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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Helsingin seurakuntayhtymän yhtei-
sen seurakuntatyön erityisdiakonian pullakirkossa kävijöiden näkemyksiä ja ko-
kemuksia virsistä ja hengellisistä lauluista. Lisäksi tarkoitus on kuvata, millaisia 
toiveita pullakirkossa kävijöillä on pullakirkon musiikin suhteen. Pullakirkko on 
kevennetty sana- tai ehtoollisjumalanpalvelus, jonka jälkeen tarjotaan kahvia ja 
pullaa. 
 
Opinnäytetyö on osa vuosien 2011–2014 kansallista virsitutkimushanketta, jon-
ka tarkoitus on selvittää virren asemaa ja merkitystä nykyajan suomalaisessa 
kulttuurissa ja uskonnollisessa elämässä. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa tie-
toa, jota voidaan jatkossa hyödyntää kehitettäessä musiikin käyttämistä dia-
koniatyössä. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Aineistoa varten haas-
tateltiin kahdeksaa Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön eri-
tyisdiakonian pullakirkossa kävijää maaliskuussa 2012. Aineisto analysoitiin 
sisällönanalyysilla. 
 
Tutkimustulosten perusteella pullakirkossa kävijöillä oli pääosin myönteisiä nä-
kemyksiä ja kokemuksia virsistä ja hengellisistä lauluista. Virsien nähtiin kuulu-
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mään. Virsissä ja hengellisissä lauluissa pidettiin tärkeänä sanomaa ja yhtymä-
kohtia omiin muistoihin. Virsiä ja hengellisiä lauluja kuvailtiin muun muassa 
evankeliumiksi, hengellisyyden herättäjiksi ja rukoukseksi. 
 
Pullakirkon musiikkiin oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Haastateltavat toivoivat, että 
pullakirkossa laulettaisiin sekä nuoruudesta tuttuja että vieraampia virsiä ja 
hengellisiä lauluja. Laulujen tulisi tukea saarnaa ja liittyä tilaisuuksien teemaan. 
Toiveita esitettiin myös instrumenttien käyttämisestä ja musiikkiesityksistä.  
 
Pullakirkossa kävijät kokivat vaikuttamismahdollisuutensa pullakirkon ja seura-
kunnan muiden tilaisuuksien sisältöön vähäisiksi. Tutkimuksen perusteella pul-
lakirkon järjestäjien haaste on vastata kävijöiden erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin. 
Vaikuttamismahdollisuuksia tarjoamalla erityisdiakoniassa mahdollistettaisiin 
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ABSTRACT 

 
 
Nygård, Leena. 
“Hymns are my prayer”. Attendants’ views and experiences of hymns and spir-
itual songs in the bun church of Helsinki Parish Union’s special diaconal work. 
56 p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2013.  
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Option 
in Diaconal Nursing. Degree: Nurse. 
 
The purpose of this study was to describe what kind of views and experiences 
the people attending the bun church of Helsinki Parish Union’s special diaconia 
had of hymns and spiritual songs. Also the attendants’ wishes concerning the 
bun church’s music were described. The bun church consists of simplified Ser-
vice of the Word or a mass, as well as free discussion with coffee and buns.  
 
This thesis is part of a national hymn research project during the years 2011–
2014. The purpose of the project is to investigate the status and meaning of 
hymns in current Finnish culture and religious life. The thesis is to produce in-
formation that can be used when developing the usage of hymns in diaconal 
work. 
 
As for methods, qualitative methods were used. Eight bun church attendants 
were interviewed in March 2012. The material was analyzed with content analy-
sis. 
 
The attendants mainly had favorable views and experiences of hymns and spir-
itual songs. Hymns were seen as an essential part of the Evangelical-Lutheran 
church’s tradition and liturgical life. The message in hymns was seen important 
as well as the confluences to one’s personal memories. Hymns and spiritual 
songs were described as gospel, awakening of spirituality, and prayer.  
 
The attendants were mainly comfortable with the music in the bun church. The 
interviewed wished for both hymns and spiritual songs already common and 
unfamiliar songs. The songs should support the sermon and the theme of the 
occasion. Wishes concerning the instruments and musical performances were 
also submitted. 
 
The bun church attendants felt their chances to affect the bun church and other 
diaconal occasions low. It is a challenge for the workers of the bun church to 
meet the attendants’ different needs and wishes. By offering chances to affect 
the contents of diaconal work, such as the bun church, the attendants’ activity 
would be supported. 
 
Key words: diaconia, special diaconia, spirituality, hymns, spiritual songs 
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1 JOHDANTO 

 

 

Virret kuuluvat keskeisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perinteeseen. 

Myös monet hengelliset laulut ovat vakiintuneet kirkon hengelliseen toimintaan. 

Paitsi että virret ja hengelliset laulut kuuluvat erottamattomasti kirkon jumalan-

palveluselämään ja liturgisiin toimituksiin, on niillä paikkansa myös esimerkiksi 

rippikoulu- ja nuorisotyössä, kirkon varhaiskasvatuksessa, sielunhoidossa ja 

diakoniatyössä.  

 

Tässä opinnäytetyössäni tutkin virsien ja hengellisten laulujen käyttämistä eri-

tyisdiakoniatyössä. Opinnäytetyöprosessi käynnistyi loppuvuodesta 2011, kun 

keskustelin virsitutkimushanketta Diakonia-ammattikorkeakoulussa koordinoi-

van lehtorin kanssa. Keskustelussa ilmeni, että erityisdiakoniaan liittyviä opin-

näytetöitä ei ole juurikaan tehty, ja vaikka suomalaista virsitutkimusta kokonai-

suudessaan on julkaistu varsin runsaasti, suoraan diakoniatyöhön liittyvää virsi-

tutkimusta on olemassa vain vähän. Esimerkkinä mielenkiintoisesta tutkimus-

ympäristöstä nousi esille Hermannin diakoniatalolla järjestettävät pullakirkot. 

Joulukuussa 2011 otin yhteyttä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniasta 

vastaavaan diakoniatyöntekijään ja ehdotin opinnäyteyhteistyötä pullakirkoissa 

käyvien erityisdiakoniatyön asiakkaiden virsiin liittyvien näkemysten, kokemus-

ten ja toiveiden kartoittamiseksi. Työyhteisössä kiinnostuttiin opinnäytetyöai-

heesta, ja opinnäyteyhteistyö aloitettiin alkuvuonna 2012.  

 

Kuvaan Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian 

järjestämässä pullakirkossa kävijöiden virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyviä nä-

kemyksiä ja kokemuksia sekä sitä, millaisia toiveita pullakirkossa kävijöillä on 

pullakirkon musiikin suhteen. Tutkimus on osa vuosien 2011–2014 kansallista 

virsitutkimushanketta, jonka tarkoitus on selvittää virren asemaa ja merkitystä 

nykyajan suomalaisessa kulttuurissa ja uskonnollisessa elämässä. Hankkeen 

yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, 

Sibelius-Akatemia ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Useita virsiaiheisia pro gra-

duja, väitöskirjoja ja opinnäytetöitä on hankkeen tiimoilta jo valmistunut tai val-

misteilla. (Keskushallinto i.a. Suomen evankelis-luterilainen kirkko.) 
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Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettä-

essä musiikin käyttöä diakoniatyössä. Ajattelen, että luovat ja osallistavat työ-

muodot ovat nykyajan diakoniatyössä luovuttamattomia. Lisäksi henkilökohtai-

nen kiintymykseni virsi- ja muuhun hengelliseen musiikkiin sekä kiinnostukseni 

luovien työmenetelmien käyttämiseen tekevät juuri virsitutkimuksesta itselleni 

tulevana sairaanhoitaja-diakonissana mielekkään. 
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2 DIAKONIATYÖ 

 

 

2.1 Suomalainen diakoniatyö 

 

Diakoniatyö on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa auttamis- ja palvele-

mistoimintaa. Kirkkojärjestyksen mukaan ”seurakunnan ja sen jäsenten tulee 

harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva 

avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin 

auteta” (Kirkkojärjestys 4: 3). Diakonia kuuluu kirkon missioon eli perustehtä-

vään ja on olennainen osa kirkon toimintaa. Jumalan luomistyön perusteella 

koko luotu maailma kuuluu kaikille ihmisille, ja ihmisissä ja maailmassa ilmene-

vää luomistyötä on vaalittava tasavertaisesti. Jokainen on kutsuttu auttamaan 

lähimmäistä inhimillisiin piirteisiin, kuten ikään, sukupuoleen ja uskontoon, kat-

somatta. (Latvus & Elenius 2007, 32.) 

 

Diakoniatyötä jäsennetään usealla keskeisellä periaatteella. Diakonia on karita-

tiivista eli lähimmäisenrakkauteen perustuvaa välitöntä ja yksilöllistä auttamista. 

Auttamisen aiheet vaihtelevat olosuhteiden perusteella ja riippuvat ennen kaik-

kea autettavan lähtökohdista. Diakonia on myös sosiaalista. Tällöin pyritään 

vaikuttamaan suoraan ihmisryhmiin ja yhteiskuntaan hädän syiden poistami-

seksi. Diakonian pastoraalinen eli sielunhoidollinen ulottuvuus tarkoittaa esi-

merkiksi vaikeuksissa olevien ohjaamista Jumalan avun lähteille. (Veikkola 

2002, 115–117) 

 

Diakoniaan liittyy katekeettisuus eli kasvatuksellisuus. Selkeimmin katekeetti-

suus toteutuu seurakuntien pyhäkouluissa, päiväkerhoissa, rippikouluissa ja 

henkilökohtaisessa ohjauksessa autettavan iästä riippumatta. Opetuksen ja oh-

jauksen avulla halutaan tukea yksilön selviytymistä erilaisissa elämänvaiheissa 

ja etenkin vaikeuksien keskellä. Diakoniaan kuuluva liturgisuus toteutuu juma-

lanpalveluselämässä. Diakoniatyötä tekevät osallistuvat jumalanpalveluksen ja 

messun toteuttamiseen sekä mahdollistavat ehtoollisen viettämisen ja seura-

kuntayhteyden erilaisissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa eläville. (Veikkola 

2002, 117–118.) 
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Diakoniatyöntekijäksi on 1990-luvun alusta alkaen kouluttauduttu Diakonia-

ammattikorkeakoulussa. Diakoniatyön ammatilliset opinnot valmistavat joko so-

sionomi-diakoniksi tai sairaanhoitaja-diakonissaksi. Diakonit saavat koulutuk-

sessaan valmiudet toimia yhteiskunnallisissa sosiaalityön tehtävissä, kuten so-

siaali- ja kasvatusohjaajina, palveluneuvojina ja perhetyöntekijöinä eri-ikäisten 

asiakkaiden parissa. Diakonissat ovat hoitotyön ammattilaisia ja voivat sairaan-

hoitajan pätevyyden saatuaan työskennellä julkisen ja yksityisen sektorin ter-

veydenhuollossa. Sekä diakonin että diakonissan tutkintoon on liitettävissä 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyssihteerin pätevyys. (Henttonen 

2002, 373, 376–379.)  

 

 

2.2 Seurakuntadiakonia ja erityisdiakonia 

 

Vaikka kaikki seurakuntalaiset voivat osallistua diakoniatyön tekemiseen 

(Hammann 2003, 13), on Kirkkojärjestyksen nojalla kussakin seurakunnassa 

oltava vähintään yksi diakonian virka (Kirkkojärjestys 6: 9). Seurakuntadiakoni-

assa on nykyisin monia toimintamuotoja. Seurakuntien käytännöistä ja alueelli-

sesta väestöpohjasta riippuen työaloja voivat olla muun muassa lapsi-, nuoriso- 

ja perhediakonia, vanhus- ja vammaistyö, päihde- ja kriminaalityö, mielenterve-

ystyö, maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyö, romanityö, oppilaitos-, sairaa-

la- ja laitosdiakonia, kriisityö, vapaaehtoistyö, yhteiskunnallinen työ ja dia-

koniakasvatus. Tavallisimpia työmenetelmiä ovat asiakastapaamiset vastaan-

otolla tai kodeissa, ryhmä- ja leiritoiminta, laitos- ja sairaalakäynnit, osallistumi-

nen jumalanpalveluselämän toteuttamiseen, diakoniatapahtumien järjestäminen 

sekä kouluvierailut. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 50–52.)  

 

Useista seurakunnista koostuvissa seurakuntayhtymissä toteutetaan yhteistä 

seurakuntatyötä, joka tukee yksittäisten seurakuntien toimintaa ja edistää seu-

rakuntien välistä yhteistyötä. Yhteisen seurakuntatyön diakoniatyöntekijät voivat 

työskennellä keskitetysti esimerkiksi kehitysvammaisten, näkö- ja kuulovam-

maisten sekä mielenterveyskuntoutujien parissa. (Helsingin seurakunnat i.a. 

Yhteinen seurakuntatyö.) 
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Joissakin seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä erityisdiakonia muodostaa 

oman diakoniatyöalansa. Seurakuntayhtymissä erityisdiakonia on tavallisesti 

organisoitu yhteisen seurakuntatyön kautta. Erityisdiakonian painopisteet ja si-

sällöt ovat hieman erilaiset seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä riippuen. 

Esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön erityisdiako-

nia painottuu päihde-, vankila- ja kriminaalityöhön. Säännöllinen toiminta koos-

tuu muun muassa pullakirkosta, päivätuvasta ja diakoniaruokailuista. (Helsingin 

seurakunnat i.a. Hermannin diakoniatalo). Tampereen erityisdiakonian päivä-

keskus Musta Lammas tavoittaa syrjäytyneitä, asunnottomia sekä mielenterve-

ys- ja päihdeongelmaisia, ja viikottaiseen toimintaan kuuluu niin ikään pullakirk-

ko (Tampereen seurakuntayhtymä i.a.). Joensuussa puolestaan erityisdiakonia 

on kohdennettu erityisesti maakunnan näkö- ja kuulovammaisille, kuurosokeille 

ja viittomakielisille (Joensuun ev.-lut. seurakunnat i.a.).  

