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TIIVISTELMÄ 

Sulku, Tiina. Seniorikysely, tutkimus Lontoon suomalaiselle merimieskirkolle. Kevät 

2015 66s. 1 liite.  

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, kristillisen lapsi- ja nuo-

risotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajan vir-

kakelpoisuus.  

Tutkimuspainotteisessa opinnäytetyössä pyrittiin kehittämään Lontoon suomalaisen 

merimieskirkon palveluja ulkosuomalaisille iäkkäille. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä 

Lontoon merimieskirkon ja Finn-Guild-järjestön kanssa. Työn tavoitteena oli saada tie-

toa ja kehittämisideoita siitä, kuinka iäkkäiden sosiaalisia verkostoja ja heille tarjottavia 

palveluja voitaisiin parantaa. Opinnäytetyön kautta pyrittiin myös lisäämään tietoa ul-

kosuomalaisista iäkkäistä ja heidän voinnistaan. 

Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus. Aineistona oli syksyllä 2014 kyselykaavakkeen 

avulla kerätty materiaali, jonka analysoin keväällä 2015. Työn teoreettisena viitekehyk-

senä olivat vanhuuteen liittyvät teemat, Lontoon suomalainen merimieskirkko, ulko-

suomalaisuus ja iäkkäiden sosiaaliset verkostot. Merimieskirkolla ei ole paljon juuri 

seniori-ikäisille ulkosuomalaisille tarkoitettua toimintaa, joten haluttiin tehdä mahdolli-

simman laaja kyselykartoitus, joka tavoittaisi myös Lontoon ulkopuolella asuvat ulko-

suomalaisseniorit. Iäkkäiden osuus kasvaa Britanniassa, kuten Suomessakin, joten tee-

ma on siten ajankohtainen. 

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että ulkosuomalaisten seniorien sosiaaliset verkostot ovat 

keskimäärin melko hyvät, mutta jonkin verran esiintyy yksinäisyyttä ja suomalaisia 

kontakteja ei välttämättä ole. Erityisesti maaseudulla on vaikea löytää muita ulkosuoma-

laisia, jos kukaan ei ole koordinoimassa ja kertomassa erilaisista tilaisuuksista ja muista 

ulkosuomalaisista. Ulkosuomalaisille senioreille tulisi kehittää entistä monipuolisempia 

palveluja, jotka tavoittaisivat myös maaseudulla asuvat.  Vapaaehtoistyöllä toimivaa 

ystäväverkostoa tulisi kehittää ja resurssien puitteissa vierailla enemmän jumalanpalve-

lusten ja tapahtumien tiimoilta myös Lontoon ulkopuolella. Myös ilmoittelu on tärkeää, 

jotta seniorit kuulisivat ja löytäisivät heille tarkoitetut kirkon ja järjestön eri palvelut. 
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ABSTRACT 

Sulku, Tiina. Questions for seniors. Study for Finnish Church in London. 2015, 66 pag-

es. Diakonia university of Applied Science. Degree Program in Social Services. Option 

in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services. 

In this research focused thesis we develop services for Finnish Church in London senior 

customers. The study was conducted in cooperation with the Finnish Church in London 

and Finn-Guild organization. Our goal was to gain information and ideas how to im-

prove Finnish expatriates social networks and services. Thesis was also to raise aware-

ness about information about older Finnish expatriates and their health. 

The study is Guantitative Study. The data was collected using a questionnaire material 

in Autumn 2014. Framework was themes about age, Finnish Church in London, Finnish 

expatriates and social networks. Finnish Church in London don`t have senior related 

action, so they wanted to make extensive survey, which also could reach living people 

outside of London. Proportion of older people is growing in the UK, as in Finland, so 

the theme is so timely. 

The results revealed that the Finnish expatriate seniors social networks are on average 

quite good, but there is solitude and lack of contacts. Especially in countryside it is hard 

to find other Finnish expatriates, if there is no information about events and other expat-

riates. There should be especially for seniors produced services, which also could reach 

countryside. Friend network should be developed and produce events outside of Lon-

don. Also, advertising is important that seniors may find churches and other organiza-

tions different services. 

Keywords: Finnish expatriation, seniors, Finnish Church in London, quantitative re-

search, support networks, services, Finn-Guild, a friend network, question research, 

cultural identity, old age. 

 

 



5 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 7 

2  MERIMIESKIRKKO JA YHTEISTYÖTAHOT ......................................................... 9 

2.1 Merimieskirkko ja sen historiaa .............................................................................. 9 

2.2 Lontoon merimieskirkon palvelut iäkkäille .......................................................... 10 

2.3 Yhteistyökumppanit .............................................................................................. 11 

3 ASUMINEN ULKOMAILLA ..................................................................................... 13 

3.1 Ulkosuomalaisuus ................................................................................................. 13 

3.2 Suomalainen kulttuuri-identiteetti ......................................................................... 14 

3.3 Britannia suomalaisen silmin ................................................................................ 15 

4 IÄKKÄIDEN VAPAA-AJAN TOIMINTA JA SOSIAALISET VERKOSTOT ........ 16 

4.1. Ikääntynyt ja seniori – käsitteiden määrittely ...................................................... 16 

4.2 Vanhuuden kehitystehtävät ................................................................................... 18 

4.3 Sosiaalinen tuki ja -verkostot ................................................................................ 19 

4.4 Iäkkäiden vapaa-aika ja harrastukset .................................................................... 23 

4.5 Eläkeläiset vapaaehtoistyössä ............................................................................... 24 

4.6 Uskonnollisuus voimavarana vanhuudessa ........................................................... 25 

5 AIEMMAT TUTKIMUKSET ..................................................................................... 28 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................................... 31 

