanut olla mukana ja toimia yhdessä. On tullut osallisuuden ja luot-
tamuksen tunne”  

 
”Viriketoiminta on hyvää ja ohjelmaa on paljon.” 

 
”Lauluhetket, askartelu, runojen lukeminen, kaikki virikkeet ovat hyviä.” 

 
”Olen kokenut yhteisyyttä ikätovereihin. Kokemusten jakaminen ja saami-
nen, kuulluksi tuleminen on ollut tärkeää.”  

 
 ”Olen saanut laulaa, musiikki on minulle tärkeää.” 
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Kysyttäessä toiminnan vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin, saatiin vastaukseksi, että 

sekä Lähimmäisen kammarissa että Mummon mökissä haastatelluista kaikki kokivat 

käyntien vaikuttaneen psyykkiseen hyvinvointiinsa. Jyväskylässä kolme vastaajaa koki, 

että paljon ja seitsemän, että jonkin verran. Kuopiossa neljä koki käyntien vaikuttaneen 

heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa paljon ja viisi jonkin verran. 

 

 

12.4 Sosiaalinen hyvinvointi 

 

Sosiaalisen hyvinvoinnin aluetta tutkittiin kysymällä haastateltavilta, olivatko he tulleet 

kohdatuksi ja kuulluiksi, olivatko he saaneet uusia ystäviä tai tuttavia. Tunsivatko he 

itsensä yksinäisiksi käynneillä tai yleensä ja miten he toivoisivat itseään huomioitavan 

sekä olivatko käynnit vaikuttaneet heidän sosiaaliseen hyvinvointiinsa. 

 

Lähimmäisen kammarilla haastatelluista kuusi koki tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi 

usein ja neljä joskus. Uusia ystäviä tai tuttavia yksi koki saaneensa paljon ja kahdeksan 

jonkin verran. Yksi haastateltava koki, ettei ollut saanut uusia ystäviä tai tuttavia, mutta 

jo ennestään tuttuja oli kyllä. Mummon mökissä seitsemän vastaajaa koki tulleensa 

kohdatuksi ja kuulluksi usein ja kaksi joskus. Kenelläkään Lähimmäisen kammarissa tai 

Mummon mökissä haastatellulla ei ollut kokemusta siitä, ettei heitä olisi kohdattu ol-

lenkaan. Mummon mökin toiminnan kautta uusia ystäviä paljon koki saaneensa kolme 

henkilöä ja jonkin verran kuusi henkilöä. 

 

Kysymykseen ”Tunnetteko itsenne yksinäiseksi Lähimmäisen kammarissa/Mummon 

mökissä?” vastasi yksi haastateltava kokevansa itsensä joskus yksinäiseksi Lähimmäi-

sen kammarissa ollessaan. Hän toivoi, että tultaisiin juttelemaan kahden kesken, jotta 

saisi purkaa tuntojaan.  Muut eivät kokeneet käyntien aikana olevansa yksinäisiä. 

 

”Aina tulee joku viereen juttelemaan.” 
 

”Tulevat ovelle vastaan.” 
 

”Päinvastoin, olen magneetti, joka vetää ihmisiä puoleensa.” 
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Kuopiossa kukaan haastatelluista ei kokenut itseään yksinäiseksi Mummon mökissä 

ollessaan. 

 

Lähimmäisen kammarissa vastanneista kuusi koki itsensä muutoin joskus yksinäiseksi. 

Neljä henkilöä ei kokenut itseään yksinäiseksi ollenkaan. Mummon mökissä haastatel-

luista kaksi koki itsensä yksinäiseksi joskus. Seitsemän vastaajaa koki, etteivät he olleet 

koskaan yksinäisiä. Kukaan Jyväskylässä ja Kuopiossa haastatelluista ei kokenut itseään 

usein yksinäiseksi.  

 

Kaksi Lähimmäisen kammarin kävijää koki käyntien vaikuttaneen paljon heidän sosi-

aaliseen hyvinvointiinsa, seitsemän jonkin verran ja yksi ei ollenkaan. Mummon mö-

kissä haastatelluista kolme koki käyntien vaikuttaneen paljon ja kuusi jonkin verran 

heidän sosiaaliseen hyvinvointiinsa.  

 

 

12.5 Hengellinen hyvinvointi 

 

Hengellisyyttä kartoitimme kysymällä tiedettiinkö paikan olevan seurakunnan kohtaa-

mispaikka, kysymällä hengellisen toiminnan määrää, saatua keskustelu- tai kuuntelu-

apua, millaista tukea oli saatu ja millaista tukea toivottiin. Kysyimme, onko hengellinen 

toiminta vaikuttanut kielteisesti ja jos, niin miten he ovat sen kokeneet. Kysyimme 

myös, miten Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin toiminta oli vaikuttanut oman 

hengellisyyden eri osa-alueisiin, millaista hengellistä toimintaa tulisi olla, oliko hengel-

lisillä tilaisuuksilla merkitystä omaan hengelliseen hyvinvointiin ja oliko hengellinen 

toiminta vaikuttanut osallistumiseen muuhun seurakunnan toimintaan.  

 

Sekä Jyväskylässä että Kuopiossa kaikki haastateltavat tiesivät, että Lähimmäisen 

kammari/Mummon mökki oli seurakunnan kohtaamispaikka. 

 

Jyväskylässä yhdeksän vastaajan mielestä hengellistä toimintaa oli sopivasti ja vain yh-

den mielestä liian vähän. Kuopiossa viiden vastaajan mielestä hengellistä toimintaa oli 

sopivasti ja neljän mielestä liian vähän.  
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Hengellistä opastusta ja tukea kuuntelijan tai keskusteluavun muodossa oli saanut Jy-

väskylässä neljä haastateltavaa. Kuusi haastateltavaa koki, ettei ollut saanut tukea tai 

apua, koska ei ole tarvinnut tai ei ole pyytänyt. Kaksi heistä oli sitä mieltä, että apua ja 

tukea saisi, jos vain pyytäisi. Kuopiossa vastanneista seitsemän koki saaneensa hengel-

listä opastusta ja tukea ja kaksi, ettei ollut saanut opastusta tai tukea.  

 

Jyväskylässä saatu hengellinen tuki oli opastusta papin päivänä, mahdollisuutta kes-

kusteluun, Lähimmäisen kammarin vapaaehtoisilta saatua tukea ja papilta saatua ruko-

ustukea omasta ja lasten puolesta. Kuopiossa hengellinen tuki oli mahdollisuutta kes-

kusteluun (6) ja yhdessä olemista hengellisessä tilaisuudessa (1). 

 

Jyväskylässä ja Kuopiossa kenenkään haastateltavan mielestä toiminnan hengellisyy-

dellä ei ollut kielteistä vaikutusta. 

 

Lähimmäisen kammarin haastateltavien toivoma hengellinen tuki oli sielunhoidollisia 

keskusteluja (2), hengellistä ohjausta (2), rukoilua yhdessä (1), rukoilua työntekijän 

kanssa (1), raamattutunteja/raamattupiiriä (1) ja ohjausta/seuraa muihin hengellisiin 

tapahtumiin (1). Kuusi haastateltavaa ei toivonut minkäänlaista hengellistä tukea tai 

apua. Mummon mökissä haastateltavat toivoivat sielunhoidollisia keskusteluja (2), ru-

koilua yhdessä (2), rukoilua kahden kesken työntekijän kanssa (1), hengellistä ohjausta 

(1), jotain muuta tukea (2), keskustelua papin kanssa (1) sekä raamattupiiriä (1).  Yhden 

vastaajan mielestä kaikkea oli sopivasti tällä hetkellä. 

 

Jyväskylän Lähimmäisen kammarin hengellinen toiminta oli saanut kahdeksan haasta-

teltavaa kiinnostumaan yleensä hengellisistä asioista, yhtä heistä kiinnostumaan paljon 

ja seitsemää jonkin verran. Kahta haastateltavaa hengellinen toiminta ei ollut saanut 

kiinnostumaan hengellisistä asioista. Kuopion Mummon mökin hengellinen toiminta oli 

saanut neljän vastaajan kiinnostumaan hengellisistä asioista paljon ja kolmen jonkin 

verran. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, ettei hengellinen toiminta ollut saanut kiinnostu-

maan hengellisistä asioista. 