 

Se, että kaikissa seurakunnissa erityisryhmille suunnattua työtä ei kutsuta eri-

tyisdiakoniaksi, kertoo osaltaan erilaisista työn nimeämis- ja organisoimistavois-

ta. Suuremmissa seurakunnissa on ollut tarpeen perustaa erityisdiakonian työ-

aloja, kun toisissa seurakunnissa erityisdiakonia toteutuu osana muuta seura-

kuntatyötä. Erityisdiakoniassa on tilaa työntekijän ammatilliselle erityisosaami-

selle ja asiantuntijuudelle. Tavoitteiden ja diakoniatyön kokonaisvaltaisuuden 

ymmärtäminen korostuu: esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymän erityis-

diakonian lähtökohtana on tarjota pitkäkestoista yhteisöllisyyttä, mielekästä toi-

mintaa ja rakentavia ihmissuhteita. (Jääskeläinen 2002, 215.)  

 

Avuntarvitsijoiden etsiminen kuuluu oleellisesti diakoniatyöhön. Tavoitteena on 

kohdata niitäkin ihmisiä, jotka eivät itse kykene tai osaa hakeutua avun piiriin. 

Latvus (2004, 35) toteaa etsivää diakoniatyötä käsittelevässä artikkelissaan, 

että yksi diakonian nykyisistä haasteista on etsivän ja tavoittavan työn tekemi-

nen. Avuntarvitsijoiden löytäminen edellyttää kirkolta valmiutta muutoksessa 

elämiseen ja näkökykyä ajankohtaisiin haasteisiin tarttumiseksi. 

 

Huolensa niiden diakoniatyön asiakkaiden puolesta, jotka saavat diakoniatyöstä 

vain käytännön apua, ilmaisee väitöskirjassaan Jokela (2011, 189–190). On 

vaarana, että apu jää pinnalliseksi ja kertaluonteiseksi. Keskusteluyhteyden ja 
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luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa ja voimavaroja, mutta yhteyden muo-

dostuminen voi mahdollistaa autettavalle kestäviä ja merkittäviä edistysaskelei-

ta ja syvällisempää avunsaantia. Yhteyden ja jakamisen tavoite korostuu eten-

kin päihde- ja kriminaalityöhön painottuvassa erityisdiakoniassa.  

 

Suomea 1990-luvulla koetelleen laman myötä seurakuntadiakonia todisti muu-

toskykynsä ja -voimansa. Kirkko otti aktiivisesti asiakseen laman syiden ja seu-

rausten ehkäisemisen ja sopeutti toimintaansa avuntarpeeseen nähden. Seura-

kuntadiakoniassa ymmärrettiin myös monipuolisen yhteistyön tarve julkisen sek-

torin ja esimerkiksi kansalaisyhteisöjen kanssa. (Kallunki, Pesonen & Yeung 

2006, 451–463.) Diakoniassa pyritään vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin ja 

ennakoimaan tulevaa. Seurakuntadiakonian keskeisiksi suuntaviivoiksi onkin 

vuoteen 2015 mennessä kirkon diakoniastrategiassa ”Meidän kirkko – välittävä 

yhteisö” määritelty erityisesti niiden ihmisten auttaminen, joiden hätä on suurin, 

suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen osallistuminen, yhdessä tekemisen 

vahvistaminen, maailmanlaajuisen lähimmäisyyden edistäminen ja rukouksen ja 

hengellisen yhteyden vahvistaminen (Kirkon diakoniastrategia i.a. Meidän kirkko 

– välittävä yhteisö). 

 

 

2.3 Diakoninen hoitotyö 

 

Diakonissojen toteuttama diakoninen hoitotyö voi tapahtua monenlaisilla hoita-

misen ja auttamisen työkentillä, kuten osana sairaanhoitotyötä. Diakoninen hoi-

totyö perustuu kristilliseen ihmiskuvaan. Hengellisyys on luonnollinen osa koko-

naisvaltaista ihmiskäsitystä, johon kuuluvat myös fyysinen, psyykkinen ja sosi-

aalinen ulottuvuus. (Myllylä 2004, 65–66.) Työntekijä voi ammentaa voimavaro-

ja omasta kristillisestä uskostaan, jolloin henkilökohtainen suhde ja rukousyhte-

ys kolmiyhteiseen Jumalaan ovat työn vaikutin ja lähde. Tällöin Jumala on läsnä 

auttajan ja autettavan välisessä vuorovaikutuksessa. (Myllylä 2000, 65.) 

 

Myllylä (2004, 78–79) on väitöskirjassaan rakentanut diakonisen hoitotyön mal-

lia. Sairaanhoitajilta, diakonissoilta, sairaanhoitaja- ja sairaanhoitaja-

diakonissaopiskelijoilta sekä diakonian opettajilta saadun aineiston perusteella 
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Myllylä muun muassa toteaa diakonisen hoitotyön koostuvan hoitotieteestä ja 

teologiasta sekä niitä täydentävistä tieteenaloista omaksutusta tiedosta ja tai-

dosta. Perinteiset hoitotyön auttamismenetelmät täydentyvät karitatiivisilla, ka-

tekeettisilla, sosiaalisilla, pastoraalisilla ja liturgisilla auttamismenetelmillä. Myl-

lylän mukaan diakoninen hoitotyö mielletään nykyään tapahtuvaksi eniten seu-

rakuntatyössä, vaikka tutkimustulosten perusteella diakonisen hoitamisen 

osaamista tarvittaisiin nykyistä enemmän sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Lisäk-

si diakoninen hoitotyö kohdistuu pääsääntöisesti aikuisiin, vaikka aiemmin 

avunsaajina ovat suuremmassa määrin olleet myös lapset. 

 

Jauhonen (2006, 9) kuvaa diakonissojen psykoemotionaalista hoitamista tar-

kastelevassa pro gradu -tutkielmassaan diakonista hoitotyötä seurakunnissa ja 

hoitotyön toimintaympäristöissä toteutuvaksi professioksi. Myllylän tutkimustu-

losten tavoin myös Jauhosen tutkielmassa diakonisen hoitotyön menetelmät 

perustuvat hoitotieteeseen ja sitä tukeviin tieteenaloihin sekä karitatiivisiin ja 

liturgisiin auttamismenetelmiin. Hoidollisten toimenpiteiden ohella korostuvat 

esimerkiksi valmiudet kuuntelemiseen, läsnä olemiseen, toivon tuottamiseen, 

kärsimyksen lievittämiseen, rukoukseen, virsien laulamiseen ja rakkauden am-

matilliseen osoittamiseen.  

 

Gothónin ja Jantusen (2010) tutkimuksessa diakonissat kokivat monipuolisen 

osaamisensa tukevan eri-ikäisten ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista. Ke-

hollisuuden ymmärtäminen auttoi olemaan fyysisesti läsnä erilaisissa tilanteis-

sa. Toisaalta psyykkisten ja hengellisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vas-

taaminen korostui, mikä koettiin hyödyksi etenkin mielenterveys- ja päih-

deasiakkaita kohdattaessa. Tietoisuus eri ikäkausiin liittyvistä ilmiöistä ja kyky 

havainnoida fyysistä ympäristöä auttoivat vastaamaan yksilöllisiin erityistarpei-

siin. Hoitotyön osaaminen antoi käsityksen terveyteen ja sairauteen liittyvistä 

tekijöistä, piirteistä ja vaikutuksista. Diakonissat muun muassa havaitsivat jat-

kohoitoon hakeutumisen tarpeen ja osasivat esimerkiksi arvioida lääkehoidon 

toteutumista kotikäynneillään. Ensiaputaitoisuudesta oli hyötyä etenkin leiriolo-

suhteissa. (Gothóni & Jantunen 2010, 99–102.) 
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3 SPIRITUALITEETTI JA HENGELLINEN MUSIIKKI 

 

 

3.1 Spiritualiteetti 

 

Spiritualiteetti eli hengellisyys tai hengellinen elämä määritellään kristillisessä 

kontekstissa usein uskon henkilökohtaiseksi ja kokemukselliseksi ulottuvuudek-

si. Spiritualiteetin voidaan eritellä koostuvan elämän hengellisyydestä, spirituali-

teetin yksilöllisyydestä ja menetelmistä, jotka auttavat halutun päämäärän saa-

vuttamisessa. Spiritualiteetti on päämäärään suuntautuvaa. (Raunio 2003, 14.) 

Uskonnollisuudella on spiritualiteettiin nähden järjestäytyneempi ja yhteisöllinen 

luonne. Osallistuminen ja erilaiset toiminnan muodot ovat uskonnollisuuden ul-

koisia ilmenemismuotoja. (Teinonen 2007, 17–18.) Uskonnollista toimintaa voi 

pitää sisäisen hengellisyyden heijastuksena (Schnorr 1999, 44). 

 

Sekä sisäinen hengellisyyteen suuntautuminen että hengellisen elämän käytän-

nöllinen harjoittaminen, kuten rukoileminen ja virsien laulaminen, voivat mo-

lemmat merkitä spiritualiteettia (Martikainen 2003, 218). Luterilaisessa ajatte-

lussa Jumala yhdistyy uskon kautta ihmiseen. Tämä vaikuttaa ihmisen ymmär-

rykseen ja tahtoon ja luo iankaikkisen elämän toivon. Uskon syntymisen myötä 

usko, toivo ja rakkaus alkavat vaikuttaa ihmisen toiminnassa, mikä johtaa esi-

merkiksi lähimmäisen palvelemiseen. (Raunio 2003, 34–35.) 

 

Wikström (2002, 57–58) kuvaa spiritualiteetin teologian käsittelevän kristinus-

kon omaksumiseksi ja syventämiseksi kehittyneitä välineitä ja harjoituksia, joita 

kirkon historiassa kuvataan. Musiikki on luonnollinen spiritualiteetin väline, jonka 

merkitystä esimerkiksi Martti Luther korosti. Musiikin iloiseksi tekevä vaikutus ja 

tunteiden tulkinta ovat ilmoitusta Jumalasta. Musiikki ei ole ihmisen aikaan-

saannos vaan Jumalan lahja. (Martikainen 2003, 224.) 

 

Hengellinen hyvinvointi on yksilöllinen kokemus ja voi ilmetä monin tavoin. 

James C. Johnsonin (2002, 15) mukaan hengellistä hyvinvointia osoittavat 

muun muassa tietoisuus pyhyydestä, sisäinen tasapaino, sisäinen rauha ja 

voima, arvoihin sitoutuminen, elämän kokeminen merkityksekkääksi, mennei-
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syyden hyväksyminen ja tulevaisuudentoivo, luottamus ja tasapaino ihmissuh-

teissa, rakastamisen kyky, kauneuden ja totuuden arvostaminen, yhteys tuon-

puoleiseen tai korkeampaan voimaan sekä huumorintaju. Hengellinen hyvin-

vointi kuuluu erottamattomasti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemukseen. 

 

Karvinen (2009, 183–184) käsittelee väitöskirjassaan afrikkalaisessa yhteisössä 

ja sairaalassa tutkimaansa hengellisen terveyden käsitettä ja osatekijöitä. Kar-

vinen esittää useita diakonisen hoitotyön ja hengellisyyden kannalta keskeisiä 

tutkimustuloksia. Terveys vaikuttaa sekä yksilön että koko yhteisön hyvinvoin-

tiin. Kunnollisella ravitsemuksella on vaikutusta hengelliseen terveyteen, ja 

hengellistä terveyttä voidaan tukea hengellisellä hoitotyöllä. Hengellinen terveys 

kuuluu erottamattomasti hyvinvoinnin kokonaisuuteen, eikä sitä saisi hoitotyös-

sä laiminlyödä. Mielenterveysongelmien vähättely ja väärät diagnoosit voivat 

heikentää hengellistä hyvinvointia, ja terveydenhuollossa tulisi huomioida poti-

laan oma käsitys sairauden yliluonnollisesta alkuperästä. 

 

 

3.2 Virret, virsikokoelmat ja hengelliset laulut 

 

Tuntemamme virret ja hengelliset laulut ovat pitkän kirkollisen ja yhteiskunnalli-

sen kehityksen tuotosta. Jo Vanhan testamentin (esimerkiksi 2. Moos. 15:1–2) 

ja Uuden testamentin (esimerkiksi Efesolaiskirje 5:19) kirjoissa kerrotaan ylis-

tyslaulusta. Vanhan testamentin Psalmeja pidetään varhaisena ylistyslauluko-

koelmana. (Vapaavuori 2004, 27–28.) 

 

Säkeistömuotoinen laulanta kehittyi 300-luvulla. Noin vuonna 360 Laodikean 

kirkolliskokouksessa säädettiin, että kirkossa lauloivat vain auktorisoidut laulajat 

ja laulaa sai ainoastaan Uuden ja Vanhan testamentin lauluja. Kestikin vuosisa-

toja, ennen kuin – uskonpuhdistusta edeltävissä mainingeissa – julkaistiin en-

simmäinen kansankielinen virsikirja. Uskonpuhdistaja Martti Luther ymmärsi 

kansankielisten virsien olevan paitsi oiva opetusmuoto, myös tapa osallistua 

jumalanpalvelukseen. (Vapaavuori 2004, 27–28.) Luther vetosi apostoli Paava-

lin ajatukseen uskosta, joka tulee kuulemisesta; tämä näkökulma nosti musiikin 

Lutherin teologiassa muita taiteita ylemmäksi (Vapaavuori 2007, 98). 
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Ensimmäinen suomenkielinen virsikirja julkaistiin 1583, ja vuodesta 1986 alkaen 

käytössä ollut virsikirja on laatuaan kuudes (Kivekäs 2004, 32). Kaikkiaan siinä 

on 632 virttä. Virret on jaoteltu sisältönsä perusteella kategorioihin, jotka ovat 

Kirkkovuosi, Jumalanpalveluselämä, Elämä Kristuksessa, Elämä Jumalan maa-

ilmassa ja Kuolema ja Iankaikkisuus. Lisäksi kategorioissa on sisäistä ryhmitte-

lyä – esimerkiksi Elämä Kristuksessa -osion palveluaiheisia virsiä voi pitää dia-

konian nimikkovirsinä. 