6.1 Tutkimuskysymykset ............................................................................................ 31 

6.2 Kvantitatiivinen tutkimus ...................................................................................... 31 

6.3 Aineiston hankinta ................................................................................................ 33 

7 TUTKIMUSTULOKSET ............................................................................................ 36 

7.1 Kysely kiinnosti senioreja ..................................................................................... 36 



6 

7.2 Myyjäiset ja uskonnolliset toimitukset kirkon vetonaulat .................................... 39 

7.3 Vapaaehtoistyö ja suomalaistoiminta tukee seniorien sosiaalisia verkostoja ....... 43 

7.4 Suomen kielen vaaliminen ja yhdessäolo tärkeää ................................................. 47 

7.5 Finn-Guild uutisten välittäjä ja matkajärjestäjä .................................................... 50 

7.6 Ystäväverkosto monelle vielä tuntematon ............................................................ 52 

8 KEHITTÄMISEHDOTUKSET ................................................................................... 56 

8.1Yhteenveto ............................................................................................................. 56 

8.2 Senioripäivät ja -retket .......................................................................................... 57 

8.3 Vapaaehtoisten hyödyntäminen ............................................................................ 58 

8.4 Palveluja pienemmille väestöryhmille ja aikainen mainonta ................................ 59 

8.5 Johtopäätösten vertailua ........................................................................................ 60 

9 POHDINTA ................................................................................................................. 62 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys .................................................................. 62 

9.2 Oma ammatillinen kasvu ja jatkotutkimusaiheet .................................................. 63 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 66 

LIITE ............................................................................................................................... 71 

  



7 

1 JOHDANTO 

Eläkkeelle siirtyminen on ihmisen elämän yksi suurimmista murrosvaiheista. Eläkkeelle 

jäädessä ihmisen rooli muuttuu ja arjessa ei ole enää tavallista työrutiinia. Eläkkeelle 

jääminen nähdään yleisesti melko negatiivisessa valossa, koska silloin siirrytään pois 

jostakin (työstä). Tulisi enemmän ajatella, että siirrytään johonkin. Tiedämme, ketkä 

ovat eläkkeellä, mutta emme tarkalleen tiedä, millaista eläkeläisten arki on ja millaisia 

harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja heillä on. (Karisto 2008, 10.) 

Muutto ulkomaille voi täyttää sitä tyhjiötä, jota ihminen voi kokea, kun jää pois työelä-

mästä. Eläkkeellä oloa pidetään roolittomana roolina, ja poismuutto entisestä ympäris-

töstä voi helpottaa uuden roolin löytämistä. Vanhuustutkimus on yleensä keskittynyt 

tutkimaan vanhuuden viimeisiä vuosia ja vanhusten sairauksia. Kuitenkin nykyeläkeläi-

sillä on usein vielä paljon elinvoimaisia elinvuosia, ja he elävät rikasta elämää, niin 

henkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisesti. (Karisto 2008, 11–12.) Olisi tärkeää, että eläke-

läiset eivät tuntisi olevansa vain taakka ja menoerä yhteiskunnalle vaan korostettaisiin 

myös eläkeläisten merkitystä yhteiskunnalle, kuten heidän elämänkokemustaan ja pa-

nostaan yhteiskunnalle.  

Teen tutkimuspainotteisen opinnäytetyön Lontoon suomalaiselle merimieskirkolle. 

Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia, millaiset tukiverkostot Britanniassa asuvilla iäkkäil-

lä suomalaisilla on ja millaisia palveluita ja tukea he kaipaisivat Lontoon suomalaiselta 

merimieskirkolta. Haluan työni kautta valottaa suomalaisten eläkeläisten vapaa-ajan 

viettoa Britanniassa ja löytää keinoja, joilla Merimieskirkko voi tarjota heille virikkeel-

listä ja antoisaa toimintaa. Toivottavasti työni voi antaa muillekin tärkeää tietoa eläke-

läisten vapaa-ajasta ja sosiaalisesta elämästä.  

Työni aihe lähti Merimieskirkon työntekijöiltä itseltään, koska he kertoivat, etteivät ole 

kunnolla tavoittaneet toiminnassaan senioreja muualta kuin Lontoosta. Tutkimukseni 

perusteella he voisivat kehittää palvelujaan iäkkäille. Olin kansainvälisyysvaihdossa 

Lontoon suomalaisella merimieskirkolla viime syksynä. Tein tutkimuksen aineistonke-

ruun opinnäytetyöhöni vaihdon aikana. Ohjaajani kirkolta ehdotti aihetta minulle. Läh-
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din mukaan, koska aihe kuulosti mielenkiintoiselta ja haastavalta. Olen ollut säännölli-

sesti yhteydessä opinnäytetyöstäni Lontoon suomalaiseen merimieskirkkoon. 