  

Jyväskylässä hengellisen toiminnan myötä hengellisestä kirjallisuudesta oli alkanut 

kiinnostua jonkin verran kolme vastaajaa ja seitsemän ei ollenkaan.  Kuopiossa yksi 

vastaaja koki hengellisen toiminnan saaneen hänet kiinnostumaan hengellisestä kirjalli-
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suudesta paljon. Jonkin verran kiinnostus hengellistä kirjallisuutta kohtaan oli herännyt 

neljällä vastaajalla. Neljä vastaajaa koki, ettei Mummon mökin hengellinen toiminta 

ollut saanut heitä ollenkaan kiinnostumaan hengellisestä kirjallisuudesta. 

 

Vahvistusta omaan vakaumukseen oli saanut Jyväskylässä kahdeksan haastateltavaa, 

joista kolme paljon ja viisi jonkin verran. Kaksi ei kokenut oman vakaumuksensa vah-

vistuneen. Kuopiossa kolme vastaajaa koki oman vakaumuksen vahvistuneen paljon, 

viisi jonkin verran ja yksi ei ollenkaan. 

  

Lähimmäisen kammarin hengellinen toiminta oli antanut toivoa elämän vaikeuksissa 

yhdeksälle haastateltavalle, joista kahdelle paljon ja seitsemälle jonkin verran. Yhdelle 

haastateltavalle hengellinen toiminta ei ollut tuonut toivoa elämän vaikeuksiin. Mum-

mon mökin toiminta oli antanut toivoa kahdeksalle haastatellulle, joista neljälle paljon 

ja samoin neljälle jonkin verran. Yksi vastaaja koki, ettei hengellinen toiminta ollut an-

tanut toivoa elämän vaikeuksissa. 

 

Kahdeksan Jyväskylässä haastateltavaa koki, että hengellinen toiminta oli vahvistanut 

heitä ihmisenä, heistä kolmea paljon ja viittä jonkin verran.  Kaksi haastateltavaa koki, 

ettei hengellinen toiminta ollut vahvistanut heitä ihmisenä. Kuopiossa kuusi vastaajaa 

kertoi hengellisen toiminnan vahvistaneen heitä paljon ihmisenä. Kaksi vastaajaa koki 

vahvistuneensa jonkin verran ihmisenä. Yhtä vastaajaa hengellinen toiminta ei ollut 

vahvistanut ihmisenä. 

 

Kaikki Jyväskylässä haastatellut kokivat, että Lähimmäisen kammarin hengellinen toi-

minta oli antanut heidän elämäänsä iloa, puolelle paljon ja samoin puolelle jonkin ver-

ran. Myös Kuopiossa kaikki haastateltavat kokivat hengellisen toiminnan antaneen iloa 

heidän elämälleen.  Paljon iloa toiminta oli antanut seitsemälle ja jonkin verran iloa 

kahdelle vastaajalle. 

 

Lähimmäisen kammarin kävijöistä yhdeksälle hengellinen toiminta oli antanut mahdol-

lisuuden rukoilla, kahdelle heistä paljon ja seitsemälle jonkin verran. Yksi haastateltava 

koki, ettei hengellinen toiminta ollut antanut heille mahdollisuutta rukoilla. Mummon 

mökin vastaajista kaksi koki, että hengellinen toiminta oli antanut mahdollisuuden ru-

koilla paljon, neljä vastaajaa, että jonkin verran ja kolme, ettei ollenkaan. Kuviossa 6 
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esitetään haastateltavan arvio siitä, onko Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin 

toiminta saanut kiinnostumaan hengellisistä asioista yleensä. 

 

 
KUVIO 6. Haastateltavan arvio Lähimmäisen kammarin ja Mummon mökin hengelli-

sen toiminnan vaikutuksesta hengellisiin asioihin yleensä (n = 19)  

 

Jyväskylässä haastateltavien mielestä lähimmäisen kammarissa tulisi olla papin päiviä 

(2), yleistä keskustelua hengellisistä asioista (2), raamattupiirejä (1) ja rukoushetkiä (1). 

Neljän haastateltavan mielestä nykyistä hengellistä ohjelmaa oli sopivasti/riittävästi. 

Kolme haastateltavaa ei osannut sanoa millaista hengellistä toimintaa haluaisi. 

 

”Yleistä keskustelua hengellisistä asioista.” 
 

”Saisi kysellä papilta tai muulta työntekijältä.” 
 

”Jotain iloa tuottavaa.” 
 

Kuopiossa haastateltavat toivoivat, että Mummon mökissä järjestettäisiin raamattupii-

rejä (2), rukoushetkiä (1). Enemmän papin päiviä toivoi kuusi vastaajaa. 

 

”Kaikkia vaihtoehtoja tulisi olla vähintään kerran kuukaudessa.”   
 

”Papin päiviä tulisi olla vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.”   
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”Papin tunti saisi olla joka viikko.” 
 

Kuvio 7 esittää haastateltavan arvion siitä, millaista hengellistä toimintaa Lähimmäisen 

kammarissa/ Mummon mökissä tulisi olla. 

 

 
KUVIO 7. Haastateltavan arvio siitä millaista hengellistä toimintaa Lähimmäisen kam-

marissa ja Mummon mökissä pitäisi olla (n = 19) 

 

Oman hengellisen hyvinvoinnin kannalta Lähimmäisen kammarin hengellisiä tilaisuuk-

sia piti tärkeänä yhdeksän haastateltavaa. Heistä kolmelle hengelliset tilaisuudet merkit-

sivät paljon ja kuudelle jonkin verran. Yksi haastateltava koki, ettei kammarin hengelli-

sellä toiminnalla ollut merkitystä hänen hengelliselle hyvinvoinnilleen.  

 

Kuopiossa haastateltavista kaikki pitivät Mummon mökin hengellisiä tilaisuuksia mer-

kittävinä oman hengellisen hyvinvointinsa kannalta. Viiden hengelliselle hyvinvoinnille 

tilaisuudet merkitsivät paljon ja neljälle jonkin verran. Kuviosta 8 nähdään Lähimmäi-

sen kammarissa/Mummon mökissä järjestettävien hengellisten tilaisuuksien merkitys 

oman hyvinvoinnin kannalta. 
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KUVIO 8. Lähimmäisen kammarissa ja Mummon mökissä järjestettävien hengellisten 

tilaisuuksien merkitys oman hyvinvoinnin kannalta (n = 19) 

 

Lähimmäisen kammarin hengellisellä toiminnalla ei ollut juurikaan vaikutusta muuhun 

seurakunnan toimintaan osallistumiseen. Vain yhden mielestä sillä oli merkitystä. Hän 

oli ollut talkoolaisena. Haastateltavista kolme oli jo aikaisemminkin käynyt jumalanpal-

veluksissa, kaksi raamattupiirissä ja yksi toiminut vapaaehtoisena. Yksi haastateltavista 

toivoi, että joku kertoisi minne seurakunnan tilaisuuksiin voisi mennä. 

 

”Olen ollut talkoolaisena laskiaistapahtumassa.” 
 

”Olen käynyt jo aikaisemminkin jumalanpalveluksissa.” 
 

”Olen toiminut aikaisemmin vapaaehtoisena.” 
 

”Toivoisin, että joku kertoisi minne voisi mennä.” 
 

Viisi vastaajaa katsoi Mummon mökin hengellisen toiminnan vaikuttaneen muuhun 

seurakunnan toimintaan osallistumiseen. Neljä vastaajaa ei katsonut toiminnan vaikut-

taneen osallistumiseen muuhun seurakunnan toimintaan. 

 

”Olen saanut Mummon mökissä tietoa missä muulla seurakunnan tapah-
tumia järjestetään.” 
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”Mummon mökin hengellinen toiminta on aktivoinut osallistumaan myös 
muuhun seurakunnan toimintaan ja tiedotteiden lukemiseen.”  

  
”Toiminta on aktivoinut osallistumaan esimerkiksi korttelikerhoon ja lä-
hetyspiiriin.” 

 

 

12.6 Palaute toiminnasta 

 

Lähimmäisen kammarissa parhaiksi asioiksi koettiin paikka itsessään (4), ystävällinen 

ja asiallinen henkilökunta (2), tuttavien ja ystävien tapaaminen (2), kahvi ja leipä (2), 

vertaistuki (1), seurustelu (1), virkistäytyminen (1), tasa-arvo (1), vapaus valita mihin 

osallistuu (1), sijainti (1), hengellisyys (1). 

 

”Ei pääse unohtamaan hengellistä puolta, saa vertaistukea. Päivän ainut l
 eipä monesti.” 
 

”Kodikkuus.” 
 

”Tuttavien näkeminen ja virkistäytyminen.” 
 

”Keskellä kaupunkia, ihana paikka – kuin toinen koti.” 
 

