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Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, joka kuuluu fenomenologisen tieteenfilo-
sofian suuntaukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sosionomi-
diakonikoulutuksen kristillisten opintojen sisältöjen ja ammattiin valmistuvien 
opiskelijoiden oppimiskokemusten välistä yhteyttä hengellisyyden näkökulmas-
ta. Vastauksia etsitään kysymyksiin: mitä opiskeluaikana tapahtuu, mitkä opin-
not jäivät muistiin ja mihin opintoihin liittyi hengellisiä kokemuksia. Viitekehyk-
senä työssä on neljä käsiteparia, jotka kuvaavat hengellisen kasvun prosessia. 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja sekä sisällön analyysiä.  
Tutkimuksen taustatietona on käytetty opintosuunnitelmaa, josta tutkimuksessa 
on käytetty vain kristillisten opintojen sisältöjä.  Myös Diakin arvoja, strategiaa ja 
diakilaista pedagogiikkaa, DIAKpedaa, on selvitetty opetuksen perustana olevi-
na käsitteinä. Ajallista perspektiiviä työhön on haettu kristillisten aineiden yli-
opettajan haastattelulla, jonka avulla selvitettiin, onko hengellisyyttä ollut ope-
tuksessa aikaisempina vuosina enemmän ja onko ehkä opetussuunnitelmissa 
ollut enemmän tilaa hengellisyydelle kuin nykyään. 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla vuoden aikana 
Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteessä. Haastateltavina olivat 
nainen ja mies, jotka parhaillaan opiskelivat sosionomi-diakoneiksi. Haastattelu-
jen avulla oli tarkoitus selvittää heidän määrittelynsä hengelliseksi oppimisko-
kemukseksi ja tutkia henkilökohtaisten hengellisyyden kokemusten sisältöjä 
peilaamalla niitä opintosuunnitelmaan.  Joissakin hengellisissä aiheissa opiske-
lijoiden pohdinta syveni vuoden aikana, kun taas joissain aiheissa keskustelua 
ei syntynyt vuoden aikanakaan paljon.  Viimeisessä haastattelussa opiskelijat 
pohtivat, näkyykö hengellisyys opinnoissa enemmän alussa, keskivaiheilla vai 
lopussa. Haastateltavien opiskelijoiden kokemus oli, että hengellisyys ohenee 
opintojen loppupuolella. Kristillisissä opinnoissa koetut hengellisyyden koke-
mukset ovat subjektiivinen kokemus ja opiskelijoiden persoonallisuus vaikuttaa 
kokemukseen. Vaikka hengellisiä kokemuksia ja hengellistä kasvua on tutkittu 
paljon, on aiheelle hyvä antaa opiskelijoiden ääni nyt ja tulevaisuudessa, koska 
sosionomi-diakoniopintojen aikana voidaan kokea merkittäviäkin hengellisiä 
oppimiskokemuksia, jotka heijastuvat myös opiskelijan muuhun elämään. 

Hengellisistä oppimiskokemuksista työssä käytetään pääosin termejä hengelli-
nen kokemus ja uskonnollinen kokemus.  
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ABSTRACT 

Kuortti, Terhi. Personal spiritual experience in Christian studies. 49 p.,   4 ap-
pendices. Language: Finnish. Järvenpää, Autumn 2013. Diaconia University of 
Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal 
Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. 

This thesis is a qualitative study, which was to describe the context the phe-
nomenological philosophy of science orientation. The aim of the study was to 
describe the context between spiritual growth and the requirements of a pro-
gramme.  The focus is on what happens during the studies, what remains in 
memory and which part of the studies are related to spiritual experiences. 

Spiritual experiences and spiritual growth have been studied extensively, but 
the personal nature of the topic is interesting to study further. The background 
information for this study has been gathered from Diak values, strategy, and 
pedagogy called DIAKpeda. Spiritual learning experiences regarded as part of 
the spirituality and the main study materials consisted of a curriculum of Chris-
tian study materials, as well as social competence and the knowledge-based 
degree programme requirements.  

Principal Lecturer of Christian Studies Pekka Launonen was interviewed. The 
purpose of this interview was to determine whether spirituality has today had 
more importance in the teaching earlier than has today. Two students studying 
in the programme of Diaconal Social Services were interviewed. The purpose of 
the interviews was to find out their own experiences. There were three inter-
wieves during one year.  The interviewees mentioned the feelings of spiritual 
knowledge and learning individually experienced. They had realized the mean-
ing of the silence and the importance of a multidimensional connektion to God.  

Keywords: spiritual identity, spiritual learning experience, spirituality, study, 
Christian studies, study 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia henkilökohtaisia hengellisyyden 

kokemuksia, joita opiskelija voi kokea sosionomi-diakoniopintojen aikana.  Tätä 

tematiikkaa lähestytään haastattelemalla opiskelijoita, jotka kertovat aiheesta 

oman subjektiivisen kokemisen kautta. Opiskelijoiden henkilökohtaisia, hengel-

lisyyden kokemuksia kuvataan mahdollisimman autenttisina ja yksilöllisesti ko-

ettuina. Tätä kokemuspintaa peilataan alan kirjallisuuteen ja teoriatietoon. Eri 

oppilaitoksissa opiskelevien oppimisprosessia on tutkittu paljon. Tässä opinnäy-

tetyössä kuvataan oppimisprosessia yleisellä tasolla.  Lähteinä työssä on käy-

tetty luentoja ja kirjallisuutta sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) opinto-

suunnitelmasta kirkollisten opintojen osuutta. Myös oppimispäiväkirjaan on tehty 

viittaus.  

Opinnäytetyön toteuttamisessa oli tärkeää huomioida ne hengelliset oppimisko-

kemukset, joita haastateltavilta nousi esiin ensimmäisessä avoimessa haastat-

telussa. Yksi opinnäytetyön tarkoitus on löytää haastateltavien sosionomi-

diakoniopiskelijoiden henkilökohtaisista hengellisyyden kokemuksista sellaista 

hengellisyyden konkretiaa, jota voi hyödyntää tulevassa ammatissa. Hengelliset  

oppimiskokemukset ovat edelleen ajankohtainen ja kiinnostava tutkimusaihe 

kokemusten ainutlaatuisuuden vuoksi. 

Koen opinnäytetyön teeman kiinnostavana tutkimusaiheena myös siksi, että 

opiskeluvuodet sijoittuvat aikuisessa uskossani ajanjaksoon, jonka aikana ta-

pahtui paljon hengellistä oppimista ja kasvamista. Valmistumme ammattiin, jos-

sa tarvitaan voimaa, virvoitusta ja viisautta, niin että päivittäiset kohtaamiset 

voisivat olla mahdollisimman aitoja ja hyviä. Elämme kiireisessä yhteiskunnassa 

ja on hyvä oppia pieniä, hengellisiä taukoja työpäivän varrelle. Terveen hengel-

lisyyden huolehtiminen on tärkeä asia, ettei ”henkinen happi” lopu.  
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2 HENGELLISYYS OSANA IDENTITEETTIÄ   

2.1 Teoriaa hengellisyydestä ja henkisyydestä    

Hengellisyys on yksi ihmisen perustarpeista ja hengellisyys näkyy ihmisen elä-

mäntavassa ja elämän tarkoituksen tulkinnoissa. Ihmisen hengellisyys tarvitsee 

hengellistä itsehoitoa, joka tarkoittaa omien kokemusten kunnioittamista ja it-

sensä kuuntelemista. Hengellinen kieli ja kokemusmaailma ovat erilaisia ja siksi 

olisi hyvä etsiä itselle luonteva tapa elää hengellisyyttään todeksi. (Aalto & 

Gothóni 2009, 182.) Hengellisyys ilmenee uskonnollisuuden eri tasoilla, jotka 

ovat yleisinhimillisiä ja samanlaisia kaikissa uskonnoissa. Nämä tasot ovat ideo-

loginen taso, rituaalinen taso, kokemuksellinen taso, älyllinen taso ja välillinen 

taso. (Aalto & Gothóni 2009, 12,14.)  

Henki on hengellisyyden kantasana. Henki-sanaa käytetään suhteellisen paljon, 

vaikka sanan tarkka määritteleminen on vaikeaa sen monimerkityksellisyyden 

vuoksi. Henki on elämä, henki on ”ilmaa”, mutta se ei ole vastakkainen aineet-

tomuudelle. Henki on tietoisuutta, itsetietoisuutta, jotain, mitä pidämme ihmises-

sä jonain ”korkeampana” tietoisuutena. Henki liittyy ihmisen mieleen, psyykeen. 

Henki on idea, etos, perimmäinen luonne. Hengen perimmäinen tarkoitus on 

yhteys itseensä ja ulospäin olevaiseen. Hengessä on aina sekä subjekti että 

objekti, ihmisestä riippuvainen merkitys. Hengellisyys on yksi osa henkisyyttä. 

(Ojanen 2012.) 

2.2 Hengellinen identiteetti kasvaa opintojen aikana 

Sosionomi-diakoniopintojen aikana omaa teologiaa ja hengellisyyttä saa pohtia 

syvällisesti itsenäisesti sekä dialogissa muiden opiskelijoiden kanssa ja erilaisis-

ta näkemyksistä keskustellaan kunnioittavaan sävyyn. Pekka Launonen puhui 

haastattelussaan hengellisyyden monimutkaisuudesta ja moni-ilmeisyydestä ja 

siitä, kuinka tämä huomioidaan opetuksessa. Launonen viittasi tutkimukseensa, 

jossa hän tutki  diakoni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaaja opiskelijoiden am-
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matillista motivaatiota, osaamista ja identiteettiä. Yksi tutkimustulos oli, että 

ammatillinen identiteetti muodostuu eri tekijöistä, jotka vaikuttavat rinnakkain, 

joista oppilaitoksessa tapahtuva on yksi tekijä. Ammatilliseen identiteettiin vai-

kuttavat koulutus, seurakunta/kirkko ja henkilökohtaiset tekijät.  

Diak tarjoaa kirkon alan koulutuksessa alan ydinosaamiseen tarvittavaa tieto-

taitoa kristillisten opintojen kautta. Kirkon alan opintokokonaisuuksissa opiskel-

laan jumalanpalveluselämää, sielunhoitoa, Raamattua, kirkkohistoriaa, kirkon 

oppia, kirkkoa- sekä seurakuntaa työyhteisönä ja organisaationa, erilaisia me-

netelmiä sekä ammatti-identiteettiä. Ammatillista identiteettiä opiskellaan mo-

nesta eri näkökulmasta, esimerkiksi mitä on oma spiritualiteetti, seurakunnan 

työntekijän identiteetti ja miten omaa hengellisyyttään voi vahvistaa. (Kirkon 

alan ydinosaamisalueiden toteutuminen 2011.) 

Kirkollisiin opintoihin kuuluvien dna-opintojen eli kirkon diakoniatyön ja nuoriso-

työn sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijuus-opintoihin kuului videotallenne, 

joka oli johdatuksena opiskelijoiden omille pohdinnoille. Videon otsikko oli dia-

konian teologia ja sen merkitys, ja siinä opettajat Kai Henttonen, Anette Malinen 

ja Jari Hirvonen pohtivat diakonian virkaan liittyvää teologiaa ja sitä, miten dia-

konia haastaa teologian. Videokeskustelussa mainittiin, että ammatti on taitojen 

institutionaalinen paketti ja että se antaa koordinaatit, joiden avulla yksilö voi 

etsiä paikkaansa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Lainaan Kai Henttosen osuutta 

keskustelussa.  

Emme voi määritellä tai rajoittaa Jumalan toimintaa. Henki puhaltaa mis-
sä tahtoo. Lähimmäisyyttä syntyy paikoissa, missä sitä ei pitäisi olla. Voi-
daanko kristittyinä lähteä nimittämään sellaisen ihmisen työtä diakoniak-
si, joka ei halua, että hänen työtään nimitetään diakoniaksi? Hengellis-
tämmekö sellaista työtä, mitä joku ei halua? Voiko kaikkea nimetä teologi-
sesta lähtökohdasta diakoniaksi, Ehkä Jumalan diakoniaksi. Diakonina 
voi toimia kirkossa ja kirkon ulkopuolella. Pitäisikö olla huoli, että kirk-
kona emme arvosta sitä diakoniaa, mikä tapahtuu siellä, jotka ovat saa-
neet diakonisen koulutuksen, mutta toimivat muualla? Jumala toimii kaik-
kialla. (Henttonen 2013.) 
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Tässä opintokokonaisuudessa hengellistä identiteettiä ja hengellistä ammatti-

identiteettiä käsiteltiin laajasti. Teemoja pohdittiin ja kirjoituksia jaettiin myös 

yhteisesti ryhmän kanssa. Hengellinen identiteetti muotoutuu elämän aikana ja 

on tärkeää tiedostaa hengellisyyden merkitys ihmisen identiteetille.  Asioiden 

äärellä viipyily on tärkeää, koska ilman sitä voi menettää kyvyn nähdä hengelli-

sissä kokemuksissa niiden kasvukaaren.  