 

Käsitteeseen ”hengelliset laulut” sisältyy monia kristillisen lauluperinteen laulu- 

ja sävelmistökokoelmia. Keskeisimpiä ja yhä ajankohtaisimpia kirkon herätys-

liikkeiden oman lauluperinteen kokoelmia edustavat heränneitten Siionin virret, 

vanhoillislestadiolaisten Siionin Laulut ja evankelisten Siionin Kannel. Suomen 

Lähetysseuran julkaisema Laula kaikki maa -kokoelma sisältää valikoiman Tai-

ze-lauluja, kitarakuorolauluja, koraaleja ja gospelia. Vapaiden suuntien laulupe-

rinnettä näkyvimmin edustaa eri liikkeiden kokoelmista koostettu Hengellinen 

laulukirja, jonka vuoden 1991 painokseen sisällytettiin myös vuoden 1986 luteri-

laisen virsikirjan virsiä. (Pajamo & Tuppurainen 2004, 588–597.) 

 

Gospel on maailmanlaajuisesti huomattava hengellisen musiikin suuntaus. Ko-

timaisen gospelin keulahahmoja ovat olleet esimerkiksi Jaakko Löytty ja Pekka 

Simojoki. Sekä luterilaisen kirkon että vapaiden suuntien piirissä tuotetaan eri 

lajityyppien kristillistä musiikkia. Karismaattisen liikkeen myötä on myös Suo-

meen rantautunut ylistysmusiikki, jossa painotetaan ylistystä hengellisenä toi-

mintana. (Pajamo & Tuppurainen 2004, 582–585.) 

 

Jauhosen (2006, 43) pro gradusta selviää, että vuonna 2005 diakonissoista 

enemmistö käytti hengellistä musiikkia työvälineenään vähintään muutaman 

kerran vuodessa. Viidennes diakonissoista mahdollisti asiakkaalle hengellisen 

musiikin kuuntelemisen tai yhdessä laulamisen vähintään kerran viikossa. Vajaa 

kolmannes keskusteli hengellisen musiikin herättämistä ajatuksista ainakin ker-

ran kuukaudessa. Kuitenkin 24 % diakonissoista ei arvionsa ollut kertaakaan 

mahdollistanut asiakkaalleen hengellisen musiikin kuuntelemista, ja 36 % ei 
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ollut koskaan laulanut asiakkaansa kanssa tai läsnä ollessa virsiä ja hengellisiä 

lauluja tai keskustellut hengellisen musiikin herättämistä ajatuksista. 

 

Seurakunnissa ja terveydenhuollossa työskentelevät diakonissat perustelivat 

Jauhosen (2006, 57–59) mukaan hengellisen musiikin käyttämistä tai käyttä-

mättä jättämistä asiakkaan tarpeista käsin. Diakonissojen mielestä merkittävä 

syy käyttää hengellistä musiikkia oli sen myönteinen vaikutus asiakkaan mieli-

alaan. Musiikki rauhoittaa, hoitaa, antaa voimaa ja uusia oivalluksia, tuottaa toi-

voa ja voi lisätä esimerkiksi muistisairaiden potilaiden hoitomyöntyvyyttä. Hen-

gellinen musiikki voi olla yksi rukoilemisen muoto, ja musiikki herättää ajatuksia 

ja mahdollistaa keskustelemisen erilaisista teemoista. Osa diakonissoista koki, 

ettei kaikissa työyhteisöissä ole edellytyksiä musiikin kuuntelemiseen; pulaa oli 

esimerkiksi sopivasta laitteistosta tai riittävästä ajasta. Myös henkilökohtaisilla 

valmiuksilla perusteltiin musiikin käyttämistä. Laulamisesta pitävät diakonissat 

käyttivät hengellisiä lauluja työmenetelmänään useammin kuin laulutaidottomik-

si itsensä kokevat. 

 

Virsiä ja hengellisiä lauluja on diakoniatyön näkökulmasta tutkittu myös Diako-

nia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä. Korkeakangas (2005, 34–37)  on 

selvittänyt Malmin diakoniapäivystyksessä käyvien asiakkaiden suhdetta virsiin. 

Etenkin lapsuudesta tuttuihin virsiin oli myönteinen suhde. Virsien miellettiin 

kuuluvan etenkin juhlapyhien ja kirkollisten toimitusten yhteyteen, virret koettiin 

rauhoittaviksi ja yhdessä laulaminen tärkeäksi. Laitinen ja Palosaari (2007, 34) 

ovat selvittäneet virsien ja hengellisten laulujen asemaa diakonisessa hoito-

työssä seurakunta- ja sairaalaympäristöissä. Diakonisen hoitotyön kokonaisval-

taisuuden perusteella virsilaulu voi olla tärkeä osa hengellistä hoitotyötä. Lau-

laminen koettiin sielunhoidolliseksi ja virret hengellistä elämää vahvistaviksi. 

Alakarhu (2012, 36–40) on kuvannut virsien ja laulamisen merkitystä hengelli-

selle elämälle ja mielenterveydelle. Virsilaulutilaisuuteen osallistuneet henkilöt 

kuvasivat virsiä hengellistä elämää tukeviksi, ja virsiin liittyvät muistot muun 

muassa vahvistivat kristillistä identiteettiä ja auttoivat käsittelemään elämän 

haasteita. Virret lisäsivät levollisuutta ja kohensivat mielialaa. 
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4 MUSIIKIN VAIKUTUS HYVINVOINTIIN 

 

 

4.1 Psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset 

 

Musiikki on ihmiselle psyykkisesi merkittävä tekemisen ja olemisen tapa. Mu-

siikki on aistien kautta suorassa yhteydessä kehoon ja vaikuttaa elämään. 

Psyykkisessä todellisuudessa musiikki voi ilmetä päämääränä ja välineenä. 

Musiikki esimerkiksi organisoi tunteita, värittää elämää ja tekee siitä mielenkiin-

toisemman ja rikkaamman; sen kautta on mahdollista ilmentää omaa yksilölli-

syyttään. (Kurkela 1994, 29–30.)  

 

Musiikki voi kanavoida elämänvoimaa ja mahdollistaa yhteyden tiedostamatto-

maan torjuttuihin tunteisiin, impulsseihin ja persoonallisuuden piirteisiin. Musiik-

kiin liittyvä emotionaalinen lähtökohta piilee aivan varhaisimmissa kokemuksis-

sa; tunteiden ilmaisu puolestaan assosioituu myöhäisempiin kokemuksiin. Kos-

ka musiikki linkittyy niin laajasti ihmisen kokemus- ja tunnemuistiin, herättää 

musiikki mitä erilaisimpia ja vastakkaisiakin tunteita. Musiikillisten taitojen oppi-

minen puolestaan voi lisätä kokemusta oman voiman, kyvykkyyden ja kypsyy-

den lisääntymisestä. Oppiminen tyydyttää ihmisen sisäsyntyistä oppimisen ja 

omaksumisen kaipuuta. (Kurkela 1994, 57, 124, 422–423.) 

 

Terapiakäytössä musiikki voi auttaa etäännyttämään traumaattisia, vaikeita ja 

ahdistavia ongelmia, jolloin vaikeuksista keskusteleminen helpottuu. ”Auditiivi-

sen ajattelun” periaatteen mukaan musiikki voi auttaa ajattelemaan asioita, jotka 

muutoin olisivat tavoittamattomissa. Tästä konkreettinen esimerkki on, että vai-

keasti ratkaistavien ongelmien, surujen tai ahdistuksen kohdatessa jokin sävel-

lys tai teema alkaa ”soida päässä”. (Lehtonen 1989, 18–19.) 

 

Erkkilän ym. (2011, 132) tutkimuksessa arvioitiin musiikkiterapian vaikutusta 

masennuksen hoitoon. Tutkimuksessa havaittiin, että masennuksesta, ahdis-

tuksesta ja toimintakyvyn ongelmista kärsivät potilaat, jotka saivat psykiatrisen 

perushoidon (eli lääkehoidon, lyhytkestoisen psykoterapian ja psykiatrin konsul-
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taation) lisäksi musiikkiterapiaa, toipuivat kolmen kuukauden seuranta-aikana 

enemmän kuin ainoastaan perushoitoa saavat. 

 

Musiikkia voidaan myös soveltaa jonkin ulkoisen päämäärän, kuten yhteisölli-

syyden, saavuttamiseen (Kurkela 1994, 102). Slobodan (1985, 267–268) mu-

kaan musiikkia esiintyy kaikissa sivilisaatioissa muodossa tai toisessa. Toimiak-

seen ja selviytyäkseen yhteiskunta tarvitsee jäsentyneitä ja merkityksellisiä ää-

niä, eleitä ja liikkeitä. Sloboda kuvaa tutkimuksessaan musiikkia yhdeksi yhteis-

kunnan järjestäytymismuodoksi. 

 

 

4.2 Fysiologiset vaikutukset 

 

Aivoissa erityisesti limbinen järjestelmä vaikuttaa tunteiden kanavoimiseen ja 

säätelyyn: se painaa tärkeitä tunnekokemuksia muistiin ja yhdistää tunnetiloja 

fyysisiin kokemuksiin. Limbinen järjestelmä on esimerkiksi uskonnollisten ko-

kemusten aikana tavallista aktiivisempi. Neurotutkija Newbergin mukaan arki-

toiminnoista eroava uskonnollinen toiminta ja rituaalit voivat käytännössä rikas-

tuttaa kokemusmaailmaa, sillä limbinen järjestelmä ”merkitsee” ne merkittäviksi 

kokemuksiksi. Tutkimusten mukaan muun muassa hengelliseen aktiivisuuteen 

liittyvä musiikki ja laulaminen tallentuvat muistiin merkityksellisinä kokemuksina. 

(Holmes 2001, 27.) 

 

Musiikin kuuntelemisella on monia fysiologisia seurauksia. Musiikkielämys voi 

vaikuttaa esimerkiksi hengitystaajuuteen, sydämen sykkeeseen, verenpainee-

seen, kiputuntemuksiin ja fyysisen nautinnon kokemiseen. (DeNora 2000, 76.) 

Myönteisenä koettu musiikkielämys alentaa verenpainetta ja sydämen lyöntiti-

heyttä ja parantaa happisaturaatiota (Chan 2007, 431–439). Toisaalta musiikki 

voi lisätä fysiologista kiihtyneisyyttä, aiheuttaa lihasjännitystä ja esimerkiksi syk-

keennousua (Bojner-Horwitz & Bojner 2005, 53). Fyysinen reagointi on yksilöl-

listä ja monille osatekijöille, kuten yleiskunnolle ja perusmielentilalle alisteista. 
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5 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ 

 

 

Toteutin opinnäytetyöni Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön 

erityisdiakonian toimipisteessä Hermannin diakoniatalolla. Yhteistä seurakunta-

työtä tehdään koko Helsingin kaupungin alueella. Helsingissä erityisdiakonian 

vastuualueeseen kuuluu päihde- ja kriminaalityö asunnottomien, asuntoloissa 

asuvien ja vankien parissa. Hermannin diakoniatalo on ollut erityisdiakonian 

toiminnallinen keskus vuodesta 2004 lähtien. (Kajos 2008, 14.) 

 

Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa työskentelee vakituisesti neljä 

diakoniatyöntekijää, päihdetyöntekijä, diakoniapastori, toimistotyöntekijä, kaksi 

vahtimestaria, emäntä ja asuttamistoiminnan sihteeri. Merkittävän työpanoksen 

takaavat noin 40 vapaaehtoistyöntekijää. (Helsingin seurakunnat. Hermannin 

diakoniatalo i.a.) 

 

Erityisdiakonian säännölliseen toimintaan kuuluvat viikottainen pullakirkko, päi-

vätupa, diakoniaruokailu, retki- ja leiritoiminta, sielunhoidolliset keskustelut, lai-

toskäynnit, tukiasunto- ja asuttamistoiminta, vankilatyö ja kuntoutumistoiminta. 

Lisäksi tehdään ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Erityisdiakonian kanssa tekee 

yhteistyötä Vastuunkantajat r y, jonka Sipoossa ylläpitämään kuntoutuskoti Tar-

poilaan ohjataan asiakkaita lähinnä erityisdiakonian kautta. Lisäksi seurakun-

tayhtymällä on Helsingissä oma hoitokoti Neulansilmä, jossa tarjotaan tuetun 

asumisen palveluja lähinnä päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Niin ikään 

tuettua asumista tarjotaan seurakuntayhtymän asumisyhteisö Pauluksessa 

Hermannin diakoniatalon välittömässä läheisyydessä. (Helsingin seurakunnat. 

Hermannin diakoniatalo i.a.)  

 

Syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden kohtaaminen on erityisdiakoniatyön tavoi-

te. Erityisdiakonia mahdollistaa asiakkailleen toimintaa ja rakentavia ihmissuh-

teita raittiin ja ehyemmän elämän saavuttamiseksi (Helsingin seurakunnat. 