”Vapaa valinta mihin osallistuu. Voittaa kauppakeskuksen. Voi juoda 
kahvia ja jutella.” 

 
”On olemassa! Iso asia! Henkireikä! ” 

 

Mummon mökin toiminnassa parhaaksi koettiin yhdessäolo ystävien kanssa (5), virike-

tuokiot (3), toiminta (3), ilmapiiri (2), papin päivät ja muu hengellisyys (2), sijainti (1). 

 

”Hengellisyys, esim. papinpäivät. Yhdessäolo, viriketuokiot.”  
  

”Lauluhetket, yhdessä laulaminen, esitykset ja esitelmät.”  
 

”Paikan sijainti, koska mökki on keskeisellä paikalla. Toiminnan vapaa-
muotoisuus ja toimintaa on paljon.”  

 
”Keskustelut, papinpäivät, vanhanajan ilmapiiri, rauhoittava ilmapiiri, 
vanhanajan miljöö.”  

 
”Ystävien tapaaminen, yhdessäolo.”  

 
”Mökillä otetaan iloisesti vastaan ja ympärillä on tuttuja ihmisiä.”  
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”Koko toiminta kokonaisuudessaan.” 
 

Jyväskylän Lähimmäisen kammarissa haastateltavat toivoivat, että paikka voisi aueta 

tuntia aikaisemmin, joskus olisi iltaohjelmaa ja retkiä, tutustumiskohteiksi muitten kau-

punkien vastaavat paikat. Lisäksi toivottiin suurempia tiloja, että paikan saisi jaettua 

iäkkäille ja ”kovaäänisille”. Eräs haastateltava pohti, miten todella yksinäiset saataisiin 

mukaan. Usean haastateltavan mielestä kaikki oli kohdallaan. Kuusi haastateltavaa ei 

osannut nimetä kehittämisehdotuksia. 

 

Mummon mökissä toivottiin enemmän esiintyjiä, esimerkiksi pianonsoittoa sekä laulu-

tuokioita. Kesätauon toivottiin lyhenevän kahdeksi viikoksi ja mainontaa toivottiin li-

sää, jotta ihmiset löytäisivät paikan. Kahden vastaajan mielestä kehitettävää ei ollut, 

koska kaikkea oli sopivasti ja toiminta oli monipuolista jo nyt. Yksi henkilö ei vastannut 

kysymykseen. 

 

Kaikkien Lähimmäisen kammarissa haastateltujen mielestä käynnit olivat vastanneet 

odotuksia, toiveita ja tarpeita. Puolet vastaajista koki, että paljon ja puolet jonkin verran. 

 

”Turvallinen paikka kohdata vaikka omia lapsia. Ilmainen ja siisti.” 
 

”Kaikkien kanssa ei kemiat kohtaa. Joskus tulee väittelyä.” 
 

”Ei vielä niin paljon kuin haluaisi.” 
 

Myös kaikkien Mummon mökin vastaajien mielestä käynnit olivat vastanneet odotuk-

sia, toiveita ja tarpeita: seitsemän vastaajan mielestä paljon ja kahden vastaajan mielestä 

jonkin verran. 
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13 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä osiossa pohdimme ja vertailimme tutkimuksemme tuloksia.  Tuloksia tarkaste-

limme teoreettisen viitekehyksen ja asettamiemme tutkimuskysymysten kautta. Tulok-

sia käsittelimme keskeisten teema-alueiden: fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, ja hen-

gellisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Pohdimme myös tutkimuksemme kulkua ja sen 

mukanaan tuomaa ammatillista kasvua. 

 

 

13.1 Taustatekijät 

 

Tarkastelimme työssämme Jyväskylän lähimmäisen kammarin ja Kuopion mummon 

mökin kävijöiden ikäjakaumaa. Kuopiossa haastateltujen kävijöiden keski-ikä oli 69 

vuotta ja Jyväskylässä 57 vuotta. Kuopion kävijäkunta on siis selkeästi iäkkäämpää kuin 

Jyväskylässä. Kuopion Mummon mökin kävijöiden korkea keski-ikä voi osaltaan johtua 

siitä, että Mummon mökki sijaitsee keskellä kaupunkia ja keskustan asukkaista suuri 

osa on ikääntyneitä. Ikääntyneiden muutto maalta kaupunkiin voi myös selittää keskus-

tan alueen ikääntyneiden lukumäärää. Ikääntyvät ovat myös hakeutuneet asumaan kes-

kustan alueelle, koska siellä on paljon pienikokoisia asuntoja. Kävijöiden korkea keski-

ikä voi selittyä myös sillä, että nuoret aikuiset ja lapsiperheet eivät ole löytäneet Mum-

mon mökkiä. Mummon mökki saattaa viitata nimenä paikkaan, joka on suunnattu vain 

ikääntyneille henkilöille.  

 

Kammarien alkuperäisenä toimintaperiaatteena on olla alueen kaikenikäisten ihmisten 

kohtaamispaikka (Harju ym. 2001, 70). Vastavuoroiset ihmissuhteet eri-ikäisten kanssa 

ovat erityisesti ikääntyneille ihmisille merkittävä sosiaalisen pääoman lähde (Marin 

2003, 83). Tämän vuoksi Mummon mökin toiminnassa voisi miettiä myös, kuinka va-

paaehtoisten käsityö, leipomis- ja ruuanlaittotaitoja sekä elämänkokemusta voitaisiin 

siirtää alueen nuoremmille ikäpolville. Ikääntyneimmistä kävijöistä voisi ehkä löytyä 

”varaukki” tai ”mummi” sellaisille lapsille, joilla ei isovanhempia. Voisiko Mummon 

mökki olla paikka, joka yhdistäisi lapsiperheet ja ikääntyneet ihmiset? Toisaalta tilojen 

kasvattaminen ei ole mahdollista, mikä asettaa omat rajoitteet kävijämäärän laajenemi-

selle. 
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Jyväskylän Lähimmäisen kammarissa haastateltujen ikäjakauma oli 30–71 vuotta. Suu-

rin osa haastatelluista oli 50–60-vuotiaita. Henkilökunnan näkemyksen mukaan suurin 

osa kävijöistä on keski-ikäisiä, mutta joukossa on myös jonkin verran nuorempia kävi-

jöitä ja erityisesti ikääntyneitä ihmisiä. Lähimmäisen kammarin kävijöiden ikäjakauma 

onkin muuttunut alkuajoista lähtien, jolloin toimintaan osallistujat olivat suurimmaksi 

osaksi ikäihmisiä. Ikäjakauman heterogeenisuus tuo toiminnalle ja tiloille omat haas-

teensa. Joissakin haastatteluissa tuli esille, että kaivattaisiin isompia tiloja, jotka mah-

dollistaisivat toiminnan eriyttämistä ja rauhallisemman ”nurkkauksen” rauhaa ja hil-

jentymistä kaipaaville. Lähimmäisen kammari näyttää olevan monen ikäisten kohtaa-

mispaikka, jonka sekä nuoremmat että iäkkäämmät kävijät kokevat itselleen merkittä-

väksi. Toiminnassa toteutuu siis kammaritoiminnan idea kaikenikäisten kohtaamispai-

kasta (Harju ym. 2001, 69).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Kuopiossa haasteltujen henkilöiden sukupuoli oli naisvoittoinen. Mummon mökin pää-

vastuuemännän mukaan naisten osuus koko kävijäkunnasta on myös jonkin verran 

isompi kuin miesten. Jyväskylässä puolestaan haastateltavista enemmistö oli miehiä. 

Myös kävijätilastot ovat samansuuntaisia. Niiden mukaan kävijöistä kaksi kolmasosaa 

on miehiä ja yksi kolmasosa naisia. 

 

Kammaritoiminnan tavoitteena on tarjota diakonian vapaaehtoistyön palveluja erilai-

sissa elämäntilanteissa oleville ihmisille (Harju ym. 2001, 69). Myös tässä tutkimuk-

sessa selvitimme toimintaan osallistuvien kävijöiden elämäntilannetta. Kuopiossa 

Mummon mökin haastateltavat olivat yhtä lukuun ottamatta eläkeläisiä, kun taas Jyväs-

kylässä suurin osa oli työttömiä. Myös haastateltavien siviilisäädyssä oli eroavaisuuksia. 

Kuopiossa naimattomia, parisuhteessa olevia ja leskiä oli kutakin yhtä suuri määrä. Jy-

väskylässä taas korostui eronneiden ja naimattomien määrä.  