Merkittävää on ollut se, miten samaan aikaan opiskeluiden kanssa oma ai-
kuinen uskoni on vahvistunut ja olen kasvanut myös uskossa näkemään 
asioita laajemmin. Koulu on opettanut laaja-alaista katsomista, uskon kas-
vu on opettanut läsnäoloa, rauhaa ja iloa. Nämä asiat ovat tukeneet ja täy-
dentäneet toisiaan. Joitakin tehtäviä prosessoidessa olen löytänyt itsestäni 
uusia kerroksia.  Tärkeäksi muodostunut kysymys on: mikä on hengellinen 
viitekehykseni? Kysymys, johon on hyvä palata aina silloin tällöin oman 
hengellisen kasvun varrella. Persoonallista ja hengellistä kasvua varten 
opiskelu on antanut tärkeän taidon reflektoida, pohtia, kyseenalaistaa ja et-
siä tietoa. Sitä taitoa tarvitaan työssä kuin työssä. 
(Kuortti 2013.) 
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3 HENGELLINEN OPPIMISKOKEMUS  

3.1 Yleistä oppimisesta  

Oppimista käsitellään monilla tieteellisillä erikoisaloilla, kuten oppimis- ja kehi-

tyspsykologiassa sekä vanhoissa teorioissa ja filosofioissa, jotka tutkivat kasva-

tusta, opetusta ja tiedon välittämistä. Oppimisessa on syvimmillään kyse siitä, 

mitä yksilöt ja yhteisöt oppivat sosiaalisissa tilanteissa ja mitä he käyttävät op-

pimastaan tulevaisuudessa. (Säljö 2004, 9–10.) Ihminen työstää oppiessaan eri 

aistikanavilla saatua tietoa tietoisesti ja alitajuisesti. Oppiminen rakentaa opiske-

lijan henkistä rakennetta, sillä oppiminen on monitahoista ja muuntuvaa. Opis-

kelu on hyvin luova ja yksilöllinen prosessi. Myös ihmisen kypsymis- ja kehitty-

misvaiheilla on merkitystä oppimistapahtumassa. (Kauppila 2003, 17,19.)   

Oppimisen siirtymisvaiheessa aivot muodostavat malleja ja täydentävät niitä. 

Assosiaatioita voi syntyä tuoksusta, kosketuksesta, äänestä, melodiasta, kuvas-

ta, symbolista, sanasta ja numerosta. (Wiskari 2005, 94–95.) Opiskelijan tausta 

on merkittävässä asemassa opiskeluissa. Tunteet vaikuttavat oppimiskokemus-

ten taustalla. Hengellisissä oppimiskokemuksissa vaikuttavat samat tunteet, ei 

ole olemassa sellaista uskonnollista perustunnetta, joka esiintyisi kaikissa us-

konnollisissa kokemuksissa (William 1981, 28). 

3.2 Hengellinen ja uskonnollinen kokemus tieteen näkökulmasta 

Kokemuksen merkitys uskonnossa on tiedetty jo romantiikan ajalla. Friedrich 

Schleirermacher sekä Rudolf Otto, kuten monet muutkin uskonnontutkijat ja 

filosofit, tutkivat fenomenologiaa ja eksistentialismia ja puhuivat uskonnon pe-

rustana olevista yksilön voimakkaista tunnekokemuksista. (Ketola 2008, 95.) 

Uskontotutkimuksella on ollut erilaisia painotuksia eri aikoina. Uskontotieteessä 

uskonnon ja emootion tutkimuksessa on kaksi koulukuntaa, joista toisessa pai-

nottuu kognitiivinen näkökulma, toisessa ei-kognitiivinen näkökulma. Tietynlai-

nen esikäsitteellinen tunnetila antaa sisällön tunnetiloille molemmissa näkökul-
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missa. Kognitiivisen emootioteorian mukaan emootiot syntyvät vasta kognitiivi-

sen prosessoinnin myötä. (Ketola 2008, 108.) Ihmisen aivoissa ilmeneviä ohikii-

täviä, harvinaisia ilmestyksiä on lähdes mahdotonta tutkia laboratoriossa. Esi-

merkiksi mietiskelyä ja rukousta on helpompi tutkia, koska ne voidaan palauttaa 

mieleen ja niistä on helpompi keskustella. Tiede ja kokemuksellisuus tukevat 

toisiaan, mutta kuitenkin voidaan kysyä, onko kokemustemme todellisuuden 

tavoittaminen edes mahdollista. Vaikka tiede kehittyy kokoajan, emme silti voi 

ohittaa sitä tosiasiaa, että hengellisen kokemuksen todellisuuden arvioiminen 

tapahtuu kuitenkin sen perusteella, miten todelliselta se ihmisestä itsestään tun-

tuu. (Holmes 2005.) 

Aivotutkijat ovat sitä mieltä, että kyky uskonnollisuuteen saattaa johtua ihmisen 

hermoston luontaisesta rakenteesta, vaikkakin uskonnolliset kokemukset poik-

keavat toisistaan paljon. Neurobiologit ovat sitä mieltä, että kaikkein pyhimpien 

elämysten alkuperä saattaa löytyä ihmisen aivoissa sijaitsevasta  limbisestä 

järjestelmässä, joka tuottaa tunteita. Limbisen järjestelmän tehtävänä on tark-

kailla ihmisen kokemuksia ja merkitä erityisen tärkeät tapahtumat. Tutkijat us-

kovat, että voimakkaan uskonnollisen kokemuksen aikana limbinen järjestelmä 

aktivoituu ja luokittelee kaiken erityisen merkitykselliseksi. Tämä voisi selittää 

sen, miksi vahvoja elämyksiä kokeneiden on niin vaikea kuvailla aistimuksiaan 

muille ihmisille. Ihminen lokeroi kokemuksiaan muutamassa sekunnissa ja se, 

miten ihminen luetteloi tiedon, vaikuttaa siihen, miten ihminen muistaa elämyk-

sen myöhemmin. Limbisen järjestelmän yhteyttä uskonnollisiin rituaaleihin on 

myös tutkittu ja tiedetään, että seremoniat, yksitoikkoinen messuava laulu, mie-

tiskely ja rituaalinomainen liikehdintä vaikuttavat ihmiseen limbisen järjestelmän 

kautta. (Holmes 2005.) Nykyään uskontotieteen parissa pidetään todennäköi-

senä sitä, että on olemassa perusemootioita, joiden ajatellaan kehittyneen evo-

luution myötä (ilo, suru, pelko, viha, inho). Toisaalta ajatellaan, että on olemas-

sa ”korkeampia kognitiivisia emootioita” (syyllisyys, rakkaus, häpeä, kateus 

ym.), jotka ovat riippuvaisia kognitiivisista prosesseista, kokemuksesta sekä 

kulttuurista (Ketola 2008, 94). 
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Uskontotieteen eri näkökulmia yhdistävä ajatus on, että emootiot ovat erityisiä 

mielen kykyjä. Ihmisen kykyä omaksua uskonnollisia käsityksiä perustellaan 

sosialisaatiolla, mutta se on vain yksi näkökulma. Vastaavuusmallin  ja korvaa-

vuusmallin avulla uskontopsykologiassa tutkitaan, miten ihmisen lapsena ko-

kema kiintymyssuhde heijastuu myöhemmällä iällä syntyvään jumalkäsitykseen 

ja miten vanhempien jumalkäsitys vaikuttaa tähän kaikkeen. (Ketola 2008, 105, 

107–108.) Kiintymyssuhdeteorialla on yhtymäkohta uskonnollisiin ja hengellisiin 

kokemuksiin ja ne koetaan hyvin samanlaisina. Kiintymyssuhteen kaksi ”ase-

mointipistettä” ovat turvallinen kotisatama, siis läheinen ihminen, sekä turvalli-

nen, hetkittäinen irtiotto hänestä. Tässä on yhtymäkohta uskonnolliseen koke-

miseen. Kun ihminen löytää uskon, se on kuin turvallinen majakka ja koko elä-

män ajan ihminen ottaa pieniä tai isoja irtiottoja ”majakasta”.  Siinä missä pieni 

lapsi saa kiintymyssuhteen avulla elämäänsä kognitiivisia ja emotionaalisia ”ra-

kennuspalikoita”, voi myös aikuinen löytää samoja elementtejä elämässään. 

Esimerkiksi kriisitilanteessa, kun pieni lapsi itkee, voi aikuinen reagoida rukouk-

sella. (Ketola 2008, 103–104.) Tiedetään, että turvallisen kiintymyssuhteen ko-

kenut lapsi omaksuu helpommin vanhempien uskonnollisia käsityksiä itselleen 

kuin turvattoman kiintymyssuhteen kokeneet. Näillä erilaisilla kokemuksilla on 

todettu olevan yhteyttä myös siihen, miten intensiivisesti uskonnollisia koke-

muksia koetaan. (Ketola 2008, 107.) Uskonnolliset kokemukset ovat universaa-

leja, mutta yksilöllisiä, eivätkä ne ole riippuvaisia instituutioista tai organisaati-

oista (Ketola 2008, 98). 

Englantilaiset uskontotieteilijät Daniel Batson ja Larry Ventis ovat tutkineet us-

konnollisia kokemuksia ja heidän mukaansa uskonnolliset kokemukset yhdistä-

vät monimuotoisella ja monimutkaisella tavalla ihmisen olemassaoloa koskevat 

kysymykset ja vastaukset tulkintajärjestelmäksi, jonka avulla ihminen etsii ja 

löytää elämälleen tarkoituksen (Laitila 2006,114).  Batson ja Ventis jaottelevat 

edellytykset kokea uskonnollisia kokemuksia neljään kategoriaan. Näihin kuulu-

via uskonnollisia piirteitä ovat se, että muutaman ihmisen kokemus vaikuttaa 

voimallisesti muihinkin ihmisiin, kokemuksen kokonaisvaltaisuus, kokemuksen 

intensiivisyys ja se, että uskonnollinen kokemus vaikuttaa ihmisen koko elä-

mään. (Laitila 2006, 115, 118.)  Tutkimukset kertovat, että mitään yhtä, yhte-
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näistä kokemustyyppiä ei ole löydettävissä uskonnon taustalla, vaikka uskon-

nossa vaikuttaa samanaikaisesti suuri joukko erilaisia kokemuksia ja emootioita 

(Ketola 2008, 107). Ihminen voi liittää minkä tahansa emotionaalisen kokemuk-

sen uskonnolliseen kohteeseen. Uskonnolliset kokemukset koostuvat kaikista 

tunteista, havainnoista ja aistimuksista, jotka ihminen liittää johonkin yliluonnol-

liseen agenttiin. (Ketola 2008, 100.)  

Mitä sitten on uskonnollinen kokemus ja miten sitä voi lähestyä uskontotieteen 

näkökulmasta? Koska uskonnolliseen kokemukseen oleellisesti liittyy emootiota 

ja tunteita, se voidaan luokitella uskontotieteessä uskontopsykologian alueel-

le. Uskontotiede jaotellaan perinteisesti niiden alojen mukaan, joista tutkijat ovat 

hakeneet taustateorioita ja metodeja tutkimuksilleen (esimerkiksi uskontososio-

logia, uskontohistoria, uskontoantropologia ja uskontoekologia). Mielen, emoo-

tioiden ja tietoisuuden tutkimuksen alueella saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Us-

konnollinen kokemus on moniulotteinen käsite ja vaikeasti määrittyvä tila, jota 

voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta. (Pohjanheimo 2013.)  

3.3 Hengellinen oppimiskokemus maallikon näkökulmasta 

Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä 

se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt (Joh. 

3:8). Hengellinen kokemus merkitsee ihmisille eri asioita ja hengellisyyttä voi-

daan kokea ja ilmentää monin eri tavoin. Kaunokirjallisuudessa asiat voidaan 

kuvata toisin. Hengessä vaeltaminen on kuin liikkumista Jumalan aikeissa, jol-

loin innostumme Jumalan sydämenlyöntien kuuntelemisesta ja siitä, että kuun-

telemme Jumalan ääntä pienissäkin asioissa (Hall & Luke 2010, 24–25). Hen-

gellisyyteen kuuluu luottaminen, mutta usein ihminen korvaa luottamisen logii-

kalla ja ymmärryksellä. Me koemme asioita eri tavalla riippuen kulttuurista, opi-

tuista ja totutuista asioista ja myös siitä, minkälainen yhteys meillä on omaan 

sisimpäämme. Hengellisiä kokemuksia voi kokea jumalanpalveluksissa, Raa-

mattua lukiessa, rukouksessa, luonnossa ja monessa muussa ympäristössä. 