Hermannin diakoniatalo i.a.). Erityisdiakoniassa asiakkuus on yksilöllinen pro-

sessi erilaisine vaiheineen. Asiakkailla on tavallisesti taustalla monimutkaisia 

ongelmia. Suuri osa erityisdiakoniassa kohdattavista asiakkaista on alun perin 
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vailla vakituista asuntoa. He tulevat avun piiriin esimerkiksi eri hoitopaikkojen, 

katkaisuhoidon, asuntoloiden ja vankiloiden kautta. Asuttamis- ja kuntoutustu-

kea tarvitseville on olemassa erityisdiakoniassa hoitoketju, jonka vaiheita kuva-

taan tutkimuksessa ”Diakonia, hoitoketju ja yhteisöllinen tuki”. Asiakkaita voi-

daan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ohjata Tarpoilan kuntoutuskotiin tai 

hoitokoti Neulansilmään, minkä jälkeen he siirtyvät pysyvämpään asumismuo-

toon asumisyhteisö Paulukseen tai muihin (tuki)asuntoihin. (Kajos 2008, 21–

22.)  

 

Pullakirkko on ”kevennetystä” jumalanpalveluksesta ja kirkkokahveista koostuva 

jokasunnuntainen tilaisuus Hermannin diakoniatalolla. Osaksi erityisdiakoniatyö-

tä määritelty pullakirkko on kirkon virallista jumalanpalveluskaavaa lyhyempi, ja 

tilaisuutta toimittavat diakoniapapin lisäksi diakoniatyöntekijät. Kerran kuukau-

dessa pullakirkossa on ehtoollinen. Pullakirkkoa on kuvattu ”liturgiseksi hartau-

deksi” (Hartman & Sippola 2000, 12). Tässä opinnäytetyössä nimitän pullakir-

kon liturgista osiota jumalanpalvelukseksi. Kajos (2008, 23) kuvaa erityis-

diakoniaa pullakirkon ympärille muodostuneeksi seurakunnaksi ja hoidolliseksi 

yhteisöksi. 

 

Pullakirkkoon kokoontuu asunnottomia ja päihdeongelmaisia sekä vapaaehtois-

työntekijöitä, työntekijöitä ja raitistuneita entisiä kuntoutujia. Monet viimeksi 

mainituista toimivat vertaistukijoina ja vapaaehtoisina, ja he pitävät pullakirkon 

muodostamaan yhteisöön sitoutumista elämässään tärkeänä voimavarana. (Ka-

jos 2008, 69.) Pullakirkko on kuitenkin kaikille avoin tilaisuus, josta tiedotetaan 

Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko & kaupunki -lehdessä. 

 

Helsingin seurakuntayhtymän pullakirkkoa on tutkittu vuonna 2000 julkaistussa 

opinnäytetyössä ”Pullakirkko, matalan kynnyksen jumalanpalvelus”. Opinnäyte-

työtä varten haastatellut kuvasivat pullakirkkoa hengellisesti merkittäväksi tilai-

suudeksi. Yhteisöllisyys, vertaistuki ja osallistumisen matala kynnys tekevät pul-

lakirkkoon osallistumisesta helppoa. Osalle kävijöistä pullakirkosta oli muodos-

tunut hengellinen koti, jossa he voivat kokea olevansa omana itsenään hyväk-

syttyjä. (Hartman & Sippola 2000, 60.) 
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Pullakirkkotilana käytetty ”kirkkosali” on kahvitus- ja ruokailutilasta siirrettävin 

väliseinin erotettu. Tilassa on yksinkertaiset pilliurut, mutta pääosin pullakirkos-

sa säestetään flyygelillä. Pullakirkossa yhteislaulut koostuvat lähinnä virsikirjan 

virsistä, ja erilaiset lauluryhmät esiintyvät pullakirkossa säännöllisesti. Kirkkosali 

ei laulamisen näkökulmasta ole akustisesti ihanteellinen. Pullakirkon jumalan-

palvelusosio kestää noin 40 minuuttia. Keskimäärin kävijöitä on 35–50 ja valta-

osa heistä on miehiä. 

 

Erityisdiakonian työntekijöiden kanssa käydyssä keskustelussa opinnäytetyön 

kannalta kiinnostaviksi tutkimuskohteiksi vahvistuivat pullakirkossa kävijöiden 

näkemykset ja kokemukset sekä pullakirkossa käytettäviin virsiin ja hengellisiin 

lauluihin liittyvät toiveet. Erityisdiakonian näkökulmasta erityisen kiinnostavaa oli 

selvittää, onko juuri pullakirkko vaikuttanut asiakkaiden näkemyksiin tai koke-

muksiin. Heräsi esimerkiksi kysymys, onko joku vasta pullakirkossa alkanut lau-

laa virsiä ja hengellisiä lauluja. 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Helsingin seurakuntayhtymän erityis-

diakonian pullakirkossa kävijöiden virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyviä näke-

myksiä ja kokemuksia. Lisäksi tarkoitus on kuvata, millaisia toiveita pullakirkos-

sa kävijöillä on virsien ja hengellisten laulujen käyttämisestä pullakirkossa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettä-

essä musiikin käyttöä diakoniatyössä ja etenkin erityisdiakoniassa. 

 

Laajempi tavoite on, että tutkimus osaltaan herättäisi seurakuntia pohtimaan 

omaa musiikkitarjontaansa ja musiikillisia toteutustapoja diakoniatyössään. Tut-

kimusaiheeseen tarttumalla toivon täyttäväni tyhjiötä, joka suomalaisessa virsi-

tutkimuksessa diakoniatyön osalta vallitsee.  

 

Opinnäytetyö vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Millaisia näkemyksiä ja kokemuksia Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen 

seurakuntatyön erityisdiakonian järjestämässä pullakirkossa kävijöillä on virsistä 

ja hengellisistä lauluista?  

 

2. Millaisia toiveita Helsingin seurakuntayhtymän pullakirkossa kävijöillä on pul-

lakirkon musiikkiin liittyen? 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

7.1 Tutkimusote 

 

Toteutin opinnäytetyöni kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadulli-

nen tutkimus voi toteutua monin erilaisin lähestymistavoin ja aineistonkeruu- ja 

analyysimenetelmin, ja sitä voidaan kutsua ihmisen ja todellisen elämän koko-

naisvaltaiseksi kuvaamiseksi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157). Tutki-

muksessa keskitytään siihen, millaisena maailma ihmiselle näyttäytyy ja millai-

sia merkityksiä erilaiset ilmiöt saavat (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Aineistoa kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja saatua tietoa 

käsitellään ja tulkitaan ainutlaatuisena. Tavoitteena on paljastaa odottamatto-

miakin tuloksia, ja tutkittavat määräävät itse sen, mikä on tärkeää ja keskeistä. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160.) 

 

Laadullinen tutkimusmenetelmä valitaan tutkimuskysymysten ja -ongelmien pe-

rusteella. Käytössä voivat olla esimerkiksi erilaiset kyselyt, haastattelut, havain-

nointi sekä dokumenttien, elämäkertojen ja tarinoiden tarkastelu. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 188–215.) Menetelmän valintaa ohjaa muun muassa 

se, halutaanko tietoa ihmisten (julkisesta tai yksityisestä) toiminnasta, ajatuksis-

ta, tunteista, kokemuksista, uskomuksista vai persoonallisuudesta. Myös re-

surssit, kuten käytettävissä oleva materiaali ja aika, ohjaavat menetelmän valit-

semista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara  2007, 180.) 

 

Laadullisen menetelmän valitsemista tutkimusmenetelmäksi puoltaa se, että 

tutkimusta virsien käyttämisestä diakoniatyössä on vain vähän eikä erityis-

diakonian näkökulmasta lainkaan. Uusien näkökulmien ja uuden tiedon tuotta-

minen on laadullisen tutkimuksen keskeinen tavoite (Kylmä & Juvakka 2007, 

30–31). Tutkittavien äänen ja näkökulman esiin tuominen korostuu laadullisessa 

tutkimuksessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160), mikä on myös opin-

näytetyössäni olennaista. 
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7.2 Aineistonkeruu 

 

Arvioimme erityisdiakonian työntekijöiden kanssa, että yksilöhaastattelu on toi-

mivin menetelmä vastausten saamiseksi pullakirkossa kävijöiltä. Ryhmähaastat-

telussa erilaisten ihmisten huomioiminen voisi olla hankalaa eivätkä yksilölliset 

näkemykset erottuisi. Osallistujien valmiudet, kuten keskittymiskyky ja kuuntelu-

taito, saattaisivat olla keskenään hyvin vaihtelevia.  

 

Toteutin aineistonkeruun teemahaastatteluin. Teemahaastattelun valinta aineis-

tonkeruumenetelmäksi perustui tutkittavien mahdollisuuteen kertoa itse ja omin 

sanoin kokemuksistaan. Haastattelu pohjautuu vuorovaikutukseen, mikä mah-

dollistaa tutkimustilanteessa joustavan etenemisen ja esimerkiksi mahdollisuu-

den esittää tarkentavia kysymyksiä ja varmistua siitä, mitä tutkittava tarkoittaa 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200). En halunnut ennakoida, millaisia nä-

kökulmia haastateltavilla olisi aiheista. Haastatteluille tarvittiin raamit, muttei 

liian tiukkaa toteuttamis- tai etenemissuunnitelmaa. 

 

Käytännössä teemahaastattelu on strukturoidun eli loppuun saakka jäsennellyn 

lomaketyyppisen haastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Haastattelus-

sa ei käsitellä etukäteen yksityiskohtaisesti määriteltyjä kysymyksiä tai edetä 

tietyssä järjestyksessä, vaan ennalta valittujen laajempien teemojen mukaan. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.) Kaikkien haastateltavien kanssa käsitellään 

samoja teemoja, mutta kysymysten muotoilu, esittämisjärjestys ja käsittelemis-

laajuus vaihtelevat luontevasti haastattelutilanteesta toiseen (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). 

 

Opinnäytetyöni haastatteluteemoiksi valitsin virsiin ja hengellisiin lauluihin liitty-

vät mielipiteet, kokemukset ja muistot sekä yleisesti että pullakirkon näkökul-

masta. Teemana olivat myös pullakirkon musiikkiin liittyvät toiveet ja pullakirkon 

musiikkiin vaikuttaminen. Valitsin aineiston analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuu-

det. 

 

Osallistuin kahteen pullakirkkoon maaliskuussa 2012. Havainnoin tilaisuuksien 

sisältöä, rakennetta ja etenemistä ja muodostin itselleni yleiskuvaa tilaisuuteen 
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osallistujista. Jumalanpalveluksen alussa esittelin itseni, kerroin lyhyesti opin-

näytetyöstäni ja esitin kutsun osallistua opinnäytetyötä koskeviin haastatteluihin. 

Jumalanpalveluksen jälkeen osallistuin kirkkokahveille, joiden yhteydessä kes-

kustelin jumalanpalveluksessa olleiden kanssa ja rohkaisin heitä haastateltavik-

seni.  

 

Haastattelin seitsemää pullakirkkoon osallistunutta miestä ja yhtä naista maalis-

kuussa 2012. Haastatteluista kaksi toteutui heti kirkkokahvien jälkeen. Loput 

haastattelut tehtiin Hermannin diakoniatalon tiloissa ennalta sovittuina ajankoh-

tina. Haastatteluun halukkaiden kanssa sovittiin päivämäärät ja kellonajat. Tar-

josin haastatteluun lupautuneille muistilappuja sovitusta ajankohdasta, mutta 

vain kaksi ilmoittautunutta halusi muistilapun. Haastateltavista viisi saapui haas-

tattelupaikalle sovittuna ajankohtana, kolme jätti saapumatta. Yhtä pullakirkossa 

käyvää haastattelin ennalta sopimatta hänen ollessaan Hermannin diakoniata-

lolla haastattelujen aikaan. 

 

Haastateltavat allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen opinnäytetyöhön osallis-

tumisesta (LIITE 1). Sisällytin sopimukseen tietoa opinnäytetyön sisällöstä ja 

käyttötarkoituksesta. Annoin myös haastateltaville itselleen oman kappaleen 

kirjallisesta suostumuksesta. Kävimme suostumuksen sisältöä ja teemoja yksi-

tyiskohtaisemmin läpi haastateltavien niin toivoessa.  

 

Toteutin haastattelut laatimaani haastattelurunkoa hyödyntäen (LIITE 2). Enna-

koin työntekijöiltä etukäteen saamani tiedon perusteella, etteivät kaikki haasta-

teltavat tuota vastauksia laajoihin kysymyksiin kovin oma-aloitteisesti, joten 

saadakseni vastauksia monipuolisesti olin laatinut useita tarkentavia lisäkysy-

myksiä. Haastattelut kestivät 10 minuutista reiluun puoleen tuntiin. Keskimäärin 

haastattelut kestivät 20–25 minuuttia. Nauhoitin haastattelut sanelimella ja litte-

roin aineiston Internetissä hankkimani Transcribe!-ohjelman avulla. 

 

Haastatteluja tehdessäni pyrin etenemään haastateltavan ehdoilla. Esitin kysy-

myksiä luontevalta tuntuvassa järjestyksessä ja pyrin muotoilemaan kysymyksiä 

yksilöllisesti. Puheen nauhoittaminen auttoi keskittymään haastateltavaan ja 
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olemaan aktiivisesti läsnä. En tehnyt haastattelujen aikana kirjallisia muistiin-

panoja. 

 

 

7.3 Aineiston analysointi 

 

Valitsin haastattelujen analysointimenetelmäksi laadullisen aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin. Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa sisällönanalyysissa 

keskitytään tutkittavasta aineistosta nouseviin ilmiöihin, kun taas deduktiivises-

sa eli teoriaohjautuvassa analyysissa tutkimusaineistoa peilataan olemassa 

oleviin teoriamalleihin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Aineistoläh-

töisessä lähestymistavassa voin keskittyä haastateltavien subjektiivisiin koke-

muksiin ilman teorialähtöisiä ennakko-oletuksia. 