 

Kaikki Kuopiossa haastatellut olivat käyneet Mummon mökissä useita vuosia. Myös 

Jyväskylässä suurin osa oli pitkäaikaiskävijöitä, ja muutkin olivat olleet toiminnassa 

noin vuoden ajan. Kuopion Mummon mökistä oli muodostunut monelle tärkeä paikka 

vuosien varrella. Kävijöistä oli tullut toisilleen tuttuja ja eräs haastateltava sanoikin, että 

”mökki on kuin mummola.” Sanonta kuvaa hyvin haastatteluista esiin noussutta tunnetta 

Mummon mökin tunnelmasta, ilmapiiristä ja paikan kodinomaisuudesta. Myös Jyväsky-

län Lähimmäisen kammari koettiin hyvin tärkeäksi paikaksi, koska haastateltavien jou-
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kossa oli myös sellaisia henkilöitä, jotka kävivät Lähimmäisen kammarissa päivittäin. 

Haastateltavat kokivat, että paikan keskeisen sijainnin vuoksi sinne oli helppo piipahtaa 

vaikka vain kahville asioinnin lomassa. 

 

Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee hyväksyntää, ystävyyttä, arvostusta sekä henkisiä ja 

hengellisiä tarpeita (mm. Hyyppä 2002, 56; Lappalainen 1998, 34–35). Haastateltavilta 

kysyttiin Mummon mökin ja Lähimmäisen kammarin toimintaan hakeutumisen syitä. 

Tutkimuksesta ilmeni, että Kuopiossa haastateltavat kokivat erityisen tärkeäksi papin 

tunnit. Niihin olivat osallistuneet kaikki haastatellut. Kristillisyyden ja hengellisen toi-

minnan katsottiin vaikuttaneen toimintaan osallistumiseen. Myös muu tarjolla oleva 

toiminta ja virikkeet koettiin tärkeiksi. Erityisen merkittävänä asiana nähtiin mahdolli-

suus keskusteluun, ystävien ja tuttavien tapaamiseen sekä osallisena olemiseen. Vasta-

uksista nousi esiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys. ”Mökissä on leppoisa tun-

nelma, mukava ilmapiiri ja virikkeet vetivät puoleensa.”  

 

Etenkin monille ikääntyneille ja vähäisiä vuorovaikutussuhteita omaaville henkilöille 

Lähimmäisen kammarin ja Mummon mökin kaltaiset matalan kynnyksen kohtaamispai-

kat voivat olla ainoa tapa kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kaikilla ei ole perhettä 

ja ystäväpiiriä tukemassa ja turvana. Ikääntymiseen liittyy usein luopuminen tervey-

destä, työstä ja omatoimisuudesta. Myös puolison- ja lapsuudenystävien menetys ovat 

osa ikääntyneen elämää. Ikääntyneiden ihmisten masennusoireiden onkin todettu olevan 

kiinteässä yhteydessä heidän kokemuksiinsa yhteisöllisten vaikutusmahdollisuuksien 

kaventumisesta. Ikääntyneiden ihmisten sosiaaliset verkostot ovat usein hyvin haavoit-

tuvia, ja jo yhden keskeisen henkilön poistuminen saa verkoston ohenemaan. (Heikki-

nen 1998, 22; Marin 2003, 88.) 

 

Jyväskylässä toimintaan hakeutumisen syyksi nousi erityisesti toiminnan tuoma vaihtelu 

ja ajankulu elämään sekä vanhojen tuttavien tapaaminen. Jyväskylässä haastatelluille 

myös kahvitarjoilu oli merkittävä asia. Lähimmäisen kammarin haastatelluista suurin 

osa oli työttömiä, joten tarjottavien merkitys saattaa selittyä osaltaan kävijöiden pie-

nentyneellä tulotasolla. Kirjassa Lasaruksesta leipäjonoihin Malkavaara (2002) käsitte-

lee artikkelissaan köyhyysongelmaa ja kirkon ruokapankkitoimintaa. Malkavaara toteaa, 

että Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on aidosti hätä ja seurakunnan diakoniatyössä 

työskentelevät ovat huomanneet tämän. (Mäkinen 2002, 298–299). Joistakin vastauk-
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sista ilmeni, että aluksi toimintaan oli hakeuduttu kahvin ja tarjottavien vuoksi, mutta 

myöhemmin myös Lähimmäisen kammarissa esillä olleet hengelliset asiat olivat alka-

neet kiinnostaa. 

 

Taustatietoja käsittelevien tutkimustulosten yhteenvetona voidaan todeta, että Mummon 

mökin ja Lähimmäisen kammarin haastateltujen ikä- ja sukupuolijakauma oli selkeästi 

erilainen: Kuopiossa haastatellut olivat iäkkäämpiä ja suurimmaksi osaksi naisia.  Myös 

kävijöiden elämäntilanne oli erilainen. Kuopiossa kävijöissä oli paljon eläkeläisiä, kun 

taas Jyväskylässä oli paljon työttömiä kävijöitä. Jyväskylässä korostui eronneiden ja 

naimattomien suuri osuus. Kuopiossa toimintaan hakeuduttiin mukaan erityisesti hen-

gellisyyden vuoksi, kun taas Jyväskylässä hengellisyyden ohessa merkitykselliseksi ko-

ettiin sosiaaliset suhteet ja tarjoilu. Molemmissa paikoissa haastatellut olivat pitkäai-

kaiskävijöitä ja molemmissa toimintaan hakeuduttiin mukaan paikkojen sosiaalisten 

verkostojen ja yhteisöllisyyden vuoksi. 

 

 

13.2 Fyysinen hyvinvointi 

 

Monet tutkimukset (esim. Takkinen 2000) viittaavat siihen, että elämän tarkoitukselli-

suuden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn välillä on merkittävä yhteys. Tutkimustuloksista 

oli nähtävissä, että lähes kaikki Kuopion Mummon mökissä ja Jyväskylän Lähimmäisen 

kammarissa haastatellut henkilöt ilmoittivat fyysisen toimintakykynsä hyväksi tai tyy-

dyttäväksi. Vaikka vain alle puolet molempien paikkojen vastaajista koki saaneensa 

apua tai tukea fyysiseen hyvinvointiinsa liittyvissä asioissa, koettiin käyntien kuitenkin 

vaikuttaneen paljon tai jonkin verran fyysiseen hyvinvointiin muun muassa siksi, että 

käyntien myötä tuli lähdettyä kotoa ja liikuttua. Osa koki saaneensa myös keskustelu-

apua terveyteen liittyvissä asioissa ja jo kysymyksen ”kuinka sairautesi kanssa voit” 

koettiin auttavan.  

 

Kammaritoiminta tarjoaa resurssiensa puitteissa esimerkiksi saattoapua, talkoo- tai 

muuttoapua (Harju ym. 2001, 70; Mummon mökin vuosikertomus 2009; Lähimmäisen 

kammarin esite 2010). Oletimme tutkimuskysymyksiä laatiessamme, että kävijät saisi-

vat Mummon mökin ja Lähimmäisen kammarin toiminnan kautta esimerkiksi asioin-

tiapua tai ohjausta sosiaalietuuksien ja ruoka-avun hakemiseen. Tutkimustulokset kui-
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tenkin osoittivat, että vain harva vastaaja oli saanut tukea tai apua kyseisiin asioihin. 

Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, etteivät haastatellut olleet tarvinneet kyseisiä pal-

veluja, eivät mieltäneet kyseisiä paikkoja tällaisen tuen lähteiksi, heille ei ollut tarjottu 

kyseistä apua tai he olivat saaneet tuen ja avun jo muualta. Useinkaan julkisen sektorin 

kotiavun resurssit eivät riitä asiointi- tai saattoapuun, joten vapaaehtoisia auttajia tarvit-

taisiin. Myös etsivää ja ennaltaehkäisevää työtä pohdittaessa voisikin miettiä, voisivatko 

myös Lähimmäisen kammarit ja Mummon mökit olla paikkoja, joissa palveluohjauk-

sellinen näkökulma otettaisiin enemmän huomioon.  

 

Vaikka toiminnassa ei ehkä olekaan tarkoitus painottaa fyysisen hyvinvoinnin osa-alu-

etta, niin silti tutkimus osoitti, että toiminnalla oli paljon merkitystä myös tutkittavien 

fyysiselle hyvinvoinnille. Kuopion ja Jyväskylän välillä ei tässä ilmennyt mainittavia 

eroja.  

 

 

13.3 Psyykkinen hyvinvointi 

 

Kuopion Mummon mökin ja Jyväskylän Lähimmäisen kammarin haastateltavista puolet 

koki psyykkisen toimintakykynsä hyväksi ja puolet tyydyttäväksi.  