Uskonnonpsykologian professori Owe Wikström kirjoittaa omakohtaisista hen-
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gellisistä kokemuksista ja kuvaa sitä, miten ihmisen perustava eksistentiaalinen 

kaiho saa muodon ja suunnan. Kokemuksena tunne on kuin olisi tullut kotiin. 

Toiset meistä ovat vakuuttuneita, toiset ovat pohdiskelevia, muutamat liikuttuvat 

kyyneliin asti kokiessaan, että elämällä on sittenkin keskus. Osa meistä kokies-

saan Pyhän läheisyyttä, epäilee uskon sisältöä. Toiset haluavat pitäytyä epäi-

lyksissään. (Wikström 2011, 19–20.) Wikström kirjoittaa horisonttien etsimisestä 

näkyväisen takaa ja siitä, kuinka tuolla tiellä ihminen saa hylätä valmiit kaava-

kuvat Jumalasta ja itsestään. Arkipäivä saa uudenlaisen merkityksen, jos ihmi-

nen suostuu ohjattavaksi sisäisen tien eri vaiheiden halki. Wikström kuvaa, 

kuinka ihminen saa silloin uuden keskuksen. Tämä sielun keskus on kristitylle 

dialogin kokemus, ja ihminen kokee olevansa vuorovaikutuksessa Jumalan 

kanssa. Suhde muuttuu kaipauksesta aavistuksen kautta hämmästyttäväksi ja 

valtavaksi kokemukseksi. Ihminen kokee, ettei ole enää etsijä, vaan että häntä 

etsitään ja ettei vain hän ole kaipaava, vaan että häntä kaivataan. Hän voi hä-

peilemättä jättäytyä voimakkaamman käsiin. (Wikström 2011, 21–22, 26.) 

Uskon kasvuprosessi ei ole ”häiriötön” prosessi. Hengellisen kasvuprosessiin 

voi kuulua niin sanottuja hengellisiä kipupisteitä, jotka ovat yksilöllisiä, hengelli-

seen kasvuun liittyviä kokemuksia. Tällainen kokemus voi olla esimerkiksi totut-

tu tapa, josta itse kärsii, mutta josta ei halua luopua. Jos häiritsevä asia on hal-

litsevana ajatuksissa päivittäin, voi kyseessä olla  asia,  jonka tueksi tarvitaan 

vertaistukea ja ihmistä, jonka kanssa voi puhua luottamuksellisesti. Jokainen 

ihminen kohtaa ongelmat yksilöllisesti ja ongelmien kohtaamiseen tarvitaan 

rohkeutta. Usein ihminen siirtää, ohittaa, puhuu uudeksi ja aliarvioi ongelmia ja 

niiden vaikutuksia.  Uskallus ongelmien kohtaamiseen vaatii ihmiseltä herkkyyt-

tä aitoon, kokonaisvaltaiseen läsnäoloon itsensä kanssa. Ihminen voi kasvaa 

tilaan, jossa hän ei pelkää vaikeita asioita, vaan kokee ne haasteena. Juuri vai-

keina aikoina me kasvamme.  

Luther kirjoitti vaikeuksissa kasvamisesta. Yksi Lutherin muotoilema kasvupro-

sessin kuvaus on kuvattu pelon ja rakkauden välisenä taisteluna. Alussa nämä 

tunteet ovat erilliset, mutta kasvuprosessissa ne sekoittuvat keskenään. Kumpi-

kaan ei voita kokonaan, epäusko ja usko taistelevat keskenään. Tämä ahdistus, 



15 

eksistentiaalinen hätätila, opettaa oikeaa teologista tietoa. Teologiset kysymyk-

set muodostuvat olemassaolon kysymykseksi ja saavat ”värinsä” ahdistusko-

kemuksesta. Nyky-yhteiskunnassa masennus on jo jonkinasteinen ilmiö. Jo en-

nen masennusta olisi hyvä koota jokapäiväisiä ilon merkkejä sisäiseen laatik-

koomme. Ajan mittaan laatikolle tulee käyttöä. Kannattaa myös opetella elä-

mään menneen ja tulevan leikkauspisteessä ja muistaa aktiivisesti elämän lah-

jaluonne.  (Wikström 2011, 33, 42.) Usko on tutkivan, kriittisen asenteen seura-

usta, eräänlaista hypoteesin testaamista, jolloin ihminen löytää sisimmän mi-

nuutensa. Usko ei oikeastaan ole totena pitämistä vaan pikemminkin vastaus 

kutsuun. Tämän ymmärtäminen on toisiaan seuraavien löytöjen tulosta. (Wik-

ström 2011, 21, 26.)  

3.4  Hiljaisuuden vaikutus oppimiskokemuksissa 

Usein henkilökohtaisesti koettu hengellisyyden kokemus tarvitsee myös hiljai-

suutta. Hiljaisuus voi olla lähtökohta, matkalla oloa tai päätepiste. Hiljaisuudes-

sa tapahtuu paljon oppimista. Silloin opitut asiat prosessoituvat ja jäsentyvät. 

Hengellisiä oppimiskokemuksia on koettu sosionomi-diakoniopintojen aikana 

myös hiljaisuudessa. Joidenkin luentojen alussa opettaja on pitänyt rukouksen. 

Eräs luento oli rakennettu pihaympäristöön hiljaisuuden poluksi, jota pitkin pas-

toriopettaja kuljetti ryhmän polun varrella olevien pysähtymispaikkojen luo. Niis-

sä opettaja vain muutamia sanoja käyttäen kertoi jotain ja antoi hiljaisuuden 

puhua tavallaan. Polun loppupää oli  Tuusulanjärven rannalla, mutta sisällölli-

sesti polku jatkui pitkälle eteenpäin opiskelijoiden arkeen. Tuo hiljainen luento 

on jäänyt mieleen kauniina hengellisenä oppimiskokemuksena. Tilanteen ar-

vokkuus ja intensiivisyys antoivat tilaa jokaisen persoonalliselle hengellisyydel-

le. Myös opiskelijat ovat opettaneet luennoilla hiljaisuudesta esimerkiksi tehtä-

väkokonaisuuksien purkutilanteissa ja demonstraatioissa.  Demonstraatio lasten 

sururyhmästä ja erään tehtävänpurkutilanteen lopussa hiljaa hetken verran 

ryhmänä lähekkäin seisominen ovat esimerkkejä siitä, miten  hiljaisuus voi olla 

luonnollinen osa yhteistä oppimista. Hengelliset oppimiskokemukset hiljaisuu-

dessa opettavat samalla uusia asioita itsestämme, toinen toisistamme ja ympä-
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röivästä maailmasta.  Myös uusi opiskelukausi Diakissa alkaa tauon ja hetken 

hiljentymisen jälkeen. Asialla on symbolinen ja käytännöllinen merkitys. Tällä 

tavalla Diak voi korkeakouluna viestittää ympäristöön hiljaisuuden ja levon mer-

kityksestä.  Ehkä tyhjentyneet parkkipaikat kiinnittävät   ohikulkevan ihmisen 

katseen helpommin kampuksen maamerkkiin, kuvaan Jeesuksesta, joka kau-

niilla tavallaan pyytää viivähtämään hetken hiljaisuudessa.     

Viivähtämistä voi opetella, ja opiskelijahaastatteluissa ideoimme yhdessä mini-

retriittejä, joiden avulla hengellisistä oppimiskokemuksista voi tulla luonteva osa 

arkea. Miniretriitti voi olla pieni hetki, jonka avulla pysyy paremmin kiinnittynee-

nä elämän luonnollisessa rytmissä. Miniretriittiympäristö voi olla kukkakauppa, 

kirkko, rakas luontopaikka, ruuhkatien varrella oleva kynnetty pelto, veden ääni 

tai mikä tahansa muu arjen asia aidosti läsnä ollen koettuna. Arjen ja työn välis-

tä jännitettä voi tasapainottaa hiljaisuuden kokemuksilla. Ensin täytyy oppia kat-

somaan näkymättömään ja kääntämään kuulonsa kohti hiljaisuutta.    
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4 HENGELLISYYS DIAKIN JÄRVENPÄÄN TOIMIPISTEESSÄ 

4.1 Opetuksen perustana olevia asioita  

Diakonia-ammattikorkeakoulun kuvainnolliset juuret on istutettu jo vuonna 1867. 

Nykyään Diak vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta. 

Opetuksessa keskeistä on eettisesti vahvan yhteiskunnallisen koulutuksen ke-

hittäminen sosiaali- ja terveysalalla  sekä humanistisella ja opetusalalla. (Diako-

nia-ammattikorkeakoulu, i.a.a.) Diak on määritelty arvoyhteisöksi ja yksi arvoista 

on kristillinen lähimmäisenrakkaus. Diakin toiminnan perustana on strategia, 

joka on jaettu kuuteen osaan, johon kuuluu käsite kutsumuksesta. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu, i.a.b.)  

Diakin visiona on olla eettisesti vastuullinen, osallisuutta ja hyvinvointia vahvis-

tava korkeakoulu. Diak on kouluttajana ja kehittäjänä arvostettu kansallinen 

osaaja sekä kansainvälinen osaaja ydinalueellaan diakoniassa ja kristillisessä 

kasvatuksessa. Merkitysten, tarkoituksien ja toivon kysymyksissä halutaan 

tukea spiritualiteetin kehittämistä. (Hakemus ammattikorkeakoulun toimilupaa 

varten 2013, 5).  

Diakin kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta ohjaavia arvoja ovat dynaaminen 

yhteisöllisyys, ilmiölähtöisyys, ammatillinen reflektiivisyys ja kehittävä työote. 

Dynaaminen yhteisöllisyys muodostuu aktiivisen kuuntelun taidosta. Arvojen ja 

etiikan pohdinta ovat aina osa opiskeltavien ilmiöiden tarkastelua. Yksi ammatil-

lisen reflektointitaidon osa on oppia tunnistamaan omaan toimintaan vaikuttavat 

oletukset ja käsitykset ja tarvittaessa työstää niitä. Reflektointitaidon kautta 

ammatillinen ja persoonallinen kasvu vahvistuvat rinnakkain. Diakin opiskelijat 

uskaltavat pysähtyä, kuulla, nähdä ja toimia. Diakista valmistuva opiskelija on 

rohkea asiantuntija, jolla on sydän paikallaan. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 

i.a.c.) 
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4.2 Hengellisyyden toteutuminen opinnoissa eri aikoina 

Haastattelin kristillisten aineiden yliopettajaa Pekka Launosta. Pekka Launonen 

on työskennellyt opistoaikaan nuorisotyönohjaajan koulutuksen puolella ja en-

simmäisen kysymyksen aihe on, onko hengellisyys muuttunut opistoasteisen 

koulutuksen muuttuessa ammattikorkeakouluasteiseksi opetukseksi. Ytimekäs 

vastaus oli kyllä. Muutostilanteesta Pekka Launonen kertoi, että Diak aloitti toi-

minnan vuonna 1996 ja jonkin aikaa oli päällekkäisyyttä ja siirtymävaihetta. 

Tuohon aikaan kuului diakoni- ja nuorisotyönohjaajakoulutuksen integroituja 

kokeiluvaiheen koulutuksia, jolloin  ikään kuin ajettiin sisään Diakin tulevaa pe-

dagogiikkaa.   Launonen kertoi, että siirtymävaiheen muutoksiin liittyi paljon ky-

selyjä, epäilyksiä ja ihmettelyjä.  

Ihmiset kyselivät, mikä tämä tämmöinen on ja että miksei voida jatkaa niin 
kuin ennenkin. Tämä meni muutamissa vuosissa ohi. Yhteistyö seurakun-
tiin oli toimivaa ja hyvä keskusteluyhteys vallitsi kokoajan kirkkoon päin. 

Ammattikorkeakoulujärjestelmän muutoksista Launonen kertoo, että vanhassa 

koulutuksessa opiskeltiin enemmän kurssimuotoisesti.  