Työn aihe on ajankohtainen, koska iäkkäät ihmiset lisääntyvät koko ajan Suomessa ja 

Pohjoismaissa, joten on tärkeää ottaa huomioon heidät erilaisia palveluja suunniteltaes-

sa. Sosiaalipuolella saatan tulevaisuudessa työskennellä iäkkäämmän väestön parissa, 

joten uskon hyötyväni työstäni myös ammatillisesti. Lisäksi opinnäytetyöni kautta opin, 

kuinka tutkimusta tehdään ja toteutetaan. 

Teoriaosuudessani käytän sanaa ikääntynyt, mutta kyselyssä käytän seniori-sanaa. Mie-

lestäni ikääntynyt on virallinen termi, joka sopii hyvin tieteelliseen tekstiin. Kuitenkin 

kyselyyn halusin seniori-sanan, koska se ei aiheuta niin negatiivisia mielikuvia, kuin 

mitä ikääntynyt-sana aiheuttaa. Nykyään monet vanhemmat ihmiset kokevat itsensä 

ikäistään nuoremmaksi ja saattavat jatkaa työssäkäyntiäkin eläkeiän jälkeen. Sen takia 

ikääntynyt-sana voi olla hieman loukkaava joitakin yli 63-vuotiaita kohtaan. Sanotaan, 

että ikä on korvien välissä, ja moni varttunut kokeekin, ettei kuuluu stereotyyppisten 

eläkeläisten joukkoon. (Levonen 2005, 18–19.) Osa kyselyyn vastanneista on vielä suh-

teellisen nuoria ja saattaa olla jopa vielä työelämässä, jolloin ikääntynyt sanana ei ole 

hyvä kuvaamaan heitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on auttaa Lontoon suomalais-

ta merimieskirkkoa ja Finn-Guild järjestöä kehittämään heidän palvelujaan senioreille, 

sekä antaa heille tietoa ulkosuomalaisten seniorien nykytilasta. 
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2  MERIMIESKIRKKO JA YHTEISTYÖTAHOT 

2.1 Merimieskirkko ja sen historiaa  

Suomen merimieskirkko on vuonna 1875 perustettu yhdistys, joka yhteistyössä Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti tekee kristillistä, 

sosiaalista, kulttuurista ja diakonista työtä merenkulkijoiden ja ulkomailla asuvien suo-

malaisten parissa. Vuoteen 1994 asti yhdistys oli nimeltään Suomen merimieslähetys-

seura. Merimieskirkon varat tulevat yksityisiltä lahjoittajilta, joita voivat olla yksityiset 

henkilöt tai yritykset. Vapaaehtoistyö on Merimieskirkolle todella tärkeää, sillä ilman 

sitä toiminta ei olisi edes mahdollista. (Lähteenmäki & Aalto 2007, 119.) Merimieskir-

koilla on toimintaa 13 eri maassa (Merimieskirkko i.a.). Merimieskirkon toiminta oli 

alussa merimiesten hengellistä ja aineellista avustamista. Toimintaan kuului muun mu-

assa sairaaloissa ja vankiloissa olevien merimiesten tapaaminen, erilaisen vapaa-ajan 

toiminnan järjestäminen satamassa oleville merimiehille ja ruoan ja majapaikkojen et-

siminen heille. (Lähteenmäki & Aalto 2007, 119.) Työ on kehittynyt ja monipuolistunut 

vuosien saatossa, ja nykyään Merimieskirkko toimii kaikkia ulkomailla asuvia tai mat-

kaavia palvelevana monitoimitalona (Merimieskirkko i.a.). 

Elis Bergroth oli Merimieskirkon ensimmäinen pappi, joka lähetettiin vuonna 1880 

Grimsbyn ja Hullin satamiin Englantiin. Lontoo oli kuitenkin työn kannalta tärkeämpi 

paikka, joten merimiestyötä alettiin tehdä Lontoossa vuonna 1882. Tästä alkoi Lontoon 

suomalaisen merimieskirkon toiminta. Ensimmäisinä vuosina merimiehille pidettiin 

jumalanpalveluksia ruotsalaisessa kirkossa, koska omaa kirkkoa ei ollut. Kirkossa on 

toiminut alusta asti paljon vapaaehtoisia palkatun työvoiman lisäksi. Kirkko sai heti 

positiivisen maineen ja moni ihminen sai avun kirkon kautta. (Lontoon suomalainen 

merimieskirkko i.a.) 

Ensimmäinen Merimieskirkon oma kirkko rakennettiin vuonna 1894 kirkon pitkäaikai-

simman papin Ludvig Enkvistin (1892–1906) toimesta. Enkvist rakennutti kirkon omal-

la vastuulla ja nimellään. Kirkko nimettiin Enkvistin kirkoksi, ja sitä tarjottiin Meri-

mieslähetysseuralle, joka järjesti yleisen keräyksen kirkon rahoittamiseksi. Toinen suo-

malainen merimieskirkko valmistui vuonna 1912. Se rakennettiin, koska entinen kirkko 
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oli sijainniltaan huono. Nykyinen kirkko on kolmas merimieskirkko Lontoossa, ja se 

valmistui vuonna 1958 Jenny ja Antti Wihurin, eduskunnan, laajennetun piispainkoko-

uksen ja yksityisten henkilöiden ja yritysten tuella. Kirkossa aloitettiin tuolloin paljon 

uusia toimintoja ja kirkon kävijämäärä kasvoi. (Lontoon suomalainen Merimieskirkko 

i.a.) 