 

Induktiivinen sisällönanalyysi on vaiheittainen prosessi. Ensimmäisessä vai-

heessa aineistoa rajataan sen perusteella, mikä aineistossa on tutkimuksen 

kannalta kiinnostavaa. Toisessa vaiheessa aineisto litteroidaan eli kirjoitetaan 

auki. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95.) Aineiston sisällöt voidaan pelkistää yk-

sinkertaisiksi ilmaisuiksi. Kolmannessa vaiheessa rajattu aineisto ryhmitellään 

sisältöjensä perusteella nimettyihin luokkiin. Samansisältöisiä luokkia ryhmitel-

lään alakategorioiksi ja alakategorioita yhdistetään yläkategorioiksi. Yläkatego-

riat yhdistyvät kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi, joka ilmaisee, mihin kysymyksiin 

tutkimus on vastannut. Lopuksi aineistosta tehdään yhteenveto. (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 102–103.)  

 

Käsittelin aineiston tietokoneella tekstinkäsittelyohjelman avulla. Loin jokaisessa 

analyysivaiheessa uuden tekstitiedoston, jolloin pystyin arvioimaan prosessin 

etenemistä ja esimerkiksi tarkastelemaan pelkistetyn aineiston alkuperäisiä il-

mauksia. 

 

Aluksi litteroin haastattelut. Riviväliä 1,5 ja 12-kokoista Times New Roman  

-fonttia käyttäen A4-liuskoja kertyi 34. Pyrin jäljentämään kuulemani mahdolli-

simman sanatarkasti. Siitä huolimatta, että osa haastateltavista puhui epäsel-

västi, pystyin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kuulemaan, mitä haasta-
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teltava sanoi. Koska valitsin analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuudet, kirjoitin auki 

ainoastaan kuulemani sanallisen viestinnän. 

 

Luin litteroidun aineiston useaan kertaan läpi saadakseni aineistosta yleiskuvan 

ja hahmottaakseni yksittäisten vastausten keskeisen sisällön. Muunsin alkupe-

räiset ilmaukset sisällöllisesti pelkistetympään muotoon, mikä helpotti aineiston 

käsittelemistä ja myöhempää ryhmittelyä. Nimesin haastateltavat yksilöllisin 

koodein (H1, H2 ja niin edelleen), jolloin pystyin tarvittaessa jäljittämään alkupe-

räisen ilmauksen ja yhdistelemään eri vastaajien samaa tarkoittavia ilmauksia. 

 

Alkuperäisen ilmauksen pelkistäminen tapahtui seuraavien esimerkkien mukai-

sesti: 
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Kysymys: Millaisia toiveita sinulla on pullakirkossa käytettävästä musiikista? 

 

 

Alkuperäinen ilmaus: 

 

 

Pelkistetty ilmaus: 

 

Eeeei mulla sit siit ni... mitään ihmeelli-

semmi... Mut kyllä ne yleensä on melko 

outoja että ni. Et ni... Mieluummin sem-

mosia mitä nuorempana, että ni... On 

kuullu aikasemminki et ne joskus laulaa 

hyvin semmosia että ni... (H1) 

 

 

Pullakirkossa lauletaan usein outoja lau-

luja. (H1) 

 

Haluaisin laulaa mieluummin nuoruudes-

ta tuttuja lauluja. (H1)  

 

 

 

Mä en tiedä, kyllä niitäki on paljon mitä 

on laulamatta sellasii virsii mutta... Mä en 

osaa sanoa. Saa ne aina uusii olla mitä, 

ei sen puolest jot niinku pitää just niitä 

vanhoja olla mitä ennen on. (H7) 

 

 

On monia virsiä, joita pullakirkossa ei ole 

laulettu. (H7) 

Pullakirkossa saisi laulaa uusia virsiä. 

(H7) 

Pullakirkossa ei tarvitse laulaa vain van-

hoja virsiä. (H7) 

 

No kyllä sais olla noita hengellisiä lauluja 

muitakin kuin virsiä, mut se ei tahdo käy-

tännössä oikeen mahdollista. (H5) 

 

Pullakirkossa saisi laulaa muitakin hen-

gellisiä lauluja kuin virsiä. (H5) 

Pullakirkossa ei ole mahdollista laulaa 

muita hengellisiä lauluja kuin virsiä. (H5) 

 

 

 

 

Ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset alaluokkiin. Tarkoitus oli löytää yhteinen käsite 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaaville ilmauksille. Luokittelu voi kuva-

ta esimerkiksi ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112–

113). Aineiston kategorisoinnissa muodostui yhteensä 17 haastateltavien nä-

kemyksiä ja kokemuksia kuvaavaa alaluokkaa. Luokittelun ensimmäisessä vai-

heessa yhdistin samansisältöiset pelkistetyt ilmaukset.  
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Pelkistettyjen ilmausten ryhmitteleminen alaluokkiin toteutui seuraavien esi-

merkkien mukaisesti: 

 

 

 

 

 

Pelkistetty ilmaus: 

 

Alaluokka: 

 

 

Pullakirkossa on oltava säestys. (H7, H1) 

Pullakirkossa säestys on melko hyvää. 

(H2) 

Pullakirkossa säestetään välillä liian kor-

keasta sävellajista. (H2) 

 

Urut ja piano riittävät, yhtä paljon en pidä 

kitarasta. (H8) 

Pullakirkossa ei tarvita rumpuja. (H3) 

En pidä urkumusiikista, flyygeliä on hyvä 

kuunnella. (H2) 

 

 

 

 

Pullakirkon säestys 

 

 

 

 

Pullakirkossa käytettävät instrumentit 

 

Virret ja hengelliset laulut kuuluvat juma-

lanpalvelukseen. (H5, H6)  

 

Hengelliset laulut ovat sananjulistusta. 

(H2) 

Virsikirjan sanoitukset ovat evankeliumia. 

(H2) 

Hengelliset laulut ovat (hengellisyyden) 

herättäjiä. (H2) 

Virret ovat rukousta. (H5, H3) 

 

 

Virsien ja hengellisten laulujen asema 

jumalanpalveluksessa 

 

 

 

 

Virsien ja hengellisten laulujen olemus 
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Alaluokista muodostui kolme yläluokkaa. Yläluokat yhdistyivät kahdeksi tutki-

muskysymyksiä vastaavaksi pääluokaksi. 

 

 

ALALUOKKA 

 

YLÄLUOKKA 

 

PÄÄLUOKKA 

– Mielivirret ja hengelliset laulut 
– Mielipiteitä virsistä ja hengelli-
sistä lauluista 
– Virsien asema ja paikka juma-
lanpalveluksessa  
– Virsien ja hengellisten laulujen 
olemus 
– Mielipide pullakirkon musiikista 
– Pullakirkon säestys 
– Pullakirkossa käytettävät inst-
rumentit  
– Virsien ja hengellisten laulujen 
asema ja paikka pullakirkossa 
– Pullakirkossa esiintyvät kuorot 
ja muut esitykset 
 

 

 

 

 
 
Näkemys virsistä ja 
hengellisistä  
lauluista 

 

 

 

 

Virsiin ja  

hengellisiin  

lauluihin liittyvät 

näkemykset  

ja kokemukset 

– Virsiin ja hengellisiin lauluihin 
liittyvä muisto 
– Virsiin ja hengellisiin lauluihin 
liittyvän suhteen muuttuminen   
– Virsiin ja hengellisiin lauluihin 
liittyvät ajankohtaiset kokemuk-
set 
– Osallistuminen pullakirkossa 
– Vaikuttaminen pullakirkon mu-
siikkiin 

 

 
Virsiin ja hengellisiin 
lauluihin liittyvä  
kokemus 

– Pullakirkossa käytettävät virret 
ja hengelliset laulut 
– Pullakirkon säestys 
– Pullakirkossa käytettävät inst-
rumentit 

Pullakirkossa käytet-
täviin virsiin ja hen-
gellisiin lauluihin liit-
tyvät toiveet 
 

Pullakirkon säestyk-
seen ja instrument-
teihin liittyvät 
toiveet 

 

 

Pullakirkon  

musiikkiin  

liittyvät toiveet 
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7.4 Eettiset kysymykset 

 

Halusin toimia koko opinnäytetyöprosessin ajan eettisesti kestävien periaattei-

den mukaan. Arvioin eettisyyden toteutumista opinnäytetyössäni Tutkimuseetti-

sen seurain valtuuskunnan (2011) ohjeiden perusteella. Pyrin työskentelyni kai-

kissa vaiheissa rehellisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Suunnittelin ja 

raportoin työtäni yksityiskohtaisesti, huolehdin tarvittavista luvista, aineiston-

käyttöoikeuksista ja aineiston säilyttämisestä. Pyrin valitsemaan työhöni parhai-

ten sopivat tiedonhankinta- ja arviointimenetelmät ja raportoimaan tuloksista 

avoimesti. Opinnäytetyö julkistetaan Internetin Theseus-tietokannassa ja paine-

taan kirjalliseen muotoon. Esittelen valmiin opinnäytetyön yleisölle avoimessa 

julkistamistilaisuudessa Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi 

käyn kertomassa opinnäytetyön tuloksista Hermannin diakoniatalolla erityis-

diakonian työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille, pullakirkossa kävijöille ja muil-

le aiheesta kiinnostuneille. Luovutan erityisdiakonian käyttöön painetun opin-

näytetyön. 

 

Laadin opinnäytetyöni edellyttämän sopimuksen opinnäyteyhteistyöstä (LIITE3), 

jonka allekirjoitimme Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön 

erityisdiakoniaa edustavien työntekijöiden ja toisen työtäni ohjaavan Diakonia-

ammattikorkeakoulun opettajan kanssa helmikuussa 2012. Lisäksi haastatte-

luun osallistuvat allekirjoittivat suostumuslomakkeen, josta ilmeni muun muassa 

haastattelun tarkoitus. Koska opiskelen Helsingin yliopiston teologisessa tiede-

kunnassa pääaineenani käytännöllinen teologia, sisällytin sekä yhteistyösopi-

mukseen että suostumuslomakkeisiin itselleni oikeuden käyttää haastatteluai-

neistoa virsiaiheisen pro gradun osa-aineistona. Tämän tein keskusteltuani jat-

kokäytön ehdoista opinnäytetyöni ohjaajien ja virsitutkimushanketta keväällä 

2012 Helsingin yliopistossa edustaneen lehtorin kanssa. 

 

Sopimuksissa sitouduin säilyttämään ja käsittelemään aineiston luottamukselli-

sesti. En luovuta haastatteluaineistoa kolmansille osapuolille, eikä litteroidusta 

materiaalista voi tunnistaa haastateltavia. Haastatteluun osallistuminen perustui 

vapaaehtoisuuteen, ja haastateltavilla oli oikeus keskeyttää tutkimukseen osal-

listuminen missä tahansa vaiheessa. Haastateltaville ei koitunut osallistumises-
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ta taloudellisia kustannuksia. Pitäydyin tiedustelemasta haastatteluissa opinnäy-

tetyöhöni liittymättömiä tietoja. Jätin litteroimatta ne aineiston osat, jotka selvästi 

poikkesivat haastattelun teemoista ja koskivat haastateltavan yksityiselämää. 

Tutkimustyön kaikissa vaiheissa on tärkeää suojata vastaajien tunnistamatto-

muus (Kuula 2006, 128–130). 

  

Haastateltavia hankkiessani en painottanut erityisdiakonian asiakkuutta. Haas-

tateltaviksi saivat tulla kaikki pullakirkossa käyneet. Haastatteluja tehdessäni 

tiedostin, että haastateltavat olivat asiakkuudessaan eri vaiheissa. Osa teki va-

paaehtoistyötä, osan kohdalla asiakkuus ei enää ollut ajankohtainen termi ku-

vaamaan suhdetta erityisdiakoniaan. Eräs haastatelluista tuli jälkeenpäin ker-

tomaan, ettei ollut käsittänyt haastattelun olevan diakoniatyön asiakkaita varten, 

eikä hän kokenut itseään enää asiakkaaksi. Viimeistään tämä sai minut täsmen-

tämään opinnäytetyön kohderyhmää erityisdiakoniatyön asiakkaista pullakirkos-

sa kävijöihin. 

 

 

7.5 Luotettavuuden tarkastelua 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen kuuluu, että tulokset vastaavat tutkimuskysymyk-

siin. Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymykset tarkentuivat tutkimusprosessin 

myötä. Alkuperäinen tavoite oli tarkastella Helsingin seurakuntayhtymän yhtei-

sen seurakuntatyön erityisdiakonian asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia 

virsistä ja hengellisistä lauluista ja kuvata, millaisia näkemyksiä, kokemuksia ja 

toiveita asiakkailla on virsien ja hengellisten laulujen käyttämisestä diakonia-

työssä. 

 

Ensimmäinen tarkennus muotoutui diakoniatyön asiakkuuteen liittyen. Vaikka 

Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniatyön pullakirkossa käyvistä suu-

rimmalla osalla on asiakassuhde erityisdiakoniaan, olivat haastateltavat asiak-

kuudessaan eri vaiheissa. Haastateltavia haettaessa ei asetettu ehtoa diakoni-

an asiakkuudesta, vaikka alkuperäiset tutkimuskysymykset tehtiin selväksi. 