Tänäkin päivänä, kun otetaan uusi opiskelijaryhmä sisään, mennään aika 
paljon samaan tahtiin ja yhdessä ja tiettynä vuotena opintonsa aloittaneet 
tutustuvat toisiinsa. Kurssimuotoisuus oli kuitenkin opistoasteisessa koulu-
tuksessa vielä selvempää. Toinen asia, mikä jossain määrin oli vielä yh-
deksänkymmentäluvulla ja vielä kun mennään ajassa taaksepäin, niin in-
ternaattiopiskelu, eli asuttiin myös oppilaitoksessa. Opiskelijamäärät oli-
vat pienempiä ja silloin kun asuttiin ja opiskeltiin täällä, niin silloin se yh-
teisö oli tietysti ihan toisenlainen. Tämä alkoi muuttua siellä opistoastei-
sen koulutuksen loppuvaiheessa. Tänä päivänä asutaan eri puolilla ja tul-
laan vain opiskelemaan, suorittamaan oppimistehtäviä ja kuuntelemaan 
luentoja. Opetussuunnitelman luonne on muuttunut, että se ei ole enää 
niin kurssimuotoinen, kuin se oli silloin, vaikka aika kaavamaisesti edel-
leenkin edetään. Nämä kaksi asiaa ovat johtaneet siihen, että täällä oppi-
laitoksessa ja kampuksella tapahtuvaa muuta toimintaa on vähemmän. 
Esimerkiksi tällaista hartaustoimintaa, aamuhartauksia, iltahartauksia ja 
muuta, ne ovat pikkuhiljaa ikään kuin karisseet pois. Silloin voi sanoa, et-
tä hengellisyys on muuttunut.  
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Launonen vastasi kysymykseen opiskelijoiden erilaisuudesta, että aina on ollut 

hyvin monenlaisia hakijoita ja aina on opiskelijavalinnoissa otettu monenlaisia 

opiskelijoita sisään. Yksi muutos, mikä amk-vaiheessa tapahtui oli se, että kak-

soiskelpoisuus tuli entistä selvemmin  tähän tutkintoon. Launonen jatkaa, että 

myös opistoasteisessa diakoniakoulutuksessa oli sosiaaliohjaajan kelpoisuus, 

mutta se oli tavallaan alisteinen diakonikoulutukselle. Nyt asetelma on enem-

män toisinpäin, että sosionomitutkinto on se raami, jonka voi suorittaa ilman 

kirkollista osuutta tai kirkollisen kelpoisuuden kanssa. Siitä huolimatta, että 

suuntautumisvaihtoehtoihin otetaan suorittamaan kirkollista kelpoisuutta, niin 

amk-vaiheessa, opiskelijavalinnassa siihen tuli tietyllä tavalla neutraalimpi suh-

de. Hypoteettiseen kysymykseen, onko hengellisyydestä kysytty koskaan pää-

sykokeissa, Launonen vastaa, että Järvenpäässä ei ja että aihe on vaikea tutkit-

tava. Sen sijaan on kiinnitetty huomiota siihen, minkälaista kokemustaustaa 

opiskelijalla on esimerkiksi seurakunnan toiminnasta. Jos hakija pystyy osoitta-

maan, että on toiminut vapaaehtoisena tai palkattuna työntekijänä, niin se antaa 

kuvan motivaatiosta ja orientaatiosta, että hakija tietää, mihin on hakemassa. 

Launonen tiivistää vielä, että tänä päivänä ollaan aika tarkkoja, että hakijan 

hengellisyyttä ei voida lähteä esimerkiksi pisteyttämään valintatilanteissa, koska 

se olisi epäeettistä. Täytyy enemmän katsoa vuorovaikutustaitoja tai puhua ko-

kemuspohjasta.  

Launonen kertoo, miten diakoneita on koulutettu 50-luvulta alkaen ja että Dia-

kissa on monta toimipistettä ja paikkakuntaa, joilla kaikilla on omat historiansa 

ja profiilinsa. Järvenpäästä Launonen kertoo, että siellä ollaan aina oltu tässä 

suhteessa aika avaria. Hengellisessä mielessä on nähty, että jokaisella prosessi 

menee omassa tahdissa, eikä valintakokeessa voi tästä näkökulmasta mitään 

kovin lopullista johtopäätöstä tehdä. Launonen viittaa tutkimustulokseensa, että 

Järvenpään kampuksella vuosien 1949 ja 1965 välissä vaikuttanut uuskansan-

kirkollinen työnäky kertoi jo silloin avarasta ja laaja-alaisesta kirkkonäystä, että 

kirkossa on erilaisia ihmisiä ja erilaista hengellisyyttä. Pekka Launonen jatkaa, 

että muitakin tekijöitä hengellisyyden muutokseen varmasti on.  
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Puhutaan yhteiskunnassa kehityssuunnasta, että kirkkoon kuulumispro-
sentti pienenee, mikä tarkoittaa, että kirkkoon kuuluu pikku hiljaa vähem-
män jäseniä kuin ennen. Puhutaan koulun uskonnonopetuksen muutokses-
ta ja yleisen kristillisen tietämyksen vähenemisestä. Ehkä yhtenä juontee-
na vaikuttaa myös heterogeenisuuteen, että tätä kautta sisään tulevat opis-
kelijat ovat keskenään yhä enemmän erilaisia. Jollakin on hyvin vahva 
hengellinen tausta ja hengelliset odotukset, jollakin hyvin vähäiset ja 
avoimena kirjana ihmetellään, että mitähän tässä nyt odottaisi. Tämä mo-
ni-ilmeisyys on lisääntynyt opiskelijoissa ja miksei myös henkilökunnassa.  

Launonen kertoo henkilökohtaisen näkemyksensä hengellisyydestä Diakin 

opinnoista. Ensin katsotaan opetussuunnitelmasta, minkälaisia tavoitteita ja si-

sältöjä sinne on kirjattu. Kirkon alan opinnoissa liikutaan yleisen opinnollisuuden 

ja sitten hengellisyyden rajapinnalla.  

Jos kysyt, mitä hengellisyys mun mielestä tarkoittaa, niin silloinhan se tar-
koittaa aika pitkälti tämmöistä henkilön omaan uskoon ja  niin sanottuun 
spiritualiteettiin liittyvää, jotakin persoonallista ja jotakin omakohtaista. 
Ehkä tätä voi konkretisoida sillä, että seurakunta on uskon harjoittamisen 
paikka. Oppilaitos ei lähtökohtaisesti ole perustettu sitä varten, mutta tie-
tysti sitten, jos oppilaitos on ottanut kirkon työntekijöiden koulutustehtä-
vän, niin opetuksenkin täytyy myös tähdätä siihen. Jos ajatellaan Diakin 
opintokokonaisuuksia, niin tavoitteissa on tiedollisia tavoitteita, eli opis-
kelemista ja oppimista,  jolloin se ei ole sillä tasolla hengellistä toimintaa. 
Opintokokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt on rakennettu oppimistavoit-
teina, silloin voidaan ajatella, että hengellisyys ei synny yleisenä määrit-
teenä, vaan se syntyy yksilön kokemuksena, yhtä hyvin opettajan kokemuk-
sena. Hengellisyys syntyy tavallaan siinä hetkessä. Siinä on kyse jostakin 
tällaisesta, että siinä samassa tilassa ja tilanteessa yksi opiskelija kokee 
sen hengellisenä ja toinen ei koe. Tämä tekee asian mielenkiintoiseksi, 
mutta myös vaikeaksi ottaa haltuun. Tietyllä tavalla kaikki kirkon alan 
opinnot antavat mahdollisuuden, mutta eivät takaa, että hengellinen ko-
kemus syntyy. Voidaan myös miettiä, onko hengellisyys aina kokemusta, 
siinä on monta tasoa.  

Seuraavaksi Launonen vastasi kysymykseen hengellisyyden pedagogisesta 

luonteesta. Opettaja on pedagogi, joka ohjaa tuntitilanteita sekä prosesseja toi-

mien koko ryhmän ohjaajana ja kaikkien pedagogina. Hengellisyyden monimut-

kaisuudesta ja moni-ilmeisyydestä johtuen opettaja ei voi ottaa yksinuottista 

etenemislinjaa siinä, että hengellisyyttä kasvatettaisiin tietyllä tavalla. Se mikä 

sopii yhdelle, ei sovi toiselle.  Launosen mielestä hengellisyys ja pedagogiikka 

ovat hyvä sanapari, jota on syytä miettiä.  Launonen puhuu aiheesta lisää ja 
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kiteyttää asiasisällön kuvioon, jossa on kolme elementtiä. Koulutus, sisällöt ja 

oppimisympäristö. Sisällöt tarkoittavat tässä kontekstissa opetusta ja oppi-

misympäristöön kuuluvat myös kaikki kahvitunnit, lounastunnit ja opiskelijakol-

legoiden kanssa käydyt keskustelut. Hengellisyys tulee myös sitä kautta, jolloin 

se ei ole Diakin suunnittelemaa, vaan tapahtuu ihmisten kesken, Diak tarjoaa 

siihen ympäristön ja mahdollisuuden. Hengellisyyden pedagogiikkaa Launonen 

kuvaa sekä opettajakeskeisesti että opiskelijalähtöisesti. Monissa tuntitoteutuk-

sina tehtävissä harjoitteissa opiskelijat voivat vaikuttaa sisältöön. Esimerkkinä 

Launonen mainitsee Raamatun käyttöön liittyvän ryhmätyön, missä ryhmä valit-

see toteutustavan ja suunnittelee sen demonstraatioineen.  

Olen kokenut semmoiset tilanteet kyllä hyvinkin positiivisina ja kivoina, eli 
tietysti se impulssi voi tulla myös opiskelijoista itse tuntitilanteessa ja ope-
tustilanteessa tämän tyyppisissä harjoituksissa. Se on oikeastaan hauska 
huomata, että jos tehtäväksi annossa annetaan vapaat kädet, että miten se 
toteutetaan, niin monesti opiskelijat haluavat tehdä sen hyvin hartaasti ja 
hengellisesti. Että se elementti tulee sieltä päin ja se on ihan ok.      

Pekka Launonen puhui Ihmisyyden moninaisuudesta ja siitä, miten sosiaaliala 

ja kirkon ala pitäisi olla limittäin toinen toistaan tukien. Tekemiensä tutkimusten 

pohjalta Launonen viittaa tietoon, että kirkon alalla opiskelevia ihmisiä motivoi 

hengellinen kutsumus vahvasti, mutta vielä korkeampana motivaationa on aut-

tamismotivaatio. Tämän jälkeen Launonen vastasi kysymykseen, välittyykö Dia-

kin ulkoisessa olemuksessa ammattikorkeakoulun hengellisiä arvoja. Esimerk-

kinä Pekka Launonen kertoi, mitä Diakin kansainväliset opiskelijat ovat kerto-

neet. Ne henkilöt, jotka tulevat toisesta maasta, toisesta kulttuurista ja myös 

toisenlaisesta kirkollisesta perinteestä, ovat ihmetelleet tullessaan kristilliseen 

oppilaitokseen, että missä täällä ovat ne symbolit. Kansainvälisesti ajatellen 

hengelliset arvot eivät välity eivätkä näy Diakin ulkoisessa olemuksessa kovin-

kaan paljon. Toisaalta Launonen jatkaa, että ei ole olemassa mitään yksiselit-

teistä vastausta siihen, näkyvätkö hengelliset arvot ulospäin. Joillekin näkyy ja 

jollekin toiselle ei näy. Mutta jos katsoo muualle yhteiskuntaan, niin aika usein 

törmää stereotyyppisiin mielipiteisiin Diakista. 
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Vähän pelkistetty ja yksinkertaistava se käsitys on, ja sitten täytyy selittää, 
mitä täällä tehdään. Tässäkin asiassa on monenlaisia yleisöjä, jotka Dia-
kiin päin katsovat ja muodostavat mielipiteitään. Diakin ilme ulospäin on 
enemmän, että se on oppilaitos, joka keskittyy hankkeisiin koulutuksen 
ohella tai täydennyskoulutukseen, tutkimukseen ja tämmöinen korkeakou-
lumaisuus. 

Pekka Launonen kertoi, että hyvä keskusteluyhteys vallitsee kirkkoon päin ko-

koajan. Yksi esimerkki on, että kirkko on vastannut siihen, että Diakin tutkintoon 

ei mahdu siinä määrin kaikkea sitä hengellistä ja kirkollista opetusta, mitä opis-

toasteen aikana oli. Nykyinen koulutus on yhteiskunnallisesti laajempi ja kirkko 

on huomioinut tämän myös hengellisen osaamisen vahvistamisena jo perehdyt-

tämissuunnitelmissa ja täydennyskoulutuksissa.   

Niin, elämä menee nyt tähän suuntaan ja nyt sitten mietitään, että mitä nyt 
kirkon puolella. Kun opiskelija valmistuu ja tulee kirkkoon töihin, niin jos 
on jotakin semmoisia tietoja tai taitoja tai osaamista mitä pitää vahvistaa, 
niin sitten vahvistetaan. Että se on sillä tavalla sanotaanko näin, että elä-
mä on mennyt eteenpäin niin kun puolin ja toisin. Kirkkokaan ei ole  jä-
mähtänyt parin vuosikymmenen taakse, vaan huomioi, että koulutuslaitok-
sesta tulee erilaisia ihmisiä kuin ennen. On hyväksytty, että maailma 
muuttuu ja myös kirkko sopeutuu siihen.  
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5 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS  

5.1 Neljä teemaa  

Opiskelijoiden henkilökohtaisten hengellisten kokemusten tutkiminen tapahtuu 

teoreettisen viitekehyksen kautta. Viitekehyksessä on neljä teemaa, joista jokai-

nen muodostuu käsiteparista. Yhden teemoista muodostivat haastatellut opiske-

lijat ensimmäisessä tapaamisessa. Tällä tavoiteltiin sitä, että myös opinnäyte-

työn teoreettisessa viitekehyksessä huomioidaan opiskelijoiden hengellisen 

kasvun henkilökohtaisuus mahdollisimman hyvin. Neljä teemaa olivat mukana 

keskusteluissa siten, että toin jonkun käsiteparin keskusteluun mukaan silloin 

kun se oli luontevaa, muuten tarkastelin keskusteluja viitekehys-teemaan opin-

näytetyön analyysivaiheessa. Neljään teemaan muodostuivat käsiteparit aikui-

nen usko – lapsen usko, ilo – vastoinkäymiset, kokonainen – keskeneräinen 

sekä hiljainen tieto – kirjaviisaus. Teemat ovat käsitekartan muodossa, jonka 

keskellä on kaikki teemat läpäisevä yhteys (liite 2). 