Nykyään Merimieskirkolla työskentelee viisi vakituista työntekijää ja paljon vapaaeh-

toisia. Kirkolla on toimintaa kirkkorakennuksen ulkopuolella ympäri Britanniaa ja Irlan-

tia. Kirkko on paikallisille suomalaisille kohtaamispaikka, ja kirkolla juhlitaan yhdessä 

kaikki tärkeät juhlat ja pyhäpäivät, kuten pääsiäinen ja juhannus. Lisäksi kirkolla toimii 

hostelli, kauppa, kirjasto, sauna ja kahvila. Jumalanpalveluksia ja messuja on yli 100 

vuodessa. Erilaisia ryhmiä on paljon, ja niitä vetävät kirkon vapaaehtoiset ympäri Bri-

tanniaa ja Irlantia. (Lontoon suomalainen merimieskirkko i.a.) 

Järjestöt, kuten Merimieskirkko, ovat tärkeitä tuen antajia ihmisille. Järjestöt antavat 

ohjausta ja neuvontaa sekä toimivat palveluohjaajina, niin sanotusti sosiaalisina asian-

ajajina. Ohjauksen ja neuvonnan lisäksi järjestöt edistävät sosiaalista osallisuutta ja an-

tavat ihmisille mukavaa toimintaa sekä uusia ihmissuhteita. (Metteri 2003, 160.)  

 

2.2 Lontoon merimieskirkon palvelut iäkkäille  

Olen tutustunut Merimieskirkon senioritoimintaan kirkon kotisivujen perusteella, mutta 

myös paikan päällä Lontoossa harjoitteluni kautta. Lontoon merimieskirkolla ei ole pal-

jon toimintaa, joka olisi erityisesti kohdennettu iäkkäille. Viikoittainen ryhmä on Päivä-

piiri, joka kokoontuu kerran viikossa. Päiväpiirin toimintaan kuuluvat muun muassa 

keskustelut eri aiheista, vierailijakäynnit ja erilaiset retket. Piirissä on tarjolla lounasta ja 

kahvia. Ryhmä on avoin, eli sinne voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Ryhmä on 

tarkoitettu ainoastaan iäkkäille. (Lontoon suomalainen merimieskirkko i.a.) Ryhmässä 

käy viikoittain noin 10–20 kirkon lähellä asuvaa suomalaista. Joskus paikalla on myös 

paikallinen puoliso. Ryhmässä on kuitenkin tarkoitus puhua suomen kielellä. Suomalai-
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set seniorit Britanniassa – raportin (i.a.) mukaan iäkkäille tärkeintä piirissä on muiden 

suomalaisten kohtaaminen, äidinkielellä puhuminen ja muilta ryhmäläisiltä saama tuki.  

 Merimieskirkolla on paljon aikuisten ryhmiä, joihin iäkkäät voivat osallistua. Tarjolla 

on esimerkiksi kädentaito-, kuoro- ja raamatturyhmiä (Lontoon suomalainen merimies-

kirkko i.a.). Ulkomailla asuvan suomalaisen on helppo ryhmien kautta pitää yhteyttä 

muihin suomalaisiin ja vahvistaa sosiaalista verkostoaan (Merimieskirkko-lehti 2008). 

Osa iäkkäistä on myös mukana kirkon vapaaehtoistoiminnassa, kuten myyjäisten järjes-

tämisessä (Suomalaiset seniorit Iso-Britanniassa -raportti).  

2.3 Yhteistyökumppanit  

Finn-guild on kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1965. Järjestöön kuuluu noin 

6000 jäsentä, ja noin kolmasosa jäsenistä asuu Suomessa ja loput Isossa-Britanniassa. 

Finn-guild pyrkii edistämään kulttuurivaihtoa Suomen ja Britannian välillä. Finn-Guild 

saa rahoituksensa jäsenmaksuista ja järjestön omistaman Guild travel -matkatoimiston 

tuotoista. (Finn-Guild 2014.) 

Britanniassa järjestö pyrkii edistämään suomen kieltä ja kulttuuria. Finn-Guild tukee 

Suomikoulujen toimintaa, tarjoaa kielikursseja ja jakaa rahoja opiskelijavaihtoon, koska 

se edistää Suomen ja Britannian välistä kulttuurivaihtoa. Järjestö myös ylläpitää suo-

menkielistä kirjastoa ja elokuvavuokraamoa. Järjestö pitää säännöllisesti erilaisia tee-

mapäiviä ja retkiä. Finn-Guild julkaisee myös Horisonttilehteä, jota jaetaan sekä Suo-

messa että Britanniassa. Järjestön nettisivuilla on myös paljon ajankohtaisia tapahtumia, 

neuvoja ja keskustelupalsta. Finn-Guild ylläpitää Ystäväverkostoa, joka tukee suomalai-

sia ja heidän perheitään Britanniassa. Finn-Guild tekee paljon yhteistyötä Lontoon me-

rimieskirkon kanssa. Järjestö pyrkii ajamaan ulkosuomalaisten etuja muun muassa vai-

kuttamalla ulkosuomalaisparlamentissa. (Finn-Guild 2014.) 