”Pullakirkossa kävijä” kuvaa todenmukaisesti koko haastateltujen joukkoa. Toi-

nen tarkennus koski keskittymistä pullakirkkoon kuvattaessa näkemyksiä ja ko-
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kemuksia. En kokenut voivani linkittää luotettavasti tutkimustuloksia mihin ta-

hansa diakoniaan tai edes erityisdiakoniaan. Vaikka pullakirkko on erityis-

diakonian työmuoto, oli se haastateltavien kokemuksissa tavallista vapaamuo-

toisempi jumalanpalvelus. Kolmas tarkennus oli tutkimuskysymysten yhdistämi-

nen ja uudelleen jäsentäminen. Pullakirkon musiikkiin liittyvät näkemykset ja 

kokemukset ovat osa laajempaa näkemysten ja kokemusten kokonaisuutta, 

joten erillisiä tutkimuskysymyksiä näkemysten ja kysymysten osalta ei tarvittu. 

Lisäksi nostin pullakirkon musiikkiin liittyvät toiveet omaksi tutkimuskysymyk-

sekseen. 

 

Pyrin luomaan luottamusta kaikkiin haastattelutilanteisiin. Keskityin kuuntelemi-

seen ja läsnä olemiseen. Keskusteluaiheet ja esittämäni kysymykset nostivat 

joissain haastateltavissa tunteita pintaan. Näissä tilanteissa pyrin olemaan itse 

neutraali mutta empaattinen ja annoin haastateltaville aikaa koota ajatuksiaan. 

Kysymysten kautta etsin nimiä haastateltavissa heränneille tunteille. Lisäkysy-

myksiä tarvittiin myös silloin, kun vastaaja oli vähäpuheinen. Tutkimustyössä on 

kuitenkin varottava johdattelemasta keskustelua liikaa (Ruusuvuori & Tiittula 

2005. 42–45). 

 

Koska en tehnyt kirjallisia muistiinpanoja, oli tunneilmastojen tulkitseminen ana-

lyysivaiheessa ainoastaan nauhalta kuullun varassa. Valitusta analyysiyksiköstä 

johtuen sanaton viestintä jäi tulkintaprosessin ulkopuolelle. Tämä oli osittain 

puute, sillä esimerkiksi muistoihin liittyvät tunneilmaisut jäivät vain sanallisen 

kerronnan varaan. Toisaalta koin sanalliseen ilmaisuun keskittymisen vähentä-

vän kuullun tulkinnanvaraisuutta ja väärintulkinnan mahdollisuutta. 

 

Omasta kasvutaustastani johtuen tunnen virsiä ja hengellisiä lauluja. Tämä aut-

toi samastumaan haastateltavien kokemuksiin ja ymmärtämään, mitä he tarkoit-

tivat esimerkiksi suomalaisten herätysliikkeiden virsi- ja laulukokoelmista puhu-

essaan. Toisaalta on mahdollista, että yhteistä ymmärrystä kaikista käsitteistä ei 

haastateltavien kanssa ollut. Vastaajat saattoivat eri hetkissä tarkoittaa esimer-

kiksi ”hengellisellä laululla” Hengellisen laulukirjan laulua, virsikirjakokoelman 

uutta virsikantaa tai mitä tahansa missä tahansa hengellisessä tilaisuudessa 

laulettua laulua. Pyrin täsmentämään kuulemaani kysymyksin ja ymmärtämään 
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tarkoitetut merkitykset. Aineistoa käsitellessäni arvioin toistuvasti oman ana-

lyysiprosessini luotettavuutta. 

 

Usea haastateltu kertoi pitävänsä tutkimusta mielenkiintoisena. Koettiin tärke-

äksi, että pullakirkkoon osallistujilta kysyttiin mielipiteitä ja kokemuksia musiikis-

ta. Palautetta itse haastattelutilanteista en saanut. Mielestäni haastateltavat 

käyttäytyivät haastattelutilanteissa pääasiassa neutraalisti. Erityisdiakonian toi-

mintaan osallistuvia on ennenkin haastateltu eri tarkoituksiin, ja osa osallistu-

neista vaikutti ”haastatteluihin tottuneilta”. Vaikutti myös siltä, että haastattelui-

hin osallistuttiin osaksi auttamisen halusta. Erilaiset motiivit saattoivat rikastut-

taa tutkimusta. Mielestäni oli hyvä lähtökohta, ettei musiikki ollut kaikille haasta-

telluille yhtä tärkeää. 

 

Haastattelujen toteuttaminen tuntui aluksi jännittävältä. Myös osa haastatelta-

vista jännitti kuullessaan, että haastattelut nauhoitetaan. Tilanteet kuitenkin rau-

hoittuivat nopeasti. Ajoittain huomasin kysyväni samoja asioita eri sanoin uu-

destaan, mutta vastaajat pitäytyivät pääosin johdonmukaisesti näkemyksissään. 

Viimeisissä haastatteluissa huomasin työskentelyssäni jo harjaantumista, ja 

haastattelut tuottivat lyhyemmässä ajassa sisältöä siinä missä ensimmäiset, 

kestoltaan pidemmät, haastattelut. Koen tutkimusmenetelmien valinnan onnis-

tuneeksi. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

8.1 Pullakirkossa kävijöiden näkemyksiä ja kokemuksia virsistä ja hengellisistä 

lauluista 

 

 

8.1.1 Näkemykset virsistä ja hengellisistä lauluista 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat nimesivät itselleen rakkaan virren tai 

hengellisen laulun. Virsissä ja lauluissa puhuttelevina koettiin sanoitukset ja 

yleisesti sanoma. Säveltä tai säestystä ei pidetty yhtä merkittävänä. Muita tär-

keiksi mainittuja piirteitä olivat virsien ja hengellisten laulujen opettavaisuus, 

yhtymäkohdat omiin muistoihin ja se, sopivatko laulut käyttöyhteytensä koko-

naisuuteen, kuten tilaisuuden tai kirkkovuoden ajankohtaiseen teemaan. 

 

Siinä, millaisista virsistä ja hengellisistä lauluista pidettiin, oli hajontaa. Osalle 

mieluisimpia olivat perinteiset ja jo nuoruudesta tutut virret, osa piti enemmän 

tuoreemmasta musiikista. Haastateltavista kaksi mainitsi Pekka Simojoen ja 

Jaakko Löytyn laulut mieleisikseen. Lisäksi mieluisina mainittiin Hengellisen 

laulukirjan ja Siionin kanteleen laulut sekä Siionin virret. Haastateltavat mielsivät 

gospel-musiikin lähinnä uuden sukupolven ylistysmusiikiksi. Se ei saanut kysyt-

täessä keneltäkään kannatusta: sitä kuvattiin itselle vieraaksi, sisällöttömäksi ja 

kirkon traditioon sopimattomaksi. 

 

Virsien ja hengellisten laulujen koettiin kuuluvan kirkon perinteeseen. Haastatel-

tavat mielsivät pullakirkon jumalanpalvelukseksi, joka pelkistetystä olemukses-

taan huolimatta on linjassa kirkon tradition kanssa. 

 

 [,,,] mulle se on tärkeetä ne virret ja hengelliset laulut. Et tota, kyl 
 se kuuluu mun mielestä tohon jumalanpalvelukseen. (H5) 
 

 [...] jos ei sitä olis ollenkaan ni olis se varmaa, semmone... Seki 
 taas aika oudon kuulosta ku se kuuluu toho. (H6) 
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Virsiä ja hengellisiä lauluja kuvailtiin muun muassa koskettaviksi, rauhoittaviksi 

ja hyvää oloa tuoviksi. Osa haastateltavista mielsi virret rukouksekseen, ja virsiä 

ja hengellisiä lauluja pidettiin hengellisyyden herättäjinä, opetuksena, sananju-

listuksena ja evankeliumina. 

 

 Minulla se niinku tuo hyvää oloa ja rauhoittaa. ja sitä voi vaikka 
 laulaa vaikka kävelee metsässäkin. (H4) 
 

 Se on täyttä evankeliumia koko virsik... tai ne sanat. (H2) 
 

 Aamulla mä kuuntelen ton hartaita säveliä ni siinä tulee virsiä sit-
 ten sen aamuhartauden. Mut ne on tavallaan niinku mun rukouksia 
 samalla. [...] tosiaan kokee et sitä samalla rukoilee kun laulaa niitä 
 virsiä. (H5) 

 

 

8.1.2 Näkemyksiä pullakirkossa käytettävistä virsistä ja hengellisistä lauluista 

 

Osa haastateltavista piti pullakirkon musiikkia nykyisellään hyvänä ja korkeata-

soisena. Lähes kaikkien haastateltavien mielestä musiikkia on pullakirkossa 

riittävästi. Virsien ja hengellisten laulujen koettiin kuuluvan pullakirkkoon yleisen 

jumalanpalvelusperinteen mukaisesti. Musiikkia kuvattiin samaksi kuin ”isossa 

kirkossa” eli luterilaisten seurakuntien jumalanpalveluksissa. 

 

Haastateltavat kokivat, että virsiä on pullakirkossa pääsääntöisesti sopivassa 

suhteessa muihin hengellisiin lauluihin nähden. Virsille annettiin paljon arvoa. 

Yhden vastaajan mielestä pullakirkkoon riittävät kokonaan virsikirjan virret. 

  

 [...] kyllä sais olla noita hengellisiä lauluja muitakin kuin virsiä, mut 
 se ei tahdo käytännössä oikeen mahdollista. [...] Ehkä tarkotan 
 enemmän näitä hengellisen laulukirjan. (H5) 
  

  [...] onhan ne oltava virsiä, ei sinne ihan mitä tahansa lauluja 
 ruveta laulamaan. Että jotka virsikirjassa on ni kai ne nyt sopivia 
 on. (H1) 
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8.1.3 Virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyvät muistot ja ajankohtaiset kokemukset 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikilla haastateltavilla oli jo lapsuudesta juontavia virsi-

aiheisia muistoja. Kaikki Suomessa lapsuutensa viettäneet kertoivat oppineensa 

virsiä koulussa. Virsimuistoissa toistuivat veisaaminen aamunavausten yhtey-

dessä ja kevätjuhlan suvivirsi. Koulun virsiopetukseen liittyvät muistot välittyivät 

myönteisinä, ja haastateltavat kuvasivat esimerkiksi suvivirren jälkeistä lomalle 

pääsemisen tunnelmaa hyväksi.  

 

 [...] tottunu siihen että sillon kun lauletaan se päätösvirsi ni se tie-
 detään että nyt saadaan mennä kesälomille, mulle jääny aina nuo-
 rempana mieleen että lähetään kesälomille. hyvät muistot on sit. 
 (H1) 
 

 [Virsi] se kuulu niinku siihen, se oli aamunavaus. (H6) 

 

Hengellinen musiikki oli useille haastateltaville tuttua myös lapsuudenkodista. 

Perheenjäsen tai muu sukulainen oli opettanut virsiä tai hengellisiä lauluja, ja 

muutama haastateltava oli myös lapsena opetellut musiikin soittamista. Kodin, 

yhteiskunnan ja lähiyhteisön kulttuuri välittyi kuvaukseen kodin musiikkikulttuu-

rista. 

 

 Meillä oli ainoa radio koko kylässä ja tuota noita iskelmämusiikkia 
 ei saanu kuunnella. Piti kattoo koska isä tulee ja toinen radioo kiinni 
 laittamaan kun isä oli tulossa kotia. Ei niitä saanu kuunnella,  aino-
 astaan hengellistä musiikkia. (H3) 
 

 [Kotimaassani] siellä meil ei ollu koulussa mitään. Ei kotonakaan 
 niinku näin ollut. Vaikka äiti kävi kirkossa niin vähemmän tunsin 
 virsiä. (H4) 
 

 Meil on ostettu minua varten piano, kun mä olin jo nuori, [...] ihan 
 minun takia oli ostettu piano. (H1) 
 

Koulun ja kodin lisäksi virsiä ja hengellisiä lauluja oli opittu seurakunnassa joko 

nuorena tai vanhemmalla iällä. Haastateltavista neljä mainitsi laulaneensa jos-

sain elämänsä vaiheessa kuorossa tai lauluryhmässä.  
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 Kun mä olen itse kuoros laulanut ni kyllä miä siintä tykkään. Lauloin 
 sekakuoros [...] Kyllä mä kuuntelen kuorolaulun myös kun monta 
 ääntä siel on, on kiva kuunnella. (H7) 

 

 

Haastateltavat kertoivat kuuntelevansa ja laulavansa virsiä ja hengellisiä lauluja 

mielellään myös muissa seurakuntien tilaisuuksissa kuin jumalanpalveluksissa. 

Osa kävi erityisissä musiikkitilaisuuksissa, kuten Kauneimmissa joululauluissa 

tai pop- ja metallimessussa. Virsiä ja hengellistä musiikkia kuunneltiin myös ra-

diosta. 

 

 Et noita kauneimpii joululauluja mä käyn sit joka vuosi laulamassa. 
 (H5) 
 

 Noita joululauluja minä aina oon laulanu kirkossa joka vuosi. Käyny 
 laulamassa. (H3) 
 

 

8.1.4 Näkemyksiä pullakirkossa käytettävistä instrumenteista, säestyksestä ja 

kuoroista 

 

Haastateltavien mielestä pullakirkossa on oltava säestys. Pullakirkossa nykyisin 

käytettäviin instrumentteihin otettiin varovaisesti kantaa: yksi ei pitänyt urkumu-

siikista, toisen mielestä rumpuja ei tarvita, kolmannen mielestä urut ja piano 

riittävät säestykseksi eikä kitaraa niinkään kaivata.  

 

 No, kyllähä mulle riittää ihan tämä urut ja piano, en mä näistä 
 kitarast oikeen, no tietyst totta kai jos ei oo mitään muuta ni sillo se 
 auttaa ihmistä seuraamaan jos se on tota noin nii, et joku jos ei 
 muuta ni vaikka nokkahuilu. Seki jo avittaa löytämään sen sävelen. 
 (H8) 
 

Pullakirkossa esitettävästä kuoromusiikista piti yli puolet haastateltavista. Haas-

tateltavien mukaan laulamiseen ja kuorotoimintaan osallistuville riittää ohjelma. 