5.2 Apuotsikot 

Opiskelijat kuvasivat hengellisiä oppimiskokemuksiaan hyvin konkreettisin käy-

tännön esimerkein. Siksi työhön syntyivät aineiston sisäisinä valintoina muodos-

tetut apuotsikot, jotka kuvaavat tyypillisimpiä hengellisyyden muotoja, joita opis-

kelijat ovat kokeneet kristillisten opintojen aikana. Litteroinnin jälkeen teemoitte-

lin tekstin puhekokonaisuuksiksi, joita on helpompi tarkastella työn viitekehyk-

sen mukaan. Puhekokonaisuudet lajittelin apuotsikoiden mukaan. Apuotsikoi-

den aiheet ovat toiminnalliset ja aktivoivat tehtävät, taidemenetelmät, käytännön 

harjoittelut, oppimispäiväkirja, raamattupiiri, hartaus, messu, rukous, Raamattu 

ja hiljentyminen. Haastattelujen keskusteluissa ja analyysivaiheessa on pyritty 

noudattamaan Hirsjärven ja Hurman käyttämää linjausta haastattelututkimuk-

sesta, jossa halutaan löytää kuvaavia esimerkkejä (Metsämuuronen 2009, 245). 



24 

5.3 Keskustelujen peilaaminen opintosuunnitelmaan 

Henkilökohtaisista hengellisistä oppimiskokemuksista keskusteltiin kolmessa 

haastattelussa myös opintokokonaisuuksien ja tehtävien tasolla.  Keskustelui-

den pohjalta syntyivät opiskelijoiden näkemykset siitä, missä kristillisissä opin-

noissa he ovat kokeneet henkilökohtaisia hengellisyyden kokemuksia. Liitteen 3 

kuva havainnollistaa tätä sosionomi-diakoniopintojen läpi kulkevalla opintopolul-

la, jonka yläpuolella on kuvattu kaikki opintokokonaisuudet erillisinä laatikkoina.  

Lyhenne laatikossa tarkoittaa, että toinen haastatelluista on kokenut opintoko-

konaisuuden yhteydessä hengellisiä oppimiskokemuksia. Ympyröity laatikko 

tarkoittaa, että molemmat opiskelijat valitsivat opintokokonaisuuden hengelli-

syyden näkökulmasta. Yleiseen opintosuunnitelmaan kuuluvista 37 opintokoko-

naisuudesta opiskelijat tarkastelivat tarkemmin kristillisiä opintoja ja valitsivat 

niistä kymmenen. Nämä opintokokonaisuudet ovat ensimmäisen lukuvuoden 

aikana arvot ja etiikka (AET), diakonian ja nuorisotyön ammatillisuus (AMM) 

sekä kristinuskon lähtökohdat (KRL). Toisen opintovuoden opinnoista hengelli-

nen työ (DNA), kristinuskon pääkohdat (KRP), diakoniatyö (DIT) sekä seurakun-

taharjoittelu (SEH). Kolmannen vuoden opinnoista seurakuntatyön kehittäminen 

(TYK), kirkon kansainvälinen vastuu (MMK) sekä ajankohtaisia kristinuskon tul-

kintoja (AKT). Viimeisen vuoden opinnoista opiskelijat eivät valinneet yhtään 

opintokokonaisuutta hengellisyyden näkökulmasta. Molemmat opiskelijat kertoi-

vat olevansa sitä mieltä, että hengellisyys ohenee opintojen loppupuolella, eri-

tyisesti jos opinnäytetyön aihe painottuu toisin.  Opiskelijat miettivät myös tois-

ton merkitystä, jota heidän mielestään oli ollut kristillisten opintojen sisällöissä 

jonkin verran. Yhteenvetona syntyi kysyvä ajatus, ohentaako toisto henkilökoh-

taisen hengellisyyden kokemusta ja toisaalta voiko toisto onnistuessaan syven-

tää opittavaa asiaa ja syventää kokemusta.  

5.4 Hengellisen kokemuksen määrittelyä haastattelutilanteissa 

Lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että kaikki kristillisten aineiden opinnot eivät 

ole hengellistä-, vaan kirkollista koulutusta, mutta joissakin kohdissa hengelli-
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syys on vahvempi osa kirkollista koulutusta. Jos on opiskelijana Diakissa kirkon 

alan koulutuksessa, niin voidaan hyvin sanoa, että haluaa suuntautua tällä hen-

gelliseen työhön. Diakonin virka ja diakonin työ paikallisseurakunnassa on hen-

gellistä, se on hengellisen työn tekemistä. Näillä sanoilla on eri merkityksiä, riip-

puen, mistä suunnasta sitä katsotaan. Se kirkollinen koulutus, jonka Diak tarjo-

aa, antaa sellaisenaan eväät tehdä hengellistä työtä. Hengellisyys ei voi olla 

koulutuksen yleisotsikkona, vaan kyse on kirkollisesta-, kirkon alan koulutukses-

ta, joka on käsitteellisempi, mutta tekee enemmän oikeutta asiasisällölle. On 

hyvä että opiskelijanakaan ei näe hengellisyyttä kapea-alaisena, että se on vain 

jotain tiettyä, esimerkiksi Raamatun lukemista ja rukoilemista, vaan että siihen 

liittyy diakoninen, laajempi näkökulma.  

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että meitä haastattelutilanteissa mukana ollei-

ta opiskelijoita yhdistää kristinusko  ja henkilökohtaisia hengellisyyden koke-

muksia, joista keskusteltiin, yhdistää sosionomi-diakoniopinnot. Sosionomi-

diakoniksi opiskeleva reflektoi paljon lähimmäisiin ja yhteiskuntaan liittyviä asioi-

ta ja myös haastatteluiden keskustelut heijastelivat osin näitä ilmiöitä hengelli-

syyden näkökulmasta. Opinnäytetyön hermeneuttinen piirre näkyy siinä, että 

haastateltava vastaa kysymyksiin omien arvojen pohjalta. Aidon hermeneuttisen 

ymmärtämisen ja tulkinnan perustana on dialogin osapuolten tiedostava ymmär-

rys siitä, että he tarkistavat omia esiymmärryksen ohjaamia käsityksiään.  (Nä-

reaho 2013.) Keskusteluaiheita oli otsikoitu etukäteen tarkoituksellisesti vain 

vähän ja otsikoinnissa pyrittiin välttämään haastateltavien ohjaamista sekä vas-

tausten johdattelemista.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1  Teemahaastattelut 

Teemahaastattelut on toteutettu puolistrukturoituina haastatteluina ja avoimina 

haastatteluina. Tätä haastattelumuotoa nimitetään myös vapaaksi, syväksi tai 

informaaliksi haastatteluksi. Tällainen haastattelu voi olla lähellä keskustelua 

eikä haastattelija välttämättä ohjaile keskustelua. Tavallisesti tutkija jäsentää 

runsasta materiaalia vasta jälkikäteen. (Metsämuuronen 2009, 247.)  

Haastateltavaksi tulevien opiskelijoiden eettinen kohtaaminen on tärkeää. Haas-

tattelut nauhoitettiin opiskelijoiden luvalla ja opinnäytetyölle on myönnetty tutki-

muslupa.  Ensimmäinen haastattelu oli vapaamuotoinen ja sen tavoitteena oli  

löytää opiskelijoiden omia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Keskustelemalla, 

piirtämällä, kirjoittamalla ja muutamia tukikuvia käyttämällä muotoilimme maas-

toa jatkossa käytäville keskusteluille. Yhteinen työskentely oli innostavaa ja 

opiskelijat olivat motivoituneet keskustelemaan aiheesta, josta heillä oli paljon 

omakohtaisia mielipiteitä ja esimerkkejä. Oppimiskokemuksena haastattelu oli 

avoin ja toista kuunteleva ja keskustelu oli sujuvaa. Haastattelua voisi kuvata 

sanalla tasapuolinen. Hengellinen kasvu on hyvin henkilökohtainen tutkimusai-

he ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen haastattelutilanteissa on tärkeää. 

Valitsemalla haastattelujen rungoksi vain muutamia pääkysymyksiä, voidaan 

huomioida se, että tilaa jää vapaalle keskustelulle. Yksi haastatteluprosessin 

itselleni asettama tavoite oli, että haastateltavat saavat rauhassa muodostaa 

ajatuskokonaisuuksia, eikä keskusteluita keskeytetä turhaan.  Keskustelut olivat 

monipuolisia ja niiden luonne oli sisällöltään tiivis ja tunnelmaltaan iloinen.  

Toimitin ennen toista haastattelua ensimmäisten keskustelujen litteroinnin opis-

kelijoille, koska haastatteluiden välillä oli kulunut aikaa. Tämän haastatteluker-

ran alussa kävimme lyhyen kokoavan keskustelun ensimmäisestä haastattelus-

ta. Keskustelua käytiin auttamistyön henkilökohtaisista lähtökohdista ja siitä, 

minkälaisia mahdollisuuksia opiskelijat ajattelevat heillä olevan hiljentymiseen 
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tulevassa kirkon työssä työpäivän aikana. Keskustelua käytiin myös luovista 

menetelmistä ja hauskoista opiskelutehtävistä, joiden kautta oli koettu myös 

hengellistä kasvua.  

Kolmas haastattelu oli ensimmäisen haastattelun tapaan toiminnallinen. Työs-

kentelimme pöydän äärellä, johon lajiteltiin laminoituja kortteja. Osassa korteista 

oli opetussuunnitelman opinnot lukuvuosittain, toisissa oli kirkollisten opintojen 

opintokokonaisuudet. Työskentely alkoi niin, että opiskelijat tekivät kortteihin 

tussimerkintöjä sen mukaan, missä opinnoissa olivat kokeneet hengellisiä op-

pimiskokemuksia. Nämä merkinnät sekä haastattelukysymykset (liite 4) olivat 

tämän haastattelukerran runkona.   Tärkeitä kysymyksiä olivat, miten opinnot 

heijastuvat hengellisiin kokemuksiin, miten kokemuksia voi liittää opintosuunni-

telmaan ja miten opiskelu on vaikuttanut näihin kokemuksiin. Olin varannut etu-

käteen jokaisen vuoden opinnoista esimerkiksi joidenkin opintokokonaisuuksien 

toteutumissuunnitelmia (tots), joista valittiin kaksi sen mukaan, mitä opintokoko-

naisuuksia opiskelijat olivat valinneet hengellisyyden näkökulmasta.  Kaikissa 

kolmessa haastattelussa toteutui tasavertainen ja toista kuunteleva dialogi, jos-

sa käytimme sydäntämme ja otimme vastuuta omasta ajattelustamme (Isaacs 

2001, 65). 

6.2  Sisällönanalyysi 

Opiskelijoiden haastatteluja voidaan heijastella norjalaisen kasvatustieteiden 

professori Steinar Kvalen kehittämään analyysimalliin. Kvale erottaa analyysin 

teossa kuusi eri vaihetta (1996), joista ensimmäisessä haastateltavat kuvaavat 

elämäänsä, kertovat spontaanisti aiheeseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista. 

Viidennessä vaiheessa haastattelija voi pyytää haastateltavia esittämään käsi-

tyksensä tulkinnan osuvuudesta. Kvale esittää metaforaa käyttämällä, että toi-

set tutkijat ovat kaivajia, jotka etsivät syvempiä, piilossa olevia merkityksiä ja 

toiset ovat matkaajia, jotka kulkevat saman reitin haastateltavien kanssa. (Hirs-

järvi & Hurme 2011, 137–138.) Koen oman tutkijan roolini haastateltavien kans-

samatkustajana. Kaikkiaan kuuden tunnin keskusteluista löytyi paljon tutkittavia 
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aiheita. Neljä teemaa, siis käsiteparit, on muotoiltu väljästi, jotta ne tukisivat ai-

heiden monipuolista tutkimista opinnäytetyön aiheen mukaisesti, joka on henki-

lökohtainen hengellinen kasvu. Lisäksi väljällä teemoittamisella huomioidaan 

erilaisten opiskelijoiden mahdollisuudet ottaa osaa samaan keskusteluun, vaik-

ka he olisivat eri kohdissa hengellisessä kasvukaaressaan. Tämän huomioimal-

la  haastattelun tunnemaastosta tulee salliva. Se, että teemoja ja puhekokonai-

suuksista syntyneitä apuotsikoita on paljon ja niitä peilataan opintosuunnitel-

maan, tekee analysoimisesta haasteellista. Hyödynsin analyysin teossa käsite-

karttaa, jonka visuaalisuus helpotti aineiston kategorioimista.   