 

Sekä Kuopiossa, että Jyväskylässä haastateltavat olivat sitä mieltä, että psyykkistä hy-

vinvointia lisääviä tekijöitä ovat ystävät ja harrastukset. Kuopiossa haastatelluista hen-

kilöistä lähes kaikki näkivät myös uskonnon merkittävänä tekijänä psyykkisen hyvin-

vointinsa kannalta. Ikääntymisen myötä hengellisten tarpeet nousevat esille. Mikkolan 

(2005, 10) mukaan oman hengellisen elämän löytäminen auttaa vanhuudessa. Hengelli-

sen elämän löytämisen myötä on helpompaa saavuttaa oma sisäisen rauha ja vanhuus on 

mahdollista nähdä myönteisempänä kokemuksena. Oman hengellisen elämän löytämi-

nen tuo tasapainoa elämään ja auttaa hyväksymään oman elämänsä. (Mikkola 2005, 10.) 

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että perheen merkitys psyykkisen hyvinvoinnin kannalta koet-

tiin sekä Kuopiossa, että Jyväskylässä vähäisemmäksi kuin ystävien merkitys. Tämä 

saattaa johtua monien haastateltujen avioerosta, leskeydestä ja naimattomuudesta. Sen 

sijaan tutkittavien lapsettomuudesta tutkijoilla ei ollut tietoja. Myös yhteiskunnallisesti 

perheen merkitys on ohentunut ja perhekeskeisyys menettänyt merkitystään. Kaupun-
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gistumisen myötä eri sukupolvet asuvat hajallaan eikä kerrostaloasuminen välttämättä 

mahdollista aikaisempaa yhteisöllisyyttä perheen ja suvun kesken (Holmila 2001, 54). 

 

Haastateltavilta kysyttiin, ovatko he saaneet Mummon mökin ja Lähimmäisen kamma-

rin toiminnan kautta tukea huoliin liittyvissä asioissa. Vastauksista tuli esille, että toi-

minnan kautta saatu apu ja tuki oli tullut kokemusten jakamisen kautta. Yhdessä teke-

minen ja toimiminen koettiin terapeuttiseksi. Keskustelut toisten kävijöiden kanssa sekä 

vapaaehtoisten työntekijöiden tarjoama kuunteluapu oli koettu merkitykselliseksi. Toi-

minnan kautta saatu vertaistuki koettiin tärkeäksi. ”Mökissä on saanut tuntea itsensä 

hyväksytyksi ihmisenä ja huomannut, että muillakin on ongelmia elämässään. Olen 

saanut vertaistukea.” Vastauksissa tuli esille vertaisuuden eheyttävä voima. Tosin jois-

takin Lähimmäisen kammarin vastauksista tuli esille, ettei huoliin liittyvissä asioissa 

oltu kehdattu tai rohjettu kysyä apua. 

 

Saatuja tutkimustuloksia tukee esimerkiksi Marianne Nylundin (2005, 203) artikkeli, 

joka käsittelee vertaistuen reittejä. Nylundin näkemyksen mukaan vertaistukea on mah-

dollista saada hyvin monin eri tavoin ja monessa eri muodossa. Vertaistukea voi saada 

kahden henkilön välillä, erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Kun kaksi ihmistä on sa-

manlaisessa elämäntilanteessa, voi heidän välilleen syntyä spontaani suhde. Näin voi 

tapahtua ystävien ja naapureiden kesken etenkin, jos heillä on jokin yhdistävä tekijä, 

kuten leskeys tai työpaikan menetys. (Nylund & Yeung 2005, 203.) 

 

Haastateltavilta kysyttiin, oliko toiminta tuonut virkistystä ja iloa heidän elämäänsä. 

Kuopiossa kuusi yhdeksästä ja Jyväskylässä puolet vastaajista koki, että toiminta oli 

tuonut paljon iloa elämään. Vastauksissa nousi esille osallisuuden ja yhteisyyden mer-

kitys. ”On saanut olla mukana ja toimia yhdessä. On tullut osallisuuden ja luottamuk-

sen tunne.” Olen kokenut yhteisyyttä ikätovereihin.” Kaikki Kuopion ja Jyväskylän 

haastateltavat kokivat toiminnan vaikuttaneen heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa pal-

jon tai jonkin verran. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmissa paikoissa ystävät ja harrastukset nousi-

vat keskeisiksi asioiksi psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti Kuopiossa koros-

tui myös uskonnon merkitys psyykkiseen hyvinvointiin. 
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13.4 Sosiaalinen hyvinvointi 

 

Sosiaalista hyvinvointia tarkasteltiin kysymällä haastateltavien kokemuksia siitä, koki-

vatko he tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi Lähimmäisen kammarissa/Mummon mökissä 

käydessään ja olivatko he saaneet uusia ystäviä tai tuttavia. Molemmissa paikoissa yli 

puolet koki tulleensa kohdatuksi usein, mutta joukossa oli myös niitä, jotka kokivat tul-

leensa kohdatuksi vain joskus. Uusia ystäviä koettiin saadun jonkin verran.  

 

Kammaritoiminnan keskeisenä tarkoituksena on ehkäistä ja lievittää kävijöiden yksinäi-

syyttä (Harju ym. 2001, 69–70). Myös tutkimuksessamme pyrittiin selvittämään haasta-

teltavien yksinäisyyden kokemuksia. Ennakko-oletuksenamme oli, että Jyväskylässä ja 

Kuopiossa toimintaan osallistuvista lähes kaikilla olisi yksinäisyyden kokemuksia. Vas-

tauksista ilmeni, että Jyväskylässä kuusi kymmenestä vastaajasta ilmoitti tuntevansa 

itsensä joskus yksinäiseksi ja vastaavasti Kuopiossa kaksi vastaajaa yhdeksästä. Yksi 

Lähimmäisen kammarilla haastateltu koki itsensä joskus yksinäiseksi myös kammarilla 

ollessaan. Tutkimus osoitti, että Jyväskylässä Lähimmäisen kammarissa haastatellut 

ihmiset olivat yksinäisempiä kuin Kuopion Mummon mökissä haastatellut. 

 

Tulos voi selittyä ainakin osittain sillä, että Jyväskylässä haastatelluista suuri osa oli 

työttömiä, eronneita ja naimattomia henkilöitä. Tutkimusten mukaan yksinäisyys ja so-

siaalinen eristäytyneisyys liittyvät toisiinsa. Etenkin miesten yksinäisyyden kokemiseen 

liittyy usein avioero, leskeys, naimattomuus, lapsettomuus, ystävien puute, huono ter-

veys, fyysiset rajoitukset ja huono taloudellinen tilanne (Routasalo & Pitkälä 2005, 19, 

23–25). Mannila taas viittaa tutkimuksessaan (1993, 25–26) Karistoon (1985), joka on 

määritellyt sosiaalista syrjäytymistä. Kariston näkemyksen mukaan ihminen saattaa 

syrjäytyä työttömyyden, köyhyyden ja yksinäisyyden seurauksena. Syrjäytyminen saat-

taa olla työttömyyden seurausta henkilön jäädessä sosiaalisen yhteisyyden ja sosiaalis-

ten suhteiden ulkopuolelle. Mannila toteaa, että ”syrjäytymisprosessi on aina vasten-

tahtoinen” (1993, 25–26). 

 

Tuloksista kävi ilmi, että Mummon mökin/Lähimmäisen kammarin käyntien koettiin 

vaikuttaneen sosiaaliseen hyvinvointiin enimmäkseen jonkin verran. Tämä saattaa joh-

tua siitä, etteivät kaikki haastatellut kokeneet tulleensa kohdatuiksi aina Mummon mö-

kissä tai Lähimmäisen kammarissa käydessään. Joissakin haastatteluissa toivottiin, että 
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”tultaisiin juttelemaan kahden kesken, jotta saisi purkaa tuntojaan.” Vastaus osoittaa, 

että kohdatuksi tulemisen tunteen välittymiseksi tarvitaan usein rinnalla kulkemista ja 

läsnä olevaa kohtaamista. 

 

 

13.5 Hengellinen hyvinvointi 

 

Tutkimuksessa selvitimme, tiesivätkö kaikki toimintaan osallistuvat, että Lähimmäisen 

kammari ja Mummon mökki ovat seurakunnan kohtaamispaikkoja. Haastatteluista il-

meni, että kaikki vastaajat tiesivät toiminnan olevan seurakunnan järjestämää. Tämä 

selittynee sillä, että molemmat paikat ovat toimineet suhteellisen kauan ja haastatellut 

henkilöt olivat kaikki pitkäaikaiskävijöitä. Myös hengellisyyden näkyminen toimin-

nassa ei ollut jäänyt huomaamatta. 