Toisaalta yksi haastateltava totesi kokevansa, että kuoroon liittyäkseen hänen 

tulisi olla ”hengellisempi” ihminen. 
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 Hyvä et siel on välillä sit kuoro. (H5) 

  

 [...] on esimerkiks musiikki-iltoja, ja kuoroja on sen verran et kyl ne 
 saa laulaa kuka laulaa ni sen verranku haluaa. On mahollisuus kyl-
 lä siihen. (H2) 
 

 Mä jollain tavalla katon, että siinä pitäs olla ite vähän hengellisempi 
 että ni mä en niinku kelpaa siihen porukkaan. (H1) 
 

 

8.1.5 Kokemuksia pullakirkon musiikkiin osallistumisesta 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki kertoivat osallistuvansa jossain määrin pullakirkos-

sa laulamiseen. Laulamisinnokkuuteen vaikutti jonkin verran kokemus omasta 

lauluäänestä. Kaikki kertoivat seuraavansa virsien sanoja virsikirjasta. Haasta-

teltavat pohtivat laulaessaan ja sanoituksia lukiessaan laulujen sanomaa, ja osa 

arvioi virsien sopivuutta pullakirkossa luettaviin teksteihin. Yksi haastateltava 

kertoi alkaneensa laulaa virsiä itse vasta pullakirkossa. Laulamiseen rohkaisi 

kokemus siitä, että pullakirkossa niin moni laulaa ja jokainen saa laulaa omalla 

äänellään. Kokemusta omasta osallisuudesta pullakirkossa ja muissa seurakun-

tien tilaisuuksissa lisäsi myös virsien ja puheenaiheiden selvittäminen etukä-

teen. 

 

 En mä oo nii erikoisen musikaalinen, mut kyl mä osallistun silti lau-
 lamiseen. Muitten mukanahan se menee. (H8) 

 

 Mutten mä pysty laulamaan nykyään ku on [...]  tuo kurkku on sillä 
 lailla tukossa. [...] mä luen sen sanoman siitä ja melkee kyl mä tänä 
 päivänä aika paljon laulankii, mut ennen mä luin aina sen sanoman 
 aina mitä se sisältää. Et ymmärs missä mennään, ja sopiks se sii-
 hen tekstiin ja mikä luetaan siitä. (H2) 
 

 [...] täällä vasta mä oon alkanu itte laulaa virsiä. (H5) 
 

 [...] päivätuvassa ennenku alkaa ne rukoukset [...] ni mä pyrin aina 
 tietämään että mikä virsi siinä on, mä kysyn että mikä virsi nyt on ja 
 mikä on... mikä on puheenaihe. (H1) 
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8.1.6 Virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyvän suhteen muuttuminen 

 

Haastateltavat kokivat suhteensa virsiin ja hengellisiin lauluihin muuttuneen 

elämän aikana. Muutos koettiin lähes poikkeuksetta myönteisenä kehityksenä. 

Jo lapsena opittujen virsien sanoman ymmärtäminen oli syventynyt iän myötä.  

 

 Vaikka jo lapsest kävin koko aika kirkossa ja lauloimma ja kotona 
 lauloimma mutta ni se oli niinku lapsen ajatus ja nyt [...] ymmärrän 
 vähän toiste viisii, niinku syvemmält. (H7) 
 

Oma uskoontulo ja hengellinen kasvu olivat edistäneet virsien ja laulujen sano-

man syvällisempää ymmärtämistä. Haastateltavista kaksi kuvasi hengellisellä 

musiikilla olleen osuutta myös omassa uskoontulossa. Toisaalta yksi haastatel-

tava huomautti, että lapsuuden aktiivinen laulaminen teki virsistä läheisempiä. 

Lauluharrastuksen hiivuttua myös yhteys virsiin ja niiden sisältöön heikkeni. 

 

 [...] kaverin [...] sisko oli uskova ni se aina toi niitä [hengellistä mu-
 siikkia sisältäviä] kasettia, ni kyllä ne vetos. (H2) 
  

 Ehkä mä aikasemmin ni... Enemmän niinku lapsena ku ite laules-
 kelin paljon nuorempana ja muuta ni tuli ne virretkin niinku tutum-
 pana. Nykyään ku ei ite paljon laulele ni ei tuu enää niin mietittyä 
 niin. (H1) 

 

 

8.2 Pullakirkon musiikkiin liittyvät toiveet 

 

Haastateltavilla ei juurikaan ollut kokemuksia pullakirkon musiikkiin vaikuttami-

sesta. Vain yksi haastateltava kertoi ehdottaneensa erityisdiakonian järjestä-

mässä tilaisuudessa virsiä. Toinen haastateltava otaksui aiheuttavansa riitoja, 

jos yrittäisi puuttua lauluvalintoihin. Osallistujat kokivat mahdollisuutensa vaikut-

taa pullakirkon musiikkiin vähäisiksi. 

 

 Mutten minä nii viitti puuttua. Enää vanhoilla päivillä saa muutaku 
 riitoja aikaa. (H2) 
 

 Se on se musiikki mikä kirkossa on, et isoa venettä ei pysty äkkiä 
 kääntämään, antaa mennä vaan. (H3) 
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Haastateltavien näkemykset pullakirkon nykyisestä musiikista heijastelivat luon-

nollisesti pullakirkon musiikkiin liittyviä toiveita. Silti lähes kaikki myös erittelivät 

toiveitaan pullakirkossa käytettävästä musiikista. Haastateltavat toivoivat pulla-

kirkossa laulettavan sekä nuoruudesta tuttuja virsiä että toisaalta virsikirjan vir-

siä monipuolisesti. Etenkin he, jotka olivat jossain elämänsä vaiheessa laula-

neet kuorossa, toivoivat nykyistä useampien virsien käyttämistä ja halusivat 

opetella myös itselleen oudompia virsiä. Lisäksi yksittäiset haastateltavat toivoi-

vat pullakirkossa laulettavan erityisesti Hengellisen laulukirjan lauluja ja Siionin 

kanteleen virsiä. Useampi totesi vastauksessaan, että laulujen tulisi tukea saar-

naa ja päinvastoin ja että laulujen tulisi liittyä tilaisuuden teemaan. Lisäksi yksi 

haastateltava toivoi pullakirkkoon yksinlauluesityksiä. Niin ikään ehdotettiin 

mahdollisuutta toivoa pullakirkkoon virsiä ja hengellisiä lauluja anonyymisti. 

 
 [...] ja mielellään sais olla enemmänkin noita laulajia että silleen 
 että ihan yksinlaulua että joku laulais. (H5) 

 

 Sellanen sais olla että vois toivoo. Ja tietysti siellä [...] saiskin 
 toivoo, [...] mut voisha sitä olla joku semmonen paperilappunen 
 että mihin sais ees laittaa toivomuksii ja jättää sitte johonki laatik-
 koon. (H5) 

 

Haastateltavat korostivat laulettavuuden tärkeyttä. He ehdottivat keinoja laulet-

tavuuden parantamiseksi: säestys tulisi transponoida riittävän matalalle ja ryt-

min tulisi olla tarpeeksi nopea. Virret eivät saisi olla uuvuttavan pitkiä.  

 

 Joitaki virsiä menee sillai [liian korkeasta sävellajista]. Ne pitäs heti 
 kärkeen laskee tuotani alemmaks.(H2) 
 
 
Pullakirkossa käytettäviin instrumentteihin liittyvät toiveet vaihtelivat paljon. Osa 

haastateltavista kaipasi vaihtelua ja laajempaa instrumenttiskaalaa. Instrumen-

teiksi ehdotettiin nykyisin tavallisimmin käytettävän flyygelin rinnalle haitaria, 

viulua, bongorumpuja ja kitaraa. Osa toivoi, että pullakirkossa soitettaisiin kirk-

kosalissa sijaitsevia urkuja. 
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 Viulu sopii aika hyvi näihi hengellisii kappaleisii, jotku bongorum-
 mut, neki sopii aika kivasti ku niitä osaa soittaa ja.. mut kitara erito-
 ten sopii. [...]Tommosee kuoromusiikkii esimerkiks [...] ni siihehä 
 sopis haitari hyvin. (H2) 
  

 No ei ainaskaa rumpuja tarvii olla. (H3) 

  

 Kyllähän tietenkin, mä toivoisin et joku soittais urkuja. (H5) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

9.1 Tulosten tarkastelua 

 

Virret ja hengelliset laulut olivat tärkeitä yksityiskohtia haastateltavien henkilö-

historiassa. Erilaiset kasvutaustat värittivät virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyviä 

näkemyksiä ja kokemuksia. Vaikka haastateltavat kertoivat musiikkiin liittyviä 

ristiriitaisiakin elämänvaiheita, kuvattiin virsiin ja hengellisiin lauluihin liittyviä 

kokemuksia myönteisin sanamuodoin. Elämänkokemuksen tuoma etäisyys ja 

kypsyys auttoivat tarkastelemaan koettua kokonaisvaltaisemmin. Esimerkiksi 

koulun virsikasvatukseen liittynyttä turhautumista ymmärrettiin, mutta koulussa 

saatu oppi koettiin myöhemmän elämän kannalta hyödylliseksi. Virsiaiheisten 

muistojen kokemista myönteisinä voi selittää myös se, että virret saattoivat 

muistuttaa hyvästä ajanjaksosta omassa elämässä.  

 

Musiikin perintöä voinee haastattelujen perusteella kuvata voimavaraksi. Mu-

siikkiin osallistuminen joko laulaen tai soittaen oli tarjonnut mielekkäitä koke-

muksia. Musiikki oli itseilmaisun ja oppimisen näkökulmasta voimauttavaa. 

 

Pullakirkossa pidettiin tärkeänä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Tilaisuu-

teen oli hyvä tulla, kun kävijät tunnettiin nimeltä ja työntekijät olivat tuttuja. Pul-

lakirkko voi toimintamuotona mahdollistaa kertaluontoista avunsaantia syvälli-

semmän yhteyden muodostumisen, josta Jokela tutkimuksessaan (2011) kirjoit-

taa. Haastateltavien kuvaus pullakirkosta paikkana, johon on helppo ja hyvä 

tulla, kertoo ajan myötä kehittyneestä yhteydestä ja luottamuksesta työntekijöi-

den ja kävijöiden välillä. Tämä vahvistaa Kajoksen (2008) näkemystä pullakir-

kosta osana hoidollista yhteisöä. 

 

Virsien ja hengellisten laulujen koettiin kuuluvan oleellisesti pullakirkkoon: sekä 

perinteen että osallistumisen ulottuvuudet perustelivat hengellisen musiikin kes-

keisen aseman. Musiikin tärkeyttä tukee myös Slobodan (1985) käsitys musiikin 

organisoivasta ja yhteisöjen yhtenäisyyttä tukevasta vaikutuksesta. 
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Tutkimustuloksista voi päätellä, että pullakirkossa vaikuttavat diakoniatyön mo-

net ulottuvuudet. Katekeettisuus eli kasvatuksellisuus ilmeni virsien ja hengellis-

ten laulujen kokemisena opettavaisina ja sananjulistuksena. Sosiaalisuus näkyi 

haastateltavien kokemuksessa itsestä osana tuttua ja välittävää yhteisöä. Sekä 

sosiaalisuus että karitatiivisuus, lähimmäisenrakkaus, olivat pullakirkossa ”si-

säänrakennettuina”. Pullakirkkoon tultiin paitsi sanankuuloon, myös yhteisille 

kirkkokahveille ja toisten ihmisten seuraan. Kävijöillä oli mahdollisuus tilaisuu-

den yhteydessä kääntyä työntekijöiden puoleen ja käydä kahdenkeskisiä kes-

kusteluja, mistä ilmenee diakonian pastoraalisuus. Pullakirkon olemukseen kuu-

lui diakonian liturginen ulottuvuus; pullakirkossa jumalanpalvelus on diakoniaa. 

 

Haastateltavat kommentoivat pullakirkon musiikkia hyvin korrektisti. Suoraa kri-

tiikkiä esitettiin vain vähän. Haastateltavat joko antoivat ymmärtää tai ilmaisivat 

vihjaten, jos musiikissa jokin ei miellyttänyt. Näkemyksiä ilmaistiin ”pullakirkossa 

saisi... voisi...” -muodossa. Vaikutelma oli, että haastateltavien kokemuksissa 

kirkon jumalanpalveluselämä oli vakiintunutta ja koskematonta ja vaikuttamis-

mahdollisuudet toimintatapoihin niukat. Joistain haastatteluista välittyi näkemys, 

ettei tarvetta vaikuttamismahdollisuuksille ole. Kirkko ja jumalanpalveluselämä 

voivatkin edustaa muuttumattomuutta, pysyvyyttä ja kaivattua turvaa elämän 

epävarmuuden keskellä. 