Ystäväverkosto on Britannian saarilla toimiva suomalaisten tukiverkosto, jota ylläpitää 

Lontoon suomalainen merimieskirkko ja Finn-Guild-järjestö. Ystäväverkoston jäsenet 

ovat vapaaehtoisia suomalaisia, jotka ovat asuneet maassa jo jonkin aikaa. Verkosto 

tarjoaa paikallistietoa Britanniaan tai uudelle paikkakunnalle Britanniassa muuttaville 
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suomalaisille. Heiltä voi kysyä esimerkiksi asuinalueista tai liikenneyhteyksistä. Ver-

kosto tarjoaa suomalaiskontakteja, kuten erilaisia kokoontumisia ja tapahtumia. Lisäksi 

vapaaehtoisesta saa keskusteluseuraa niin halutessaan. Verkosto ei kuitenkaan tarjoa 

majoitusta, rahalainoja tai työtä. Sen tehtävä lyhyesti sanottuna on mahdollistaa suoma-

laisten välinen yhteydenpito Britanniassa. Ystäväverkosto auttaa kieli- ja kulttuurivai-

keuksissa ja muissa elämän hankalissa tilanteissa. (Suomalainen ystäväverkosto-esite 

5/2014.) 

Ystäväverkosto ilmoittaa tapahtumistaan ja toiminnastaan Horisontti-lehdessä, ja sillä 

on myös omat Internet-sivut, joista saa koko ajan ajankohtaista tietoa. Verkostoon kuu-

luu noin 80 vapaaehtoista ympäri Britanniaa. Verkostolla on myös erillinen työryhmä, 

jonka tehtävänä on kehittää ja suunnitella verkoston toimintaa sekä toimia työnohjaajina 

muille verkoston vapaaehtoisille. Työryhmään otetaan kaikki asiasta kiinnostuneet va-

paaehtoiset. (Finn-Guild 2014.) 

Lontoossa on useita eri suomalaisjärjestöjä ja monet ulkosuomalaiset ovat heidän 

toiminnoissaan mukana. Finnish instituutti pyrkii tukemaan kulttuuri- ja yhteiskuntatut-

kimuksen alan toimijoita ja auttaa heitä verkostoitumaan (Finnish Instituutti i.a.). Ang-

lo-Finnish society on järjestö, joka pyrkii edistämään Britannian ja Suomen välistä kult-

tuurista ja sosiaalista yhteistyötä. Se on vanhin suomalaisuutta ylläpitävä vapaaehtois-

järjestö Britanniassa. (Anglo-Finnish Society 2015.) Muita suomalaistoimijoita Britan-

niassa ovat muun muassa Suomen suurlähetystö, Iso-Britannian suomalainen opiskelija-

järjestö ja Suomikoulut ympäri Britanniaa (Ulkosuomalainen i.a.). 

 



13 

3 ASUMINEN ULKOMAILLA 

3.1 Ulkosuomalaisuus  

Ulkosuomalaisuudella tarkoitetaan ulkomailla asuvaa Suomen kansalaista. Ulkomaille 

on Suomesta muutettu jo useita satoja vuosia, mutta suurimmat muuttoaallot ovat tapah-

tuneet 1900-luvulla (Koivunen 2013, 4). Voidaan puhua myös siirtolaisuudesta. Siirto-

laisuuteen kuuluu määritelmällisesti se, että etninen identiteetti heikentyy ajan myötä 

(Karisto 2008, 417). Ulkomailla asuessa kotimaiset kulttuuripiirteet ja tavat nousevat 

arvoon arvaamattomaan, esimerkiksi suomalainen luonto, ruoka ja sauna tuntuvat ylelli-

seltä ja niitä kaivataan (Karisto 2008, 419). Suomalaiset tavat ja suomalaisuuden ylläpi-

täminen vahvistavat ulkosuomalaisen identiteettiä (Merimieskirkkolehti 2010). 

Suurin osa Britanniassa asuvista suomalaisista on tullut maahan aluksi määräajaksi 

opiskeluiden tai töiden perässä, mutta löytänyt maasta puolison ja muuttanut sen vuoksi 

pysyvästi asumaan maahan. Suurin osa suomalaisista on siis naimisissa paikallisen puo-

lison kanssa. (Suomalaiset seniorit Iso-Britanniassa i.a.). Britanniassa ei pidetä väestö-

rekisteriä, joten maassa asuvien ulkosuomalaisten määrää ei tarkkaan tiedetä. Arvioi-

daan, että suomalaisia on maassa noin 30 000. (Suomen ulkoasiain ministeriö.)  

Kirkon ulkosuomalaistyön tavoitteena on, että ulkomailla asuvat suomalaiset voisivat 

liittyä paikallisen luterilaisen kirkon toimintaan ja saada kirkollisia palveluita omalla 

äidinkielellään. Se pyrkii tukemaan ulkosuomalaisten kristillistä identiteettiä, omaa 

kulttuuria ja omaa kieltä monikulttuurisessa ympäristössä. (Kirkko ja ulkosuomalaiset 