 

Tutkimus osoitti, että erityisesti Kuopiossa haastatelluilla korostui hengellisten tarpei-

den merkitys. Lähes puolet vastaajista toivoi, että hengellistä toimintaa tulisi olla 

enemmän.  Jyväskylässä hengellistä toimintaa oli sopivasti lähes kaikkien vastaajan 

mielestä. Tämä saattaa johtua siitä, että Jyväskylän Lähimmäisen kammarissa papin 

tunteja ja muuta hengellistä toimintaa on viikoittain, kun taas Mummon mökissä näitä 

tilaisuuksia on harvemmin. Nähtävissä oli siis, etteivät Mummon mökin hengellisen 

toiminnan määrä ja kävijöiden tarve kohdanneet riittävästi. 

 

Tuloksista ilmeni, että Kuopiossa hengellistä opastusta ja tukea oli saatu enemmän kuin 

Jyväskylässä. Kuopiossa kahdella kolmasosalla oli ollut mahdollisuus hengellisiin kes-

kusteluihin, kun taas Jyväskylässä vain alle puolet vastaajista koki saaneensa hengellistä 

tukea tai apua. Jyväskylän Lähimmäisen kammarin vastauksista tosin ilmeni, että 

useimmat eivät olleet saaneet tukea tai apua, koska eivät olleet sitä tarvinneet tai pyytä-

neet. Kaksi vastaajaa uskoi, että hengellistä tukea saisi, jos vain pyytäisi.  

 

Kuopiossa toivottiin enemmän yleistä keskustelua papin kanssa, raamattupiirejä, rukoi-

lua yhdessä ja kahden kesken työntekijän kanssa. Lisäksi toivottiin sieluhoidollisia kes-

kusteluja ja hengellistä ohjausta. Jyväskylässä haastateltujen toivoma hengellinen tuki 

painottui sielunhoidollisiin keskusteluihin ja hengelliseen ohjaukseen. Jotkut toivoivat 
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myös rukousta yhdessä tai työntekijän kanssa sekä ohjausta tai seuraa muihin hengelli-

siin tapahtumiin. 

 

Kuopion Mummon mökin ja Jyväskylän Lähimmäisen kammarin hengellinen toiminta 

olivat saaneet suurimman osan haastatelluista kiinnostumaan paljon tai jonkin verran 

hengellisistä asioista. Kuopiossa hengellinen toiminta oli lisännyt selkeästi aktiivisuutta 

osallistua muuhun hengelliseen toimintaan. Jyväskylässä vain yksi henkilö koki Lä-

himmäisen kammarin hengellisen toiminnan lisänneen aktiivisuutta osallistua muuhun 

seurakunnan toimintaan. Ero saattaa selittyä sillä, että Jyväskylässä haastatelluista puo-

let kertoi osallistuneensa jo ennen Lähimmäisen kammarin toiminnan aloittamista ju-

malanpalveluksiin, raamattupiiriin tai vapaaehtoistoimintaan.  

 

Suurin osa Mummon mökin ja Lähimmäisen kammarin haastateltavista koki, että pai-

kan hengellinen toiminta oli saanut heidän oman vakaumuksensa vahvistumaan jonkin 

verran tai paljon. Hengellisen toiminnan koettiin myös tuoneen toivoa elämän vaikeuk-

sissa, vahvistaneen heitä ihmisinä ja antaneen mahdollisuuden rukoilla. Kaikki vastaajat 

kokivat hengellisen toiminnan antaneen iloa heidän elämälleen. 

 

Molemmissa paikoissa koettiin, että paikan hengellisen toiminnan tulisi sisältää papin 

tunteja, raamattupiirejä ja rukoushetkiä, mutta erityisesti Jyväskylässä toivottiin yleistä 

keskustelua ja mahdollisuutta kysellä papilta tai muulta työntekijältä hengellisistä asi-

oista. Kaikki Mummon mökissä ja lähes kaikki Lähimmäisen kammarissa haastatellut 

kokivat, että hengellinen toiminta oli vaikuttanut heidän omaan hengelliseen hyvin-

vointiinsa ainakin jonkin verran.  

 

Kuopion Mummon mökin kävijöiden keski-ikä oli 69 vuotta. Erityisesti ikääntyneillä 

kysymykset elämän tarkoituksesta, omasta arvosta sekä syyllisyydestä saattavat nousta 

pintaan ja hengellisten tarpeiden merkitys korostua. Myös kysymykset kuoleman jälkei-

sestä elämästä saattavat nousta vanhuuden myötä entistä tärkeimmiksi. Puotiniemi ja 

Rautjoki (2010, 30) ovat käsitelleet opinnäytetyössään ikääntyneiden hengellisyyttä ja 

toteavat, että usko Jumalaan ja hengellisyys ovat subjektiivisia kokemuksia ja ne liitty-

vät ikääntyneen ihmisen elämän kokonaisuuteen. Hengellisen elämän tarpeet tulevat 

esille etenkin silloin, kun ihminen sairastaa ja hänellä on muita vaikeuksia elämässään. 

Ikääntyminen ja kuoleman läheisyys herättävät kysymyksiä omasta elämästä ja hengel-
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lisyydestä. Puotiniemen ja Rautjoen mukaan hengellisyys luo toivoa tulevaan ja nyky-

hetkeen.  

 

Monen Mummon mökissä haastatellun henkilön vastauksesta nousi esiin toiminnan 

hengellisyys ja kävijöiden hengellisten tarpeiden huomiointi. Hengellisyys tuli esille 

muun muassa työntekijöiden ja kävijöiden kohtaamisessa. Mummon mökin vapaaeh-

toisten työntekijöiden sekä toimintaan osallistuvien kävijöiden suhtautuminen lähim-

mäiseen koettiin kunnioittavaksi ja muita huomioivaksi: ”Mökissä on saanut tuntea 

itsensä hyväksytyksi ihmisenä.” ”Olen saanut kuunteluapua – tukea elämän vaikeina 

aikoina.” ”Kuulluksi tuleminen on tärkeää.” ”Mökillä otetaan iloisesti vastaan.”  

Mummon mökin toiminnassa voidaan sanoa toteutuneen yhden raamatun tärkeimmistä 

käskyistä: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Mark. 12:31) Myös Lähimmäisen 

kammarissa osa vastaajista oli kokenut papin päivinä saadun opastuksen, keskustelu-

mahdollisuuden, vapaaehtoisilta saadun tuen ja rukoustuen merkityksellisiksi asioiksi 

elämässään. 

 

Tutkimus osoitti, että Mummon mökin ja Lähimmäisen kammarin hengellinen toiminta 

koettiin merkitykselliseksi sekä oman hengellisen hyvinvoinnin että kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin kannalta. Hengellisen toiminnan koettiin tuoneen iloa ja toivoa elämään. 

Toimintaa verratessa tuli esille, että Kuopion Mummon mökissä oli kiinnitetty huomiota 

muusta seurakunnan hengellisestä toiminnasta tiedottamiseen ja on mahdollista, että 

tämä on lisännyt aktiivisuutta osallistua muuhun seurakunnan toimintaan. Tutkimustu-

loksista kävi ilmi, että Kuopiossa toivottiin lisää papin tunteja. Erityisesti Jyväskylässä 

toivottiin lisäksi vapaata keskustelua ja mahdollisuutta kysymysten esittämiseen. 

 

 

13.6 Kävijöiden antama palaute toiminnasta 

 

Kuopiossa Mummon mökin toimintaan oltiin erityisen tyytyväisiä. Mummon mökin 

toiminta oli vastannut kävijöiden odotuksia ja tarpeita. Yhdessäolo, viriketuokiot ja yh-

teiset keskustelut koettiin merkityksellisiksi. Myös Jyväskylässä haastateltujen mielestä 

Lähimmäisen kammarin toiminta oli vastannut heidän odotuksiaan. Osan vastaajien 

mielestä ”ei kuitenkaan vielä niin paljon kuin haluaisi.” 
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Tutkimukseen osallistuneiden mielestä Mummon mökin toiminnassa oli parasta hen-

gellinen toiminta ja papinpäivät koettiin erityisen tärkeiksi. Erilaiset viriketuokiot, seu-

rustelu ja yhdessäolo koettiin myös merkittävinä. Positiivista palautetta annettiin myös 

Mummon mökin miljööstä, vanhanajan tunnelmasta, rauhoittavasta ilmapiiristä ja toi-

minnan vapaamuotoisuudesta. ”Mökillä otetaan iloisesti vastaan ja ympärillä on tuttuja 

ihmisiä.” Lähimmäisen kammarissa parhaiksi asioiksi koettiin paikka itsessään, ystä-

vällinen henkilökunta, seurustelu ja virkistäytyminen sekä tarjoilu. Myös tasa-arvo, va-

linnan vapaus, paikan sijainti ja hengellisyys koettiin tärkeiksi asioiksi.”Ei pääse unoh-

tamaan hengellistä puolta, saa vertaistukea. Päivän ainut leipä monesti.” 