Aineistoa on luettava kokonaisuutena useampaan kertaan, jotta sitä voi analy-

soida hyvin (Hirsjärvi & Hurme 2011). Analyysin edetessä tarkastelin tutkittavia 

aiheita opinnäytetyön teoreettista viitekehystä vasten, joka muodostuu neljästä 

teemasta. Alkuperäinen ajatus teemojen valinnassa on ollut se, että ne voivat 

toimia henkilökohtaisen hengellisen kasvun todentamisen apuvälineinä. Kooda-

usta olen tehnyt samanaikaisesti haastatteluprosessin edetessä. Koodauksen 

tuloksena syntyy kategorioita, kun pienemmistä teemoista rakennetaan laajem-

paa tulkintaa tai isoja aihekokonaisuuksia, jotka ovat keskeisiä aineiston ana-

lyysin pohjalta (Willberg 2009).   Ylä- ja alakategorioiksi muodostuivat seuraavat 

asiat: 

1. Henkilökohtaisten hengellisten oppimiskokemusten konkreettiset muodot: 

- toiminnalliset ja aktivoivat tehtävät 
- taidemenetelmät 
- käytännön harjoittelut 
- oppimispäiväkirja 
- raamattupiiri 
- hartaus 
- messu 
- rukous 
- Raamattu 
- hiljentyminen 
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2. Edellä mainittuja kokemuksia koettiin seuraavissa kristillisissä opinnoissa: 

- arvot ja etiikka (AET) 
- diakonian ja nuorisotyön ammatillisuus (AMM) 
- kristinuskon lähtökohdat (KRL) 
- hengellinen työ (DNA) 
- kristinuskon pääkohdat (KRP) 
- diakoniatyö (DIT) 
- seurakuntaharjoittelu (SEH) 
- seurakuntatyön kehittäminen (TYK) 
- kirkon kansainvälinen vastuu (MMK) 
- ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja (AKT) 
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7 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET 

7.1  Aikuinen usko – lapsen usko 

Uskon kehitystä tutkitaan eri näkökulmista, kuten kuvaamalla eri-ikäisten ihmis-

ten uskonnollisuutta. Sveitsiläisen psykologin Jean Piaget´n luoma teoria ihmi-

sen kognitiivisesta kehityksestä on ollut monen uskonnollista ajattelua koskevan 

tutkimuksen perusta. Teologian professori James W. Fowlerin luoma teoria us-

kon kehityksestä pohjautuu osittain tähän Piaget´n perintöön. Fowler kuvaa us-

kon kehitystä monikerroksellisena ilmiönä, joka on ihmisen kehittynyt ja kehit-

tymässä oleva tapa kokea itsensä, toiset ja maailma suhteutettuna olemassa-

olon perimmäisiin ehtoihin.  Fowlerin mallissa usko kehittyy kuudessa vaihees-

sa, lisäksi varhaislapsuudessa syntyvät vastavuoroisuus, perusluottamus, toivo 

ja rohkeus, jotka ovat perusta myöhemmin kehittyvälle uskolle. (Räsänen 2006, 

135, 137–148.) 

Diakissa kristillisten aineiden opettaja kysyi luennon alussa, mitä ajatuksia he-

rää sanasta aikuinen usko. Alkoi pohdinta ääneen ja sisäisesti, joka jatkuu mo-

nella tavalla opiskeluiden edetessä. Opiskelijoiden omakohtaisille kokemuksille, 

kysymyksille ja ajatuksille on ollut aikaa kristillisissä opinnoissa.  Aikuista uskoa 

on käsitelty kirjallisina pohdintoina ja myös keskusteluina, erityisesti sellaisilla 

luennoilla, jotka sivusivat hengellisen kasvun teemaa. Opiskelijan henkilökoh-

tainen hengellinen kasvu ei aina noudattele opetuksen rytmiä ja siksi opiskeli-

joiden väliset, omalla ajalla käydyt keskustelut ovat merkittävä osa aikuisen us-

kon prosessia. Aikuisen tapa etsiä vastauksia uskon ja elämän kysymyksiin on 

moninainen, eikä siihen ole olemassa vain yhtä tapaa. Seurakuntaharjoittelu voi 

tukea henkilökohtaista hengellistä kasvua hyvinkin intensiivisesti. Yksi opiskeli-

joista kävi seurakuntaharjoittelupaikassa aikuisrippikoulun, jonka sisällössä 

huomioitiin aikuiseen uskoon kasvamisen näkökulma (Issakainen, Lehto & Met-

sätähti 2009).  
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Tässä teemassa opiskelijat voivat olla eri vaiheissa omassa hengellisessä kas-

vussaan. Opiskelijoiden tausta sekä aiemmin koetut hengelliset ja uskonnolliset 

kokemukset vaikuttavat siihen, mikä opiskelijan henkilökohtainen jumalakäsitys 

on. Aikuiseen uskoon voidaan ajatella kuuluvan rohkaistuminen kristittynä elä-

misessä. Uskon löytymisestä ja omasta taustasta opiskelijat kertoivat että he 

molemmat ovat olleet ja ovat myös nykyään jollakin tavalla mukana seurakun-

nan järjestämässä toiminnassa.  

Haastateltavina olleet opiskelijat kävivät keskustelua aikuisesta uskosta ja lap-

senuskosta apuotsikoiden rukous, oppimispäiväkirja, raamattupiiri, messu ja 

hiljentyminen näkökulmista. Molemmat opiskelijat kokivat keskustelun kaltaisen 

rukouksen luonnollisena ja toinen opiskelijoista kutsui tällaista rukousta vapaa-

muotoiseksi ystävän rukoukseksi. Oppimispäiväkirjan pitäminen koettiin hyvänä, 

mutta toisaalta siihen käytetty aika riittämättömänä. Raamattupiirin ja messuteh-

tävien vastaamisessa heijastuu opiskelijan henkilökohtaisen, aikuisen uskon ja 

opiskeluissa sisäistetyn tieto-taidon yhteistyö. Hiljaisuus koettiin tämän teeman 

yhteydessä niin, että moni opittu asia tarvitsee aikaa kypsyäkseen ja että koko 

elämä on kokonaisvaltaista oppimista. Mielenkiintoista keskustelua käytiin myös 

toisen opiskelijan avaamasta keskusteluaiheesta, kuinka usko on hänelle aika 

radikaali asia.  

 
 Mulle rukous on sellanen elämäntyyli tai niin kun asennoitusmiskulma 
ajatteluun. Että tiedostaa, että Jumala tiedostaa, niin siitä muodostuu ru-
kous. Toisaalta, mihin Jumala kutsuu, niin siihen Jumala myös varustaa. 
Se on sitä hiljaista tietoo, joka liittyy ehkä lapsen uskoon. 
(Opiskelijahaastattelut  2012-2013.) 

Henkilökohtaisia hengellisyyden  kokemuksia opiskelijat olivat kokeneet useissa 

kristillisissä opinnoissa (liite 3), esimerkiksi toiseen opiskeluvuoteen kuuluvan 

hengellisen työn opintokokonaisuuden sisällöissä (DNA), jossa ydinsisältöinä 

ovat Raamatun ja virsikirjan käyttö, sielunhoito ja hengellinen ohjaus sekä kir-

kon työn ja kutsumus.  Opiskelijat pitivät Velskolassa pidettyä retriittiä koko 

opiskeluajan tähtihetkenä. Aikuisen uskon konketiasta opiskelijat mainitsivat 

yhteiset rukoukset, joita opiskelijat pitävät yhdessä.  
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7.2  Ilo - vastoinkäymiset 

Perinteinen koulukulttuuri on luonteeltaan toistavan toiminnan kulttuuria, jossa 

oppiminen nähdään tiedon siirtämisenä opettajilta oppijoille, yksilöiden tietojen 

lisääntymisenä, muistamisena, soveltamisena ja taitojen hankkimisena (Auvi-

nen, Dal Maso, Kallberg, Putkuri & Suomalainen 2005, 35). Diakin oppimisnä-

kemys korostaa opiskelijan omaa kokemusta ja toimintaa. Sosiaalisella vuoro-

vaikutuksella on tärkeä asema oppimisessa ja oppimisessa painotetaan sekä 

ammatillista että persoonallista kasvua. (Ritokoski & Valtonen 2003, 22–23.) 

Koska sosionomi-diakoniopinnoissa voi tapahtua merkittävää persoonallista 

kasvua, voi opintoihin kuulua ilon kokemusten lisäksi myös vastoinkäymisiä.  

Haastateltavien opiskelijoiden keskustelu painottui ilon kokemuksiin. Vastoin-

käymisistä puhuttiin myös, mutta vähemmän. Olin etukäteen varannut jokaiseen 

teemaan alustuksen, jota käytin jos keskustelun aloitus oli vaikeaa. Vastoin-

käymistä alustin Martti Lindqvistin käsitteellä auttajan varjosta, joka perustuu 

hänen teokseensa auttajan varjo (Lindqvist 1990). Teoksen lukeminen kuuluu 

opintoihin ja käsite oli tässä yhteydessä kaikille tuttu. Vastoinkäymisistä ja pet-

tymyksistä käytiin keskustelua yleisellä tasolla, ei niinkään hengellisestä näkö-

kulmasta. Keskustelun vähyys selittyy osin sillä, että opiskelijat olivat kokeneet 

hengelliset oppimiskokemukset pääosin ilon kautta. Harjoittelukokemukset pu-

hututtivat ja myös se, miten harjoittelupaikoissa toteutuisi tietynlainen tasalaa-

tuisuus opiskeluympäristönä.  

Opiskelijat kävivät keskustelua ilosta ja vastoinkäymisistä apuotsikoiden  toi-

minnalliset ja aktivoivat tehtävät, Raamattu, raamattupiiri, messu, rukous ja hil-

jentyminen näkökulmasta.  

Oli yks kokeilu, missä mentiin lukee Raamattua  tonne kaupungille. Jokai-
nen lähti sovitun raamatunkohdan kanssa ja lähti ulos luokkahuoneesta. 
Mä  menin puistoon, ihan tohon kulman taakke ja jotkut paineli Hesarii 
pitkin ja jotkut jäi  koulun sohville makoilee. Siinä oli ideana, että miten 
saada Raamatun teksti puhumaan eri ympäristössä. 
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Me tehtiin  sellanen rata, että laitettiin viis tai kuus kannettavaa musiikki-
soitinta, joihin saa kuulokkeet, niin rataan. Sillai että käy ensin pisteeltä A 
pisteelle B ja  siin on erilaisii Raamatun kohtii ja me oltiin hankittu sinne 
musiikkii, joka kuvas Jeesuksen eri tunteita.  
(Opiskelijahaastattelut 2012-2013.) 

Opiskelijat valitsivat kolme opintokokonaisuutta, joiden sisällöt heijastelivat ilon 

kautta henkilökohtaisia hengellisyyden kokemuksia oppimistilanteissa. Opinnot 

sijoittuivat ensimmäiseen vuoteen. Yksi näistä oli kristinuskon lähtökohdat 

(KRL), joka oli molempien opiskelijoiden yhteinen valinta kristillisistä opinnoista.  

Opetussuunnitelman mukaan yksi tämän opintokokonaisuuden ydinsisältö on 

hengellisyys ja yksi tavoitteista on, että opiskelija osaa soveltaa Raamatun teks-

tien ja varhaiskirkon hengellisyyden antia hetkipalveluksissa ja hartauksissa. 

Opiskelijoiden kokemus oli, että aloittavilla opiskelijoilla on paljon eroavuuksia 

esimerkiksi Raamatun tuntemisessa ja että koulutus vastaa tähän tarjoamalla 

paljon mahdollisuuksia harjoitella opintojen aikana hartauksien ja raamattupiiri-

en pitämistä.  

Siis meillä on.. (miettii) …meillä oli siis kahdessa kirkon alan opintojak-
sossa  sillain että joka päivän aluks, vaikka jopa joka session, aluks, eli 
parhaimmillaan kaks, kolmekin kertaa päivässä, siis nautitaan toisen 
opiskelijan tekemästä hartaudesta 
 (Opiskelijahaastattelut 2012-2013). 