2014 - Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Kirkon turistityö palvelee ulkomailla 

olevia lomailijoita. Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään 40 eri maassa, ja kirkolla on 

ulkomailla täissä 140 työntekijää sekä paljon paikallisia vapaaehtoisia. Kirkko järjestää 

ulkosuomalaisille erilaisia tapahtumia, kerhoja ja kohtaamispaikkoja, joissa suomalaiset 

voivat tavata toisiaan ja muita paikallisia ihmisiä. (Suomen evankelis-luterilainen kirk-

ko -ulkosuomalaistyö i.a.) Lontoon suomalainen merimieskirkko tukee toiminnallaan 

ulkosuomalaisten kulttuuri-identiteettiä. Kaikki ryhmät ja tapahtumat ovat suomenkieli-

siä, kirkolla juhlitaan virallisia suomalaisia juhlapyhiä ja myydään suomalaisia tuotteita 

ja ruokia. (Lontoon suomalainen merimieskirkko i.a.) 
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3.2 Suomalainen kulttuuri-identiteetti  

Ulkomailla asuessa oma kulttuurinen identiteetti korostuu ja ihmisten arvostukset ja 

asenne voivat olla todella erilaiset kuin kotimaassa Suomessa. Usein voi tulla eteen ti-

lanteita, joissa ajattelee, että ”Suomessa asia tehdään näin” ja ”Miksi täällä toimitaan 

tässä asiassa väärin”. Ulkomailla asuvan on hyvä tällöin tiedostaa, että oma ja vieras 

kulttuuri-identiteetti ovat tällöin törmäyskurssilla. Tämä kulttuurishokiksi kutsuttu tila 

on ihan normaali muutettaessa vieraaseen maahan. (Balash 2011, 30.)  

Kulttuuri-identiteetti muodostuu jokaisen omasta persoonallisuuden hahmotuksesta 

omaan kulttuuritaustaansa, sen osatekijöistä ja suhteesta esimerkiksi suomalaiseen tai 

eurooppalaiseen kulttuuriin. Jokainen rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään omien 

elämänkokemusten, havaintojen ja historiallisen ymmärryksen pohjalta. Omaa historiaa 

ja kulttuuria on hyvä tuntea, jotta ymmärtää, miksi uskomme, kuten uskomme, ja toi-

mimme, kuten toimimme. (Balash 2011, 30.) 

Suomalaisten kulttuuri-identiteettiä ei voi tyhjentävästi kuvata sanalla suomalainen, 

koska se muodostuu monesta eri osa-alueesta ja se on koko ajan muutoksessa. (Edu -

opettajan verkkopalvelu i.a.) Suomalaisuudessa on muutamia määreitä, joiden ajatellaan 

olevan suomalaisuutta ja suomalaisille ominaisia piirteitä (Jyväskylän yliopisto i.a). 

Suomalaisuutta ovat alusta alkaen symboloineet maa ja maisema, tietyt kulttuuripiirteet, 

ja suomen kieli (Kölhi 2012).  

Yksilötasolla on kuitenkin suuria eroja siinä, mitkä suomalaisuuden määreet ihminen 

kokee tärkeiksi ja olennaisiksi määritellessään suomalaisuutta ja sen ominaisuuksia (Jy-

väskylän yliopisto i.a.). Suomalainen identiteetti rakentuukin aina suhteessa muihin 

kansalaisuuksiin, ryhmiin ja kulttuureihin (Lähteenmäki 2007, 8). Kulttuuri-

identiteetissä on esimerkiksi mahdollista erottaa alueellinen tai etninen ulottuvuus. 

Voimme olla yhtä aikaa esimerkiksi suomalaisia, eurooppalaisia, saamelaisia ja espoo-

laisia. (Edu -opettajan verkkopalvelu i.a.) 
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3.3 Britannia suomalaisen silmin  

Britannia koostuu Iso-Britannian saaresta, joka muodostuu Englannista, Skotlannista ja 

Walesista, sekä Irlannin saaressa sijaitsevasta Pohjois-Irlannista. Lisäksi Britanniaan 

kuluu eräitä maan lähellä olevia saaria. Britanniassa on asukkaita noin 62 000 000 

(2015) ja pinta-alaltaan se on 244 820 km2. Maan pääkaupunki on Lontoo, jossa asuk-

kaita on noin 8,3 miljoonaa. Kansallispäivää vietetään 14. kesäkuuta (1926). (Suomen 

YK-liitto i.a.) Väestö kasvaa maassa noin 0,6 prosenttia vuosittain (2012). Maahan tulee 

paljon muuttovirtoja ulkomailta, ja sen takia Britannia on todella monikulttuurinen. 

Lontoo on yksi monikulttuurisimmista kaupungeista maailmassa. Koko Britannian his-

torian ajan erilaiset väestöryhmät ovat asettuneet sinne asumaan ja jättäneet näin oman 

jälkensä maahan. Maahanmuutto on vain lisääntynyt 2000-luvulla. Suurimmat ulkomaa-

laistaustaiset väestöryhmät ovat intialaiset (729 000), puolalaiset (646 000), pakistani-

laiset (465 000), irlantilaiset (403 000) ja saksalaiset (304 000). Suomalaisia on arvioitu 

Britanniassa asuvan yli 20 000 (2012). Seniori-ikäisiä suomalaisia Finn-Guild-järjestön 

jäsenrekisterissä noin 900, joten yhteensä tätä ikäryhmää on varmasti vielä maassa pal-

jon enemmän. Iso-Britanniassa ei ole minkäänlaista henkilöstötietokantaa, joten luku-

määrät ovat vain arvioita. (Suomalaiset seniorit Britanniassa i.a.)  