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että ensisijaisesti Mummon mökin toiminnassa tulisi 

panostaa mainontaan, jotta ihmiset löytäisivät paikan. Myös muutamilla Lähimmäisen 

kammarissa haastatelluilla oli huoli siitä, kuinka todella yksinäiset löydettäisiin ja saa-

taisiin mukaan. Myös muualla kammari-toiminnassa on ollut nähtävissä huoli erityisesti 

yksinäisistä vanhuksista (Harju ym. 2001, 70).  Kuopiossa viriketuokioiden monipuoli-

suuteen toivottiin kiinnitettävän huomiota. ”Esiintyjiä tulisi olla enemmän eikä samaa 

kahvinjuontia”. Jyväskylässä yli puolet ei osannut nimetä kehittämiskohteita ja usean 

haastateltavan mielestä kaikki oli kohdallaan. Päivittäisen kävijämäärän ollessa 60 on-

kin aiheellista muistaa joidenkin haastateltavien toive suuremmista tiloista ja rauhalli-

sesta nurkkauksesta. Useimmissa kammareissa onkin tarjolla hiljainen huone sielunhoi-

dollisia keskusteluja ja rukousta varten (Harju ym. 2001, 70). 

 

Palautteen mukaan Mummon mökkiin toivottiin enemmän esiintyjiä. Mummon mökin 

ja Lähimmäisen kammarin toiminta- ajatus pohjautuu kuitenkin kristillisyyteen. Sen 

vuoksi tulisikin muistaa, että Mummon mökin/Lähimmäisen kammarin rooli ei ole toi-

mia pelkkänä virikkeiden tuottajana, vaan toiminta on selkeästi seurakunnan toimintaa, 

lähimmäistä huomioivaa seurakuntalaisen diakoniaa. Mummon mökin tehtävänä on 

toimia seurakunnan lähimmäispalvelupisteenä.  
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13.7 Yhteenvetoa koko työstä ja ammatillisesta kasvusta 

 

Tutkimuksen toteuttaminen oli haasteellinen prosessi, koska työ on kahden opiskelijan 

opinnäytetyö. Haasteellisuutta lisäsi se, että tutkimuksen tekijät asuvat pitkän välimat-

kan päässä toisistaan. Työskentelyn toteuttaminen puhelimitse ja sähköpostin välityk-

sellä oli usein haastavaa. Työn haasteellisuudesta huolimatta työn toteuttaminen oli pal-

kitsevaa. Haastattelutilanteissa virisi antoisia ja syvällisiä keskusteluja. Keskustelut 

haastateltavien kanssa saivat aikaan syvällistä pohdintaa monista elämää koskevista 

kipeistäkin kysymyksistä. Haastattelujen yhteydessä viimeistään ymmärsi, miten tär-

keää työtä Mummon mökin ja Lähimmäisen kammarin tyyppiset vapaaehtoistyön paikat 

tekevät. 

 

Erityisen antoisaksi nousivat tutkijoiden yhteiset tapaamiset pohdintaosuutta kirjoitetta-

essa. Yhteinen pohdinta ja syvällinen keskustelu synnyttivät monia uusia oivalluksia, 

mielenkiintoisia näkökulmia sekä ahaa-elämyksiä. Yhteistä pohdintaa tapahtui myös 

lukuisten pitkien puhelinkeskustelujen aikana. Tutkijat kokivat toistensa mielipiteet ar-

vokkaina ja toisiaan täydentävinä. Yhteistyö tuntui antoisalta. Molemmille syntyi tun-

temus siitä, että vielä tiiviimpi yhteistyö ja kokemusten jakaminen olisivat voineet sy-

ventää tutkimustyötä entisestään. 

 

Valitsimme tutkimustehtäväksemme selvittää kammarien toiminnan vaikutusta kävijöi-

den hyvinvointiin. Jälkeenpäin kuitenkin pohdimme, olisiko vaikutuksen sijasta pi-

tänytkin tutkia toiminnan merkitystä, koska vaikutusta on vaikea mitata. Olimme kui-

tenkin kysyneet haastateltavilta vaikutuksista, joten emme sen vuoksi voineet enää tar-

kistaa tutkimustehtävää ja tutkimuskysymyksiä. 

 

Ammatillista kasvua tapahtui koko tutkimusprosessin ajan. Tulevaa diakonin työtä aja-

tellen tutkimusprosessi antoi työkaluja oman työn kehittämiseen ja kehitti tutkivan työ-

otteen käyttöä. Tutkimushaastattelut ja tulosten analysointi saivat pohtimaan myös omia 

hengellisiä tarpeita. Työntekijän oma hengellinen identiteetti ja hengellinen kasvuhan 

ovat työn perusta ja lähtökohta, jonka avulla voi ymmärtää itseään ja auttaa muita.  

 

Mikkola (2005, 59) käsittelee artikkelissaan ammattilaisen hengellistä identiteettiä. 

Mikkola on viitannut kirjoituksessaan kirjailija Paul Tournieriin (1966), joka on tarkas-
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tellut kirjassaan hengellisen hiljentymisen merkitystä kunkin omalla työalalla. Tour-

nierille oli herännyt huoli niistä ihmisistä, jotka osaavat tehdä työnsä hyvin, mutta eivät 

koe työtään motivoivaksi juuri täydellisen työn hallinnan vuoksi. Tournierin mukaan 

heidän aikakäsitykseensä ei sisälly Jumalan aika. Jumalan ajan, kairoksen kohtaaminen 

tarkoittaa sitä, että merkitykselliset kohtaamiset toteutuvat Jumalan valitsemana het-

kenä. ”Tällaista hetkeä ei Jumalan johtamaa seikkailua tunnistamaton ammattilainen 

osaa odottaa, vaan toimii persoonattomasti, aina samalla tavalla” (Mikkola 2005, 59). 

 

Opinnäytetyöprosessi ruokki ammatillista kasvua. Erityisesti teoriaosuuteen perehtymi-

nen ja tutkimustuloksista noussut oma ja vastaajien huoli siitä, miten todella yksinäiset 

ja muut sosiaalisista kontakteista syrjäytyneet ihmiset tulisivat kohdatuiksi, herätti halua 

syventää omia kuuntelemisen, kohtaamisen ja etsivän työn taitoja. Opinnäytetyömme 

vastauksista voi päätellä, että Mummon mökin ja Lähimmäisen kammarin toiminnan 

ulkopuolelle jää vielä paljon kaikkein huonoimmissa olosuhteissa eläviä ihmisiä, joihin 

toiminta ei yllä. 

 

Harjun ym. (2001) mukaan jotkut osaavat hakea apua ja haluavat yhdistää erilaista saa-

tavilla olevaa tukea. Osa osaa käyttää julkisia palveluita sekä lähiyhteisön, seurakuntien, 

järjestöjen ja vapaaehtoisten järjestämää tukea – ja apua. Näin toimivia ihmisiä yhdistää 

hyvä koulutustaso. Harju ym. pohtivatkin, kuinka saavuttaa tuen ulkopuolelle jäävät 

ihmiset ja ovatko heidän elämäntilanteensa sellaisia joihin tulisi kehittää uusia tukimuo-

toja? Harju kumppaneineen pohtii myös, voisivatko vapaaehtoiset toimijat liikkua sel-

laisissa paikoissa, joissa olisi mahdollisimman matala kynnys osallistumiseen niille 

henkilöille, jotka ovat jääneet tuen ulkopuolelle? (Harju ym.  2001, 53.) 