7.3  Kokonainen – keskeneräinen 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut kilpailun kovenemista opiskelija-

rekrytoinneissa ja tämä vaikuttaa osaltaan opiskelijajoukon heterogeenisyyteen 

(Auvinen, ym. 2005, 71). Olikin ilo kuulla Diakin kristillisten aineiden yliopettajan 

Pekka Launosen haastattelussa siitä, minkälaisia asioita Diak huomioi hakija-

prosessissa, jonka yhtenä tarkoituksena on ottaa sisään oppilaitokseen erilaisia 

opiskelijoita. Se, että opiskelijan ihmisyys saa olla   keskeneräinen, on hyvä läh-

tökohta lähteä oppimaan ihmisyyden moninaisuutta.  

Sosionomi-diakonin työssä autetaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet vaikeita kriise-

jä ja myös traumoja.  Oman henkisen ja hengellisen kasvun merkityksen ym-
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märtäminen on tärkeää. Sosionomi-diakoniopintojen aikana tätä aihetta pohdi-

taan monesta näkökulmasta, myös henkilökohtaisesta, jolloin on mahdollista 

reflektoida  henkilökohtaista hengellisyyttään. Opiskeluun liittyvistä harjoitteista 

jotkut saattavat käynnistää sisäisen prosessin ja joskus ne tuovat pintaan ihmi-

syyden kasvun kriisikohdan, joka on ollut jo olemassa, mutta jota opiskelija ei 

ole tiedostanut vielä itsekään. Nämä oppimiskokemukset ovat arvokkaita koke-

muksia ja merkittävää auttamistyön osaamisen pääomaan, joka kertyy itse ko-

kemalla.  

Haastateltavina olleet opiskelijat kertoivat kokeneensa tuutor-toiminnan erittäin 

merkityksellisenä henkilökohtaisen hengellisyyden kasvun prosessissa koko 

opiskeluiden ajan. Keskusteluissa pohdittiin oman jaksamisen merkitystä esi-

merkiksi diakoniatyöntekijänä asiakaspalvelutilanteissa, joissa asiakkaalla on 

jaettavana hyvin raskaita asioita. Opiskelijat kuvasivat käytännön esimerkein 

sitä, miten ihminen on kokonainen silloin kun tunnistaa ja tiedostaa oman kes-

keneräisyytensä ja osaa toimia sen mukaisesti. Toinen opiskelijoista kertoi esi-

merkkejä, miten säätelee hyvin herkällä tavalla omaa jaksamistaan. Keskustelu 

liikkui ihmisyyden keskeneräisyyden ja kokonaisuuden rajapinnalla ja samalla 

kristillisen ihmiskuvan sekä sosionomi-diakonin työtä ohjaavan etiikan äärellä.   

Opiskelijat olivat kokeneet näitä ihmisyyden kokonaisuuden ja keskeneräisyy-

den aiheita luontevimmin hiljaisuuden ympäristöissä. Hiljaisuuden merkitys ko-

koavana ja eheyttävänä elementtinä oli molempien opiskelijoiden kokemus. 

Tämä teema poikkesi muista siten, että opiskelijoiden oli vaikea sijoittaa koke-

muksiaan tiettyihin opintokokonaisuuksiin. Keskustelu oli rikasta ja paljon poh-

dintoja syntyi tulevasta työstä.  

Osataanko me pitää rauhaa töissä mukanamme? Entä työn ohessa käytä-
vää arvokeskustelua? Entä jos te huomaatte työkaverista, että se on hävit-
tänyt hiljaisuuden ja rauhan? Olis taito todella, että osaa sanoa viisaasti 
siinä kohtaa, kun näkee, et nyt toi väsyttää ittensä, jos se jatkaa viel tätä 
samaa. En haluais työskennellä yksin.  Jos jokainen suuntaa omaan eri-
tyisalaan, niin kyl mä haluaisin, et mun lähimmät työkaverit on ne toiset 
diakoniatyöntekijät.  (Opiskelijahaastattelut 2012–2013.) 
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7.4  Hiljainen tieto –  kirjaviisaus 

Tiedetään, että aivoissa on noin 100 miljardia hermosolua, jotka käsittelevät 

70 000 ajatusta päivittäin, joissa on älyä, tunteita, mielikuvitusta, tahtoa, per-

soonallisuutta ja hengellisyyttä (Lichtenwalter 2013, 27). Miten ja missä ihmisen 

hiljainen tieto sitten on? Kirkko-organisaation hengellisen työn ytimeen kulminoi-

tuu sanattomuus ja työssä toimitaan vahvasti hiljaisen tietämisen alueilla. Hiljai-

seen tietoon liittyy kokonaisvaltaisesti kaikki se geneettinen, ruumiillinen, intuitii-

vinen, myyttinen, arkkityyppinen ja kokemusperäinen tieto, jota ihmisellä on. 

(Suhonen 2009, 12–13.)  

Tämä teeman otsikko on haastateltavien opiskelijoiden itsensä muotoilema, 

haastatteluprosessin alussa.  Opiskelijat olivat sitä mieltä, että hiljaisen tiedon 

oppimisessa kaikki viisi harjoittelujaksoa ovat tärkeitä. Vastauksissa  oli myös 

eroavaisuuksia ja joihinkin harjoitteluihin liittyi myös pettymyksen kokemuksia. 

Kuitenkin yhteinen kokemus oli, että harjoittelujaksojen aikana on opittu monia 

taitoja, myös hiljaista tietoa. Diakoniatyössä hiljaisen tiedon siirtäminen koetaan 

tärkeänä. Diakoniatyöntekijöiden mukaan näin voidaan siirtää jotakin olennaista 

ja sanatonta työstä. (Suhonen 2009, 136.) Hiljaisen tiedon avulla ihminen voi 

omaksua, selviytyä ja tehdä valintoja käytännön elämässä (Suhonen 2009, 14). 

Opiskeluiden toisen vuoden aikana on seurakuntaharjoittelu, jonka merkitys on 

oleellinen kirkon alan opiskelijoille. Myös haastatellut opiskelijat olivat kokeneet 

seurakuntien harjoittelupaikat luontevimpana ympäristönä oppia hengellisyyttä 

hiljaisen tiedon kautta. Molemmat haastateltavista mainitsivat seurakuntaharjoit-

telun merkittävimmäksi harjoittelujaksoksi. 

 Seurakuntaharjoittelusta sain  palautetta et mussa on sellasta hengellisen 
tieto-taidon potentiaalia, mitä mä en käytä, tai en  osaa  tai uskalla käyt-
tää.  Tai et mä en niin ku tiedosta niitä. Hengellisessä työssä tarvii taitoja, 
jotka on  hiljaista tietoo. Ne on  kohtaamisen tapoja, miten kohtaa ihmisiä 
ja tiedostaa eri juttuja. Varmaan osittain on myös persoonallisuudesta 
kiinni, koska ollaan niin erilaisia ihmisiä. 
Hiljainen tieto tulee  vähitellen, persoonasta riippuen. 
(Opiskelijahaastattelut 2012–2013.)  
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Hiljaisen tiedon käsiteparina on kirjaviisaus. Keskusteluissa puhuttiin diakilai-

sesta oppimistavasta, joka perustuu paljolti asioiden ja ilmiöiden reflektoimi-

seen. Käsite kohti tutkivaa ammattikäytäntöä on Diakin opiskelijoille tuttu oppi-

mismetodi, jonka käytän opettelemista aloitetaan jo opiskelujen alussa.  Kirjojen 

lukemisen määrä tuntui opiskelijoista suurelta.  

Nyt korostuu kirjaviisaus, tällä hetkellä. Joudutaan  kahlaamaan ja räm-
pimään kirjoja läpi, mutta tästä kirjaviisaudesta joskus tulee sitä hiljaista 
tietoa (Opiskelijahaastattelut 2012–2013).   

Teeman keskustelut kiteytyivät kahteen tehtävään, jotka kuuluvat  opintokoko-

naisuuteen kirkon kansainvälisestä vastuusta.  Haastateltavat olivat samaa 

mieltä siitä, että opintokokonaisuuteen ei liittynyt kovin paljon hengellisiä ele-

menttejä, mutta toisaalta yksittäisen tehtävän kautta oli koettu merkittäviä hen-

gellisiä oppimiskokemuksia. Kontekstuaalinen raamatuntulkinnan tehtävä oli 

kahden opintopisteen tehtävä, jossa sovelletaan vapautuksen teologian lähes-

tymistapaa ja sen yhteydessä molemmat opiskelijat olivat kokeneet henkilökoh-

taisia hengellisiä kokemuksia, jotka liittyivät kirjaviisauteen ja sitä kautta hiljai-

sen tiedon keräämiseen.  

7.5  Yhteys   

Yhteys on asia, joka yhdistää opinnäytetyön kaikki osat toisiinsa. Yhteydellä 

tarkoitetaan tässä kontekstissa yhteyttä Jumalaan. Opiskelijat kertoivat hengel-

lisyyden kokemuksistaan yhteyden kautta aiheissa rukous, Raamattu ja hiljen-

tyminen. Rukous tuli esille keskusteluissa usein ja sen on koettu olevan merkit-

tävä osa hengellisissä oppimiskokemuksissa. Pidimme rukouksen ennen haas-

tattelun aloittamista ja keskustelimme rukouksen merkityksestä juuri siinä tilan-

teessa. Sosionomi-diakoniopintojen aikana muutama kristillisten aineiden luento 

alkoi yhteisellä rukouksella, mutta kaikkien opintojen aikana rukouksia oli vain 

muutama.  Tutor-ryhmän ohjaaja aloitti opiskelijaryhmän tapaamisen yhteisellä 

rukouksella, jossa hän huomioi jokaisen opiskelijan yksilönä hyvin kauniilla ta-

valla ja rukous tuntui luonnolliselta tässä ryhmässä, jossa keskusteltiin opiskeli-
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joiden oppimisen edistymisestä ja myös hengellisestä kasvusta.   Haastateltavat 

opiskelijat kertoivat kokeneensa kristillisissä opinnoissa Raamattuun liittyvää 

hengellistä kasvua paljon ja opetusmetodien olleen monipuolisia. Toisaalta 

Raamatun opetuksen toivottiin olevan vielä yksityiskohtaisempaa, opettaen 

esimerkiksi, miten joissakin Raamatun eri kohdissa olevat asiat liittyvät toisiinsa. 

Tätä on opetuksessa, mutta toive oli, että Raamatun opetusta olisi vielä enem-

män.   

Hengelliset oppimiskokemukset tarvitsevat aikaa. Hiljaisuus oli opiskelijoita yh-

distävä asia ja he myös kuvailivat niitä paikkoja, joihin itse menevät hiljenty-

mään. Yhteistä näille hiljaisuuden ympäristöille oli se, että ne löytyvät helposti 

oman arjen yhteydestä. Toiselle opiskelijoista tärkeitä olivat meri ja kalliot, toi-

nen koki tärkeäksi arjessa pysähtymisen omassa lähiympäristössään, tutussa 

kontekstissa. Silloin mieli hiljentyy ja on avoin yhteyden kokemukselle.  Yhteys 

merkitsee meille sosionomi-diakoniopiskelijoille myös yhteyttä Jumalaan. Kirjoi-

timme ajatuksia tästä ja opiskelijoiden papereissa luki sanat kasvaminen, kehit-

tyminen, keskeneräisyys, heittäytyminen ja luottaminen. Toisessa paperissa luki 

luottamus, tunteet, matkalla oleminen, Jumala, elämä ja elämä kasvattaa. Yh-

dessä paperissa luki kysymyksinä puhunko ohi, näethän kasvoni, kestävä, mi-

ten, miksi, kuulethan minun ääneni, käännythän puoleeni, kuljethan ja kohda-

taanko.  

Opiskelijoita yhdistää samaan ammattiin valmistuminen. Opiskelujen alussa voi 

katsoa tulevaan tietämättä täysin, mitä se tuo tullessaan. Nyt, kun valmistumi-

sen kynnyksellä katson takaisin alkuun, voin todeta, että olen saanut kulkea 

rikkaan tien. Valintakokeen esseessä kirjoitin, että haluaisin pohtia uusien ih-

misten kanssa elämää ja kasvaa ammatillisesti herkkänä tulevaan ihmissuhde-

työhön juuriltani vahvana. Toivoin myös, etten koskaan alkaisi pitämään asioita 

itsestäänselvyyksinä. Toivon edelleen. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Henkilökohtainen hengellisyyden kokemus kristillisissä opinnoissa on hyvin sub-

jektiivinen tutkimusaihe. Opiskelijat ovat yksilöitä, joilla on erilaisia käsityksiä 

hengellisyydestä. Se tekee hengellisyyden määrittelemisen haasteelliseksi. 