Britannia on parlamentaarinen monarkia, mikä tarkoittaa, että kuningas tai kuningatar 

johtaa maata ja pääministeri maan hallitusta. Ylin päätäntävalta on parlamentilla, toi-

meenpanovalta hallituksella ja tuomiovalta riippumattomilla tuomioistuimilla. Maan 

hallitsijana toimii kuningatar Elisabet II. Britannian on EU-maa, mutta maalla on silti 

oma valuutta punta (GBP). (Suomen YK-liitto i.a.) Britannia kuuluu lauhan ilmaston 

vyöhykkeeseen, jossa vuodenajan vaihtelut näkyvät melko hyvin. Sää on vaihtelevaa, ja 

sitä on melko hankala ennustaa etukäteen. Kesäkuukausina lämpötila on keskimäärin 

14–30 astetta ja talvikuukausina 1-5 astetta. (Suomen ulkoasiainministeriö i.a.) 

Ulkosuomalainen eläkeläinen voi saada kansaneläkettä Suomesta niiltä vuosilta kun on 

Suomessa asunut. Kansaneläke suhteutetaan Suomessa asuttujen vuosien määrään. Tu-

lot ja muista maista saadut eläkkeet vaikuttavat maksettavan eläkkeen määrään.(Suomi -

seura 2013). Kansaneläkelaitoksen mukaan Britanniassa asuvista suomalaisista Suomen 

eläkettä saa 271 henkilöä (Kansaneläkelaitos 2012). 
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4 IÄKKÄIDEN VAPAA-AJAN TOIMINTA JA SOSIAALISET VERKOSTOT 

4.1. Ikääntynyt ja seniori – käsitteiden määrittely 

Tässä luvussa tarkastelen käsitettä ikääntynyt, koska käytän sitä työssäni kuvatessani 

tutkimusryhmääni eli yli 65-vuotiaita. Mielestäni sana iäkäs kattaa paljon laajemman 

ikäkauden kuin sana vanhus. Iäkäs voisi olla jo 65 vuodesta ylöspäin, mutta vanhus taas 

tarkoittaa paljon vanhempaa ihmistä. Tämän takia iäkäs-käsite sopii työhöni hyvin. Sa-

naa ikääntynyt tai ikääntyminen (voisi käyttää yhtä hyvin vanhus tai vanheneminen) 

käytetään yleisesti paljon, mutta niiden sisältö ja tarkoitus riippuvat hyvin paljon tilan-

teesta (Sankari & Jyrkämä 2008, 279). Käsitteelle ikääntynyt ei ole yhtä selkeää määri-

telmää. Ikääntynyt määritellään yleensä kalenteri-iän mukaan, mutta se ei ole aina paras 

mahdollinen määritelmä, koska ihmiset kokevat vanhenemisen niin yksilöllisesti. Ikära-

joja kuitenkin käytetään yleisesti eläkeikää säädettäessä tai tilastoja laadittaessa. (Van-

huus ja hoidon etiikka-raportti i.a. 2008, 6.) Vaikka ikääntyneen määrittely on melko 

joustava, niin määrittelyä tarvitaan myös, kun tehdään ikääntyviä ihmisiä koskevia pää-

töksiä ja esimerkiksi asumispalveluja koskevia ratkaisuja.  (Vilkko-Riihelä & Laine 

2005, 156) 

Eri kulttuureissa ihmisiä määritellään vanhoiksi eri-ikäisinä ja vanhenemiselle on erilai-

set perusteet. Iäkkäiden arvostus ja asema yhteiskunnassa ja perheessä vaihtelevat myös 

eri kulttuureissa. Käsitykset terveydestä, sairaudesta, kuolemasta, hyvästä elämästä ja 

vanhenemisesta vaihtelevat eri kulttuureissa. Länsimaissa eli sekä Suomessa, että Bri-

tanniassa on vallalla yksilö- ja autonomiakeskeinen kulttuuri. Näissä kulttuureissa tär-

keinä arvoina pidetään autonomiaa, omatoimisuutta, aktiivisuutta ja tuottavuutta. Ihmi-

nen määritellään vanhaksi sitten kun hän ei enää saavuta näitä arvoja, eli ihminen alkaa 

tarvita muiden apua arjessa selviytyäkseen. Länsimaissa ajatellaan, että vanhuus alkaa 

noin 75–80-vuotiaaana, koska keskimäärin silloin ihmisen toimintakyky heikkenee. 

Autonomian arvostus ajaa siihen, että ikääntyneet eivät saa kovin suurta arvostusta ja 

kuva vanhuudesta on suhteellisen kielteinen. Ihmiset haluavat näyttää nuorilta ja olla 

aktiivisia mahdollisimman pitkään. (Sarvimäki 2003, 80–81.) Yhä useammat iäkkäät 

elävät synnyinmaansa ulkopuolella. Ihmiset vievät aina oman kulttuurinsa mukana uu-

teen maahansa ja elävät siellä kahden kulttuurin keskellä. Ihmisten liikkuvuuden ansios-
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ta eri kulttuurien ihmiset ovat tulleet lähemmäksi toisiaan, mutta samalla ryhmien välil-

le on tullut myös rajoja ja muureja. Suomessa ja Britanniassa kulttuurit ja käsitys van-

huudesta on melko samanlainen, joten suomalainen sopeutuu kulttuuriin melko helposti. 

(Sarvimäki 2003, 78.)  