 

Väestö ikääntyy ja suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Viime aikoina onkin puhuttu pal-

jon vanhusten yksinäisyydestä, syrjäytyneisyydestä ja muun muassa liiallisesta alkoho-

lin käytöstä. Pidämme tärkeänä, että erityistukea tarvitsevia työttömiä ja vanhuksia pyri-

tään etsimään ja auttamaan. Seurakuntien diakoniatyö on tässä avainasemassa yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa. Seurakunnissa tulisi painottaa ja kehittää etsivää työ-

tä. Myös seurakunnan vapaaehtoistyöstä tiedottamiseen tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota, jotta kaikki olisivat tietoisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. 
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Jatkotutkimuksessa voisi selvittää sitä, miten kammari-toiminnan etsivää työtä tulisi 

kehittää niin, että mahdollisimman moni todella syrjäytynyt löytäisi sosiaalisen tukiver-

koston, muun tarvitsemansa avun ja ihmisarvoisen elämän. Toisena syventämisen koh-

teena voisi tutkia sitä, mistä aito, läsnä oleva ja laadukas kohtaaminen kävijöiden kanssa 

syntyy ja millaisia asioita tarvitaan kohdatuksi tulemisen kokemiseen. 

 

Mielestämme opinnäytetyö vastasi antamiimme tutkimuskysymyksiin ja antoi runsaasti 

vastauksia siihen, kuinka Lähimmäisen kammarissa ja Mummon mökissä käynnit olivat 

vaikuttaneet kävijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

 

Työn toteuttamisessa oli suurena apuna hyvä ja toimiva yhteistyö Mummon mökin pää-

vastuuemännän Kaarina Knuutisen ja Lähimmäisen kammarin isännän Kalervo Virka-

mäen kanssa. Työn toteuttamisessa oli tukena myös molempien tutkijoiden perheet. 

Haluamme osoittaa kiitokset heille kuuntelemisesta, kärsivällisyydestä ja monenlaisesta 

käytännön avusta. 
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LIITE 1: HAASTATTELULOMAKE 

 

 

 

JYVÄSKYLÄN LÄHIMMÄISEN KAMMARI/KUOPION MUMMON MÖKKI 

KÄVIJÄN HAASTATTELULOMAKE 2010 

 

 

HAASTATELTAVAN TAUSTATIEDOT 

 

1. Sukupuoli  

nainen/ mies 

 

2. Syntymävuosi  ___________ 

 

3. Siviilisääty  

naimaton/ avio- tai avoliitossa/ eronnut/ leski 

 

4. Elämäntilanne 

työssä/ työtön/ eläkkeellä 

 

5. Asuinalue____________________________________________________________  

 

6. Kuinka kauan olette käynyt Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä? 

muutaman kuukauden/ vuoden/ useita vuosia/jotain muuta 

Mitä?__________________________________________________________________ 

 

7. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta käydä Lähimmäisen kammarissa/ Mummon 

mökissä? 

lehdestä/ tuttavalta/ työntekijältä/ muu  

Mikä?_________________________________________________________________ 
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8. Miksi hakeuduitte mukaan Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin toimintaan? 

______________________________________________________________________ 

 

9. Kuinka usein käytte Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä?  

päivittäin/ viikoittain/ kerran kuukaudessa/ harvemmin/ teemapäivinä 

 

10. Millaiseen toimintaan osallistutte?  

viriketuokiot/ laulutunti/ seurustelu/ papin tunti/muu  

Mikä?_________________________________________________________________ 

 

 

 

FYYSINEN HYVINVOINTI 

 

         

11. Millaiseksi arvioitte fyysisen toimintakykynne/ terveydentilanne tällä hetkellä?  

 hyvä/ tyydyttävä/ huono/ erittäin huono 

 

12. Oletteko saanut Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin toiminnan kautta apua/ 

tukea  

terveyttänne/ fyysistä hyvinvointianne koskeviin asioihin? 

kyllä/ ei 

Mitä?__________________________________________________________________ 

   

13. Oletteko saanut Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin toiminnan kautta apua  

kotiaskareet/ asiointiapu/ lomakkeiden täyttö/ sosiaalietuisuuksien hakeminen/ 

ruoka-avun hakeminen/ taloudellisen avun hakeminen/ jotain muuta 

Mitä?__________________________________________________________________ 

 

                14. Ovatko käynnit Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä vaikuttaneet 

fyysiseen hyvinvointiinne?  

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan  
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PSYYKKINEN HYVINVOINTI 

 

 

15. Millaiseksi koette psyykkisen hyvinvointinne tällä hetkellä? 

hyvä/ tyydyttävä/ huono/ en osaa sanoa 

 

16. Mitkä asiat lisäävät psyykkistä hyvinvointianne oman havaintonne mukaan? 

ystävät/ perhe/ harrastukset/ uskonto/ muu  

Mikä?_________________________________________________________________ 

 

17. Jos teillä on ollut huolia, oletteko saanut Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin 

toiminnan kautta tukea niihin liittyvissä asioissa? 

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan  

Miten?_________________________________________________________________ 

 

18. Onko Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin toiminta tuonut virkistystä ja iloa 

elämäänne?  

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan 

Mitä?__________________________________________________________________ 

 

19. Ovatko käynnit Lähimmäisen kammarissa/Mummon mökissä vaikuttaneet psyykki-

seen hyvinvointiinne? 

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan 

 

 

 

SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

 

 

20. Oletteko tullut kohdatuksi ja kuulluksi Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökis-

sä?  

usein/ joskus/ ei ollenkaan 
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21. Oletteko saanut Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin toiminnan kautta uusia 

ystäviä tai tuttavia? 

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan 

 

22. Tunnetteko itsenne yksinäiseksi Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä?  

usein/ joskus/ ei ollenkaan 

 

23. Jos tunnette itsenne yksinäiseksi, miten toivoisitte, että teidät huomioitaisiin? 

______________________________________________________________________ 

 

24. Tunnetteko itsenne yksinäiseksi muutoin? 

usein/ joskus/ ei ollenkaan 

 

25. Ovatko käynnit Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä vaikuttaneet sosiaali-

seen hyvinvointiinne? 

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan 

 

 

 

HENGELLINEN HYVINVOINTI 

 

 

26. Tiesittekö, että Lähimmäisen kammari/ Mummon mökki on seurakunnan kohtaa-

mispaikka? kyllä/ en 

 

27. Onko Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä hengellistä toimintaa mieles-

tänne  

liian vähän/ sopivasti/ liian paljon 

 

28. Oletteko saanut hengellistä opastusta ja tukea mm. kuuntelijaa ja keskusteluapua? 

kyllä/ en 
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29. Jos, niin millaista hengellistä tukea olette saanut? 

rukoilu yhdessä/ mahdollisuus keskusteluun/ rippi/ opastus papin päivänä/ muu 

Mitä? _________________________________________________________________ 

 

30. Onko vaikutus ollut kielteinen? 

kyllä/ ei 

 

31. Jos, niin miten olette sen kokenut? 

______________________________________________________________________ 

 

32. Millaista hengellistä tukea toivoisitte? 

sielun hoidollista keskustelua/rukoilua yhdessä/ rukoilua kahden kesken työntekijän 

kanssa/ hengellistä ohjausta/ jotain muuta 

Mitä?__________________________________________________________________ 

 

33. Onko Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin hengellinen toiminta 

saanut kiinnostumaan yleensä hengellisistä asioista      paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan                        

saanut kiinnostumaan hengellisestä kirjallisuudesta   paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan   

vahvistanut omaa vakaumusta                                       paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan   

antanut toivoa elämän vaikeuksissa                              paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan      

vahvistanut ihmisenä        paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan  

antanut elämään iloa                                                      paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan    

antanut mahdollisuuden rukoilla paljon/ jonkin verran/ ei ollen-

kaan  

 

34. Millaista hengellistä toimintaa Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä pitäisi 

teidän mielestänne olla?   

raamattupiiri/ rukoushetkiä/ enemmän papin päiviä/ muu  
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Mitä?__________________________________________________________________ 

 

35. Pidättekö Lähimmäisen kammarissa/Mummon mökissä järjestettäviä hengellisiä 

tilaisuuksia tärkeänä oman hengellisen hyvinvointinne kannalta? 

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan 

 

36. Onko Lähimmäisen kammarin/Mummon mökin hengellinen toiminta vaikuttanut 

osallistumiseenne muuhun seurakunnan toimintaan? 

kyllä/ ei 

Miten?________________________________________________________________       

 

 

 

PALAUTE TOIMINNASTA 

 

            

37. Mikä on ollut parasta Lähimmäisen kammarin/ Mummon mökin toiminnassa? 

______________________________________________________________________ 

 

38. Mitä asioita mielestänne pitäisi ensisijaisesti kehittää Lähimmäisen kammarin/ 

Mummon mökin toiminnassa? 

______________________________________________________________________ 

  

39. Ovatko käynnit Lähimmäisen kammarissa/ Mummon mökissä vastanneet odotuksi-

anne, toiveitanne ja tarpeitanne?  

paljon/ jonkin verran/ ei ollenkaan 
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