 

Lähes kaikilla haastateltavilla oli pullakirkon musiikkiin liittyviä toiveita. Tämä 

kertoo siitä, että vaikka vaikuttamismahdollisuudet koettiin vähäisiksi, kytee kä-

vijöiden mielissä kehittämisehdotuksia. Kaiken kaikkiaan musiikilliselle vaihtelul-

le, kuten laajemmalle virsien ja hengellisten laulukokoelmien ja erilaisen instru-

menttien käyttämiselle, on tilausta, vaikka myös perinteenmukaisuutta ja tuttuut-

ta tarvitaan ja arvostetaan. Tuttuuden ja vaihtelun tarjoaminen voi olla pullakir-

kolle haaste. Kaikille ei voi tarjota kaikkea, eikä uuden kokeilemiseen vaaditta-

via resursseja, kuten erilaisia instrumentteja ja soittajia, ole välttämättä aina 

käytettävissä. Vaikuttamiskulttuurin luomisessa sen sijaan voi piillä mahdolli-

suus. Se, että pullakirkon toteuttajilla on halua kuunnella kävijöitä ja huomioida 

toiveita voi lisätä yhteisöllisyyttä, luottamusta ja avoimuutta ja vahvistaa asiak-

kaiden kokemusta omasta toimijuudesta ja vaikuttajuudesta. Vaikuttamisen tuli-
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si kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Tilaisuuteen osallistuminen ilman vel-

vollisuuksia tai vastuutehtäviä voi myös olla hoitavaa. 

 

Tutkimustuloksiin olisivat saattaneet tuoda uusia näkökulmia lisätiedot, kuten 

haastateltavien ikä ja se, kauanko he olivat pullakirkossa käyneet. Haastatelles-

sani en näitä tietoja erikseen kysynyt. Olisi ollut mielenkiintoista tutkia, onko 

iällä vaikutusta näkemyksiin tai kokemuksiin. En voinut ulkonäön tai kertomus-

ten perusteella päätellä riittävän luotettavasti haastateltavien ikää. Sukupolvien 

väliset erot saattaisivat arvioni mukaan vaikuttaa esimerkiksi näkemykseen pul-

lakirkkoon sopivasta musiikista. 

 

Tutkimustuloksissa on yhtäläisyyksiä Jauhosen (2006) tutkimuksessaan esittä-

miin diakonissojen näkemyksiin virsistä ja hengellisistä lauluista. Myös pullakir-

kossa kävijät pitivät virsiä ja hengellisiä lauluja rauhoittavina ja mielialaan myön-

teisesti vaikuttavina. Kummassakin tutkimuksessa virsiä pidettiin yhtenä ruko-

uksen muotona. Virsien laulamisen myönteiset vaikutukset mielialaan ja henki-

seen terveyteen toistavat osaltaan Karvisen (2009) esittämää näkemystä hen-

gellisen terveyden tärkeydestä. Jauhosen (2006) ja Myllylän (2004) kuvaus 

hengellisyydestä osana kokonaisvaltaista ihmiskuvaa tukee niin ikään käsitystä 

hengellisen hyvinvoinnin vaikutuksesta koko ihmiseen. Virsien ja hengellisten 

laulujen laulamisesta voi olla laaja-alaista hyötyä. 

 

Tutkimustulokset kuvaavat osaltaan haastateltavien kokemusta hengellisistä 

tarpeista, joiden huomioiminen Gothónin ja Jantusen (2010) mukaan on tärke-

ää. Esimerkiksi kuvaukset virsien ja hengellisten laulujen sisällöstä ja laulami-

sen vaikutuksista kertovat, että hengellinen musiikki voi tyydyttää muun muassa 

tarvetta tulla puhutelluksi ja opetetuksi. Hengellinen musiikki on yksi keino vas-

tata hengellisiin tarpeisiin. 

 

Aiemmin tehtyjen virsiaiheisten opinnäytetöiden tutkimustuloksissa oli selkeitä 

vertailukohtia omaan opinnäytetyöhöni. Korkeakankaan (2005) opinnäytetyön 

tutkimustuloksiset jo lapsuudesta tuttujen virsien tärkeydestä ja virsien mieltä-

misestä olennaiseksi osaksi kirkon jumalanpalveluselämää vahvistuivat. Laiti-

sen ja Palosaaren (2007) tulokset hengellisen elämän vahvistumisesta toistuivat 
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niin ikään tutkimuksessani, samoin Alakarhun (2012) kuvaus virsien positiivises-

ta vaikutuksesta mielialaan. 

 

Miten pullakirkon toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää? Pullakirkossa 

kävijöitä voitaisiin jatkossa kannustaa avoimeen keskusteluun ja palautteen an-

tamiseen. Voisivatko pullakirkkoon osallistuvat halutessaan osallistua tilaisuuk-

sien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen? Haastatteluaineistosta nousi konk-

reettinen kehitysehdotus diakoniatalon tiloihin sijoitettavasta toivomuslaatikosta. 

Samalla periaatteella voitaisiin koota palautetta paitsi musiikista, myös laajem-

min erityisdiakonian toiminnasta. Se, että palautteen antaminen koettaisiin mie-

lekkääksi, edellyttää palautteeseen reagoimista. Mahdollisuuksien mukaan toi-

veita, ideoita ja ehdotuksia tulisi toteuttaa ja kokeilla. Vaikuttamismahdollisuuk-

sien lisäämisessä toteutuisi ”Meidän kirkko – välittävä yhteisö”  

-diakoniastrategian tavoite yhdessä tekemisen vahvistamisesta (Kirkon dia-

koniastrategia i.a.). 

 

Diakoniatyön näkökulmasta virsitutkimuksessa olisi jatkossakin paljon mielen-

kiintoista selvitettävää. Johtopäätösten perusteella olisi kiinnostavaa tutkia, mitä 

vaikutuksia musiikkiin ja muuhun toimintaan osallistavalla työotteella olisi dia-

koniatyön asiakkaiden kokemuksiin esimerkiksi omasta toimijuudestaan. Entä 

kuinka diakoniatyön asiakasryhmien tarpeet ja toiveet eroavat toisistaan? Kuin-

ka diakoniatyön asiakkaat kokevat virsien ja hengellisten laulujen käyttämisen 

diakoniatyössä eri ikäkausina? 

 

 

9.2 Ammatillinen kehittyminen opinnäytetyöprosessin aikana 

 

Diakonissaopintojeni alusta alkaen olen halunnut tehdä opinnäytetyöni dia-

koniatyön näkökulmasta. Aloitin ensimmäisen kerran opinnäytetyön työstämisen 

syksyllä 2008 ryhmänohjauksiin osallistumalla. Tarkoitukseni oli toteuttaa pro-

duktio-muotoinen opinnäytetyö diakonisen vanhustyön näkökulmasta. Opinnäy-

tetyöprosessi kuitenkin katkesi, kun siirryin kevään 2009 jälkeen kahdeksi vuo-

deksi teologian opintojen pariin. 
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Aloin selvittää diakonian opinnäytetyöaiheita uudelleen, kun syksyllä 2011 jat-

koin diakonisen hoitotyön opintojani. Etsin aihetta, jossa olisi yhtymäkohtia teo-

logisten opintojeni pääaineeseen, käytännölliseen teologiaan. Virsiaiheisessa 

opinnäytetyössä näin mahdollisuuksia monitieteiseen tutkimusotteeseen. Alun 

perin ajatukseni oli kohdistaa aihettani minua kiinnostaneeseen vanhustyöhön, 

mutta ehdotus erityisdiakonian asiakkaiden näkemyksiin perehtymisestä hou-

kutti monestakin syystä. Pidin henkilökohtaisena haasteena sitä, etteivät erityis-

diakonian asiakasryhmä tai toimintamuodot olleet minulle tuttuja. Erityisdiakoni-

an asiakkaiden näkökulmia diakoniatyöhön on tutkittu hyvin vähän. Lisäksi tie-

dostin tarpeeni saada kokemusta monen ikäisten asiakkaiden kanssa työsken-

telemisestä. Kohderyhmään tutustumisessa oli oppimis- ja kehittymishaasteita. 

 

Nyt käsillä oleva opinnäytetyö on yli vuoden kestäneen vaiheikkaan prosessin 

tulos. Koen työn mahdollistaneen oppimista, jota opinnäytetyöltä odotin. Sain 

kokemusta tutkimusotteen ja tiedonkeruumenetelmän valitsemisesta ja sovel-

tamisesta sekä pitkäjänteisen tutkimusprosessin etenemisestä. Ennen kaikkea 

sain tutustua minulle ennalta tuntemattomaan toimintaympäristöön ja asiakas-

kuntaan. Opin ymmärtämään diakoniatyön kokonaisvaltaisuutta ja tutustuin 

etenkin diakoniatyön liturgiseen ulottuvuuteen. Lisäksi tutkimus vahvisti käsitys-

täni luovien ja osallistavien toimintamenetelmien tärkeydestä ja toimivuudesta 

diakoniatyössä. 

 

Vaikka opinnäytetyön monitieteisyys sivusi ainakin diakonian tutkimusta, teolo-

giaa, psykologiaa ja musiikkitiedettä, oli aiheesta löydettävissä myös hoitotie-

teellinen ulottuvuus. Työ vahvisti näkemystäni kokonaisvaltaisesta ihmiskuvasta 

ja hengellisen työn menetelmien ja valmiuksien tarpeesta hoitotyössä. Luovuu-

teen perustuvat itseilmaisun keinot voivat olla merkittävä emootioiden ja muisto-

jen ilmaisukanava. Virsien ja hengellisten laulujen käyttäminen sekä muut luo-

vat toimintamuodot voivat osallistaa, voimauttaa ja eheyttää eli täten edistää 

terveyttä. 

 

Ammatillinen identiteettini on opintojeni myötä kehittynyt monin tavoin. Kirkolli-

nen suuntautumiseni on ollut alusta pitäen hoitotyön suuntautumista vahvempi, 

ja koen opinnäytetyön aihepiirin ja toteuttamisympäristön tukeneen kirkollista 
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identiteettiäni entisestään. Toisaalta etenkin kuluneet 1,5 opiskeluvuotta ovat 

vahvistaneet sairaanhoitajuuttani. Reflektoin opinnäytetyötäni sekä diakonian 

että hoitotyön näkökulmasta, mikä on auttanut löytämään yhtymäkohtia terve-

ysalan ja diakoniatyön välillä. 

 

Koen omaksuneeni keskeisiä valmiuksia työskennelläkseni erilaisissa työympä-

ristöissä niin terveydenhuollossa kuin diakoniatyössä. Diakonissaksi valmistut-

tuani toivon diakonisen hoitotyön periaatteen – kokonaisvaltaisen ja kristillisen 

ihmiskuvan – heijastuvan tekemääni työhön. 
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LIITE 1 Haastattelusuostumus 

 

 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS  

 

Suostumus opinnäytetyötutkimukseen osallistumisesta 

Tutkimuksen tekijä:  

Leena Nygård, sairaanhoitaja-diakonissaopiskelija 

Diak Etelä, Helsinki 

 

Suostun haastateltavaksi tutkimukseen, jossa kuvataan Helsingin seurakun-

tayhtymän erityisdiakonian asiakkaiden näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita vir-

sien ja hengellisten laulujen käyttämisestä diakoniatyössä.  

 

Haastatteluaineisto nauhoitetaan ja käsitellään luottamuksellisesti. Käsitellystä 

aineistosta ei voi tunnistaa henkilöllisyyttäni. Aineistoa käytetään Diakonia-

ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön ja mahdollisesti Helsingin yliopiston teo-

logisen tiedekunnan virsiaiheisen pro gradu- tutkielman osa-aineistona. Minua 

koskeva aineisto säilytetään luottamuksellisesti, eikä sitä luovuteta kolmansille 

osapuolille. Minulle ei koidu osallistumisesta mitään kustannuksia. 

 

Halutessani voin keskeyttää osallistumiseni missä vaiheessa tahansa. Annan 

suostumukseni tutkimuksen tekemiseen ja haastattelujen nauhoittamiseen. 

 

 

 

Paikka 

________________________________ 

Aika 

________________________________ 

Allekirjoitus 

________________________________ 
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LIITE 2 Haastattelurunko 

 

Virsiin/ hengellisiin lauluihin liittyvät näkemykset ja kokemukset: 
 
 Mielipiteet virsistä ja hengellisistä lauluista 
 Mikä on mielivirtesi/ laulusi? Miksi? 
 Mikä mielimusiikissasi puhuttelee? 
 Mikä virsissä/ lauluissa on tärkeää (sanat, sävel...)? 
Virsiin liittyvät kokemukset ja muistot 
 Millaisia virsiin tai hengellisiin lauluihin liittyviä muistoja sinulla 
 on? 
 Miten kokemuksesi virsistä/ hengellisistä lauluista on elämän 
 aikana kehittynyt? 
 Miten virret/ hengellinen musiikki ovat liittyneet  
 elämänvaiheisiisi? 
 Missä olet oppinut virsiä/ lauluja? 
 Miten pullakirkko on vaikuttanut kokemukseesi virsistä/ hengelli-
 sestä musiikista? 
 Oletko joskus pitänyt virsistä/ lauluista vähemmän/enemmän tai 
 vähemmän? Miksi? 
Mielipiteet pullakirkon musiikista? 
 Mitä ajattelet pullakirkon musiikista? 
 Millainen musiikin merkitys pullakirkossa mielestäsi on? 
 Onko tärkeää, että pullakirkossa lauletaan virsiä/ hengellisiä 
 lauluja? Miksi? 
Osallistuminen pullakirkon musiikkiin 
 Laulatko mukana? Kuunteletko mieluummin? 
 
 
 
Virsien/ hengellisten laulujen käyttämiseen liittyvät toiveet: 
 
Pullakirkon musiikkiin liittyvät toiveet 
 Kuvaile, millainen musiikki sopii/ sopisi pullakirkkoon. 
 Miten haluaisit osallistua pullakirkon musiikkiin? 
 Haluaisitko osallistua virsien/ laulujen valitsemiseen? 
 Haluaisitko osallistua musiikin toteuttamiseen? 
Vaikuttaminen pullakirkon musiikkiin  
 Osallistutko/ haluaisitko osallistua pullakirkon musiikin  
 suunnittelemiseen tai toteuttamiseen ja miten? 
 Oletko ehdottanut virsiä/ lauluja? Olisitko halunnut ehdottaa? 
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LIITE 3 Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 
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