Kriteerit, joiden perusteella ihminen määritellään iäkkääksi, vaihtelevat aina ajan ja pai-

kan mukaan. Suomalaisissa tilastoissa iäkkäiksi tai vanhoiksi määritellään yli 65-

vuotiaat. (Sankari & Jyrkämä 2008, 280.) Vanhuuden määrittelyssä tulisi ottaa huomi-

oon ihmisen toimintakyky, johon kuuluvat fyysinen toimintakyky, kognitiiviset taidot 

(mm. aistien toiminta), sosiaaliset taidot ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Kuitenkin 

ihmisellä voi olla jokin osa-alue heikompi ja toinen erittäin vahva ja toimintakykyinen, 

joten tulisi ajatella kokonaisuutta. Kuitenkin tärkeintä on ihmisen oma kokemus, tun-

teeko ihminen itsensä vanhaksi vai ei. Joku voi tuntea itsensä iäkkääksi ja raihnaiseksi 

jo kuusikymppisenä, toinen ei vielä kahdeksankymmentävuotiaanakaan. (Vilkko-

Riihelä & Laine 2005, 156.) 

 Nykyään 65 vuotta ei ole enää niin yleinen eläkeikä, vaan varhais- tai työkyvyttömyys-

eläkkeelle voidaan jäädä jo paljon aiemmin tai sitten jatketaan työntekoa vielä virallisen 

eläkeiän jälkeen ainakin osapäiväisesti. Tämän takia on alettu puhumaan funktionaali-

sesta iästä, jossa tarkastellaan ihmisen toimintakyvyn heikkenemistä. Näin laskettuna 

vanhuuden alku on noin 75–80 vuoden iässä. (Sankari & Jyrkämä 2008, 282.) Vanhuus 

on monien mielestä enemmän tunnetila kuin tiettyyn ikään liittyvä vaihe. Ihminen on 

vanha silloin, kun tuntee itsensä vanhaksi (Heikkinen & Marim (toim.) 2002, 6). 

Ihmisten elinikä on pitentynyt ja tämän takia vanhuuden elämänvaihe on monimuotois-

tunut. Vanhuus sisältää monia erilaisia vaiheita. Niin sanottu kolmas ikä ajatellaan alka-

van, kun ihminen jää eläkkeelle. Kolmas ikä jatkuu niin kauan, kun ihminen on toimin-

takykyinen, aktiivinen ja pystyy toimimaan itsenäisesti ilman ulkopuolista apua. Nel-

jännen iän katsotaan alkavan, kun ihmisen toimintakyky heikkenee ja hän tarvitsee ul-

kopuolista apua. Neljännessä iässä erilaiset toimintarajoitteet lisääntyvät. Viides ikä 

alkaa, kun ihminen ei voi asua enää kotonaan, vaan tarvitsee jatkuvaa hoitoa ja apua. 

(Heinola & Helo 2012, 3.) 



18 

Seniori-sanaa on vaikea määritellä, ja eri lähteissä sana määritellään hieman erilailla. 

On vaikea määritellä, kuka on seniori. Onko 90-vuotias laitoshoidossa oleva seniori vai 

vanhus ja onko 63-vuotias työssäkäyvä jo seniori vai aktiivi-ikäinen? (Tulevaisuuden 

senioriasuminen -hanke 2004). Minun tutkimuksessani senioriksi määritellään siis yli 

63-vuotias. Luultavasti vastaajat eivät ole laitoshuollossa olevia, koska en ole jakanut 

kyselyä Lontoon vanhainkoteihin. Valitsin kyselyn kohderyhmäksi yli 63-vuotiaat, kos-

ka se on Suomessa virallinen eläkeikä ja yritän tavoittaa kyselyni kautta eläkeläisiä.  

4.2 Vanhuuden kehitystehtävät 

Tunnetuin kehityspsykologinen vanhuuden teoria on Eriksonin teoria. Erikson ja Jung 

ovat luoneet teoriaa vanhuudessa tapahtuvasta kehityksestä. He pitävät vanhuuden tär-

keimpänä kehitystehtävänä itsensä hyväksymistä ja elämänvaiheiden läpikäyntiä. (Saar-

niaho 2005.) On tärkeää löytää minän varmuus eli persoonallisuuden integraatio. Tällä 

tarkoitetaan, että henkilö voi ja haluaa saavuttaa tietyn järjestyksen ja tarkoituksen elä-

mässä. Tällöin ihminen hyväksyy oman elämänsä ja ottaa siitä vastuun. Integraation 

vastakohtana vanhuudessa on kuoleman pelko ja epätoivo. Tämän syynä voi olla se, että 

ihminen ei hyväksy elettyä elämäänsä sellaisenaan. (Ruoppila 2006, 401.) 

Muita vanhuuden tärkeitä kehitystehtäviä ovat fyysisten sairauksien ja läheisten ihmis-

ten sairauden ja kuoleman hyväksyminen. Ikääntyvä ihminen joutuu sopeutumaan mo-

niin eri muutoksiin, joita hänessä tapahtuu. Muisti voi pätkiä, iho rypistyy ja eri kehon 

liikkeet hidastuvat. Tällöin onkin tärkeää löytää oma sisäinen rauha ja löytää omat mie-

lenkiinnon kohteet, joita toteuttaa. Jollekin se voi olla matkustelu ja omat säännölliset 

harrastukset