Tämän työn määritelmä hengellisyydestä oli kuin valkoinen taulu, johon käsitys 

hengellisyydestä maalataan yhdessä, prosessin edetessä.  Ainutlaatuisuuden ja 

yksilöllisyyden vuoksi fenomenologinen tieteenfilosofinen suuntaus on ollut 

luonteva valinta työn tutkimusstrategiaksi. Fenomenologinen suuntaus korostaa 

ihmisen havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tiedon tuottamista ja tutkimus-

kohdetta pyritän lähestymään ilman ennalta asetettuja oletuksia, määritelmiä tai 

teoreettista viitekehystä. (Jyväskylän yliopisto i.a.) 

Käsitepareiksi muotoillut teemat olivat tämän työn viitekehys ja ne oli tarkoituk-

sellisesti muotoiltu väljästi. Aineiston sisäisinä valintoina tehdyt kymmenen hen-

gellistä otsikkoa kuvaavat hyvin sitä monipuolisuutta, joka liittyy Diakissa kristil-

listen aineiden opiskeluun.  Haastateltavat opiskelijat keskustelivat kaikista ai-

heista tasapuolisesti ja otsikointi syntyi luontevasti niiden aiheiden pohjalta, jois-

ta he keskustelivat kaikissa kolmessa haastattelussa. Työn rungon jäsentely 

olisi voinut olla prosessin alussa strukturoidumpaa, mutta toisaalta opinnäyte-

työn luonteen huomioiden, tutkimusprosessi eteni ja muotoutui sen aikana 

muodostuneiden kokemusten kautta. Tutkittavia aihekokonaisuuksia oli kolme: 

teema (käsiteparit), apuotsikot (opiskelijoiden konkreettiset kokemukset) ja 

opiskelijoiden valitsemat kymmenen kristillistä opintokokonaisuutta, joiden sisäl-

löissä haastateltavat kertoivat kokeneensa henkilökohtaisia hengellisyyden ko-

kemuksia. Teemojen määrä oli mielestäni sopiva. Oli mielenkiintoista havaita, 

miten joku teema herätti paljon keskustelua ja jokin toinen teema jäi vähäiselle 

pohdinnalle. Tämän syyn pohtiminen jäi opinnäytetyössä kovin ohueksi.  

Kirkon työntekijäksi kasvaminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa oma hen-

gellisyys ja uskonnollisuus voi ja saa kasvaa. Voidaan todeta, että Diakin ope-

tuksessa hengellisyyden kokemukset ovat vain yksi osa kristillisten opintojen 
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kokonaisuutta, mutta toisaalta koska kokemukset ovat henkilökohtaisia, on 

opiskelijan mahdollista kokea hengellisiä kokemuksia paljonkin. Opiskelijoiden 

kokemusten liittäminen opintosuunnitelmaan ei ollut aina yksiselitteistä. Vuoden 

aikana käydyissä keskusteluissa kuitenkin teemat, apuotsikot ja opintokokonai-

suudet limittyivät toimivalla tavalla yhteen. 

Aloitin opinnäytetyönprosessin tekemällä ”aikamatkan” omiin sosionomi-

diakoniopintoihin. Luin tehtäviä, tenttejä, luentomerkintöjä, palautteita niin opet-

tajilta, kuin myös opiskelijakollegoilta sekä oppimispäiväkirjamerkintöjä. Jäin 

miettimään kutsumuspäiväkirjan merkitystä, josta Ritokoski ja Valtonen kirjoitta-

vat Diakin tutkimuksessaan (2003). Kutsumuspäiväkirja oli itselleni uusi käsite, 

mutta sen käyttöä voisi suositella koko opiskeluiden ajan pidettäväksi. Opiskeli-

jana ajattelen, että myös hengellisen oppaan (henkilö)  merkitystä voisi vielä 

vahvistaa koskemaan koko sosionomi-diakoniopintojen aikaa. Tutor-toiminta on 

hyvä asia, mutta mahdollisuus henkilökohtaisempaan ohjaukseen sellaisen 

henkilön kanssa, joka pysyisi samana koko opintojen ajan, olisi tärkeää.  

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, koska haastateltujen opiskelijoiden hen-

kilökohtaisia hengellisyyden kokemuksia on tutkittu useista näkökulmista, joista 

johdetut tulokset eivät ole olleet epäloogisia keskenään. Joitakin opinnäytetyön 

johtopäätöksiä ja opiskelijoiden toiveita on jo viety käytäntöön keskustelun ta-

solla. Tämä tapahtui luontevasti, koska opiskelijat keskustelivat joistakin sa-

moista aiheista, kuin kristillisten aineiden yliopettaja Pekka Launonen puhui 

omassa haastattelussaan. Voidaan ajatella, että opinnäytetyön sivussa syntynyt 

keskusteluyhteys opiskelijoiden ja yliopettajan välillä oli myös omalta osaltaan 

tärkeä asia, koska näin osa opiskelijoiden kokemuksellisuudesta kulkeutui hei-

dän terveisinään Pekka Launoselle.  Tältä pohjalta ymmärsin itse tutkijana, että 

yksittäisten opiskelijoiden kokemukset voidaan nähdä merkittävinä asioina isos-

sa, kristillisten oppiaineiden kokonaisuudessa.  

Haastateltavien opiskelijoiden pohdinnat olivat moniulotteisia ja syvällisiä.  En-

simmäisen haastattelun keskusteluissa oli paljon mielipiteitä ja asioiden taus-

toista keskusteltiin. Alussa pohdinnoissa näkyi oman osaamisen kriittisen ana-
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lysoimisen ja toisaalta armon toisiaan tasapainottava vaikutus.  Toisen haastat-

telun sisältö oli tiivis ja reflektoitavaa materiaalia syntyi paljon. Kolmannessa 

haastattelussa painottui toiminnallisuus ja aiempia keskusteluja operoitiin vielä 

tarkemmin kristillisten aineiden toteutussuunnitelmien kanssa. Monet kokemuk-

set tiivistämällä voisi sanoa, että haastateltavilla oli nähtävissä paljon iloa hei-

dän oppimisprosesseissaan. Esimerkiksi rukouksen kautta opiskelijat ilmaisivat 

iloa, luottamusta Jumalaan, omaa hengellisyyttään sekä yhteyttä toisten opiske-

lijoiden kanssa. Rukous koettiin elämän- ja ajattelun tapana, jossa kyse on hen-

gellisyyden syvällisestä tiedostamisesta.   

Yhtenä opiskelijoiden pohdintojen johtopäätöksenä voidaan pitää opiskelijoiden 

toivetta tulevasta työpaikastaan. He toivoivat  työyhteisöä, jossa saa olla kristi-

tyn saappaissa. Että siellä olisi sellaisia ihmisiä, jotka tunnistavat ja tietävät, 

mistä puhutaan, kun puhutaan tunnemaastosta uskon elämään liittyen.  Että 

siellä olisi sellaisia vahvoja ihmisiä, jotka tunnistavat ja että siinä työyhteisössä 

olisi tällaista kasvattamista. Ja että he kantaisivat,  jotka ovat näissä asioissa jo 

viisaampia. Että he haluaisivat kantaa ehkä joillekin itselleenkin vielä tiedosta-

mattomia asioita, kannatellen ja puhdistaen, vieden stressiä pois. Eihän kukaan 

aina jaksa, eikä tarvitse kokoajan toista kantaa, mutta kuitenkin tällaisessa työ-

yhteisössä saisi olla töissä kristilliset saappaat jalassa.  
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9 YHTEYS HERKKYYDEN KAUTTA   

Diakilainen opiskelija, joka kokee hengellisyyttä opinnoissa henkilökohtaisella 

tavalla. Aiheen tutkimisessa mielenkiintoista on sen subjektiivisen ja osin ylei-

sen luonteen asetelma. Opintojen alkaessa Diakin oven avaus oli kuvainnolli-

sesti jonkin suuremman alku. Nyt katson monista kokemuksista kiitollisena jo  

eteenpäin. Olen oppinut katsomaan lähelle, että näen kauas.  Jokaisella ihmi-

sellä on olemassa oma perusääni, tavallaan myös ihmisen hengellisyydellä on 

oma ääni ja kun se on tasapainoinen, se soi harmonisesti muidenkin ihmisten 

äänten kanssa.  Luulin, että ihminen ei näe missä hengellinen tuuli puhaltaa, 

mutta nyt olen ymmärtänyt, että tuon tuulen selässä voi hetkittäin seistä, nojata 

eteenpäin ja luottaa. Elämän hektisyyden keskelle kannattaa pysähtyä usein 

Pyhän ääreen. Näitä arvohetkiä meille tarjotaan runsaasti. Niitä voi löytyä viipyi-

levän hetken kauneudessa. Joskus Pyhän kokemus löytyy kiireisen työpäivän 

teekupin mutkittelevassa höyryssä, lapsen umpisolmuun menneissä kengän-

nauhoissa tai ehkä sen saman oven jokapäiväisessä narinassa, jota edes öljy ei 

hiljennä. Joskus on niin kiire, että tarvitaan toinen ihminen, joka lempeästi kään-

tää kasvomme kohti Pyhyyttä ja valoa. Herkän kastepisaran tavoin, me ihmiset 

tarvitsemme valoa, jotta kaikki kauniit värimme näkyvät ja heijastuvat ympäris-

töönkin. Luonto kertoo herkällä tavallaan, miten Jumala luo uutta joka päivä. 

Toivon, että muistaisimme, että jokainen miestä on uusi, kaunis luomus. 
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MISSÄ JA MITEN HENGELLISYYS NÄKYY 

(opetustilanteet, keskustelut opiskelijoiden kanssa ym.) ? 

LIITTEET 

Liite 1. Kristillisten aineiden yliopettajan haastattelukysymykset 

 

- Mikä ero on esim. Järvenpään opistovaiheessa  
(ennen AMK-vaihetta) ilmenneen hengellisyyden ja 
 sen aseman opetuksessa suhteessa nykyiseen Diakiin? 

 
 

- Mitä hengellisyys Diakin opinnoissa sinun mielestäsi 
tarkoittaa? 

- Mikä on hengellisyyden pedagoginen luonne?  

 

 
- Millä tavalla opettaja näkee oppilaan hengellisen 

identiteetin kasvunkaaren, voiko opettaja todentaa 
opiskelijalle, että hänellä on kehittynyt  ymmärrys omasta 
roolistaan hengellisen työn osaajana? 

 

 

HENGELLISYYDEN ASEMA DIAKIN OPINNOISSA? 

ONKO HENGELLISYYS MUUTTUNUT OPISTOASTEISEN 

KOULUTUKSEN MUUTTUESSA 

AMMATTIKORKEAKOULUOPETUKSEKSI? 
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Liite 2. Työn viitekehys käsitekarttana  

 

 

               keskeneräinen  

 

   

            ilo                                                 kirjaviisaus 

 

 

aikuinen usko                   lapsenusko

  

       

 

       hiljainen tieto   vastoinkäymiset  

 

 

            

                    kokonainen 
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Liite 3. Opiskelijoiden hengellisyyden kokemuksia opinnoissa 

 

 

Lyhenteiden merkitykset niissä opinnoissa, jotka molemmat opiskelijat valitsivat 

hengellisyyden näkökulmasta: KRL, kristinuskon lähtökohdat, KRP, kristinuskon 

pääkohtia, SEH, seurakuntaharjoittelu, DIT, diakoniatyö, DNA, diakonian ja nuo-

risotyön asiantuntijuus, MMK, moninaisuus ja monikulttuurisuus ammatillisessa 

työssä sekä AKT, ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja. 
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Liite 4. Opiskelijoiden 3. haastattelun kysymykset 

 

- Oletko mielestäsi saanut sosionomi-diakonikoulutuksessa oppia, ymmär-
rystä ja käytännön työkaluja, jotta osaat toteuttaa hengellisyyden osa-
alueita *) tulevassa työssäsi? Missä kohtaa opintoja ja miten näitä asioita 
on omaksuttu? 

 
- Entä kuinka paljon ja minkälaista opetusta opintoihin on sisällytetty muis-

ta hengellisen työn tekemisen taidoista, kuten empatia, eettisyys, kuunte-
leminen, vaikeiden elämänkysymysten kohtaaminen yhdessä asiakkaan 
kanssa ja erilaisten metodien käyttö asiakastilanteissa? 

 
- Miten sosionomi-diakoniopinnoissa hengellisyys painottuu, teoriaan vai 

käytäntöön ja jos toivot tähän jotain muutosta, niin kerro siitä? 
 

- Kerro miten koet, onko säännöllinen tutor-toiminta vaikuttanut hengelli-
sen identiteetin ja hengellisen ammatillisen identiteetin kasvuun sosio-
nomi-diakoniopintojen aikana. 
 

- Minkälaisia hengellisyyden sisältöjä ajattelet voivasi viedä työelämään, 
jos työskentelet muualla kuin kirkon työntekijänä kirkon palveluksessa? 

 

*) Esimerkiksi jumalanpalvelukset, ehtoollisen vietto, hiljaisuus, mietiskely, rukous, 
   laulaminen, musiikki, ja hengellinen kirjallisuus.   

 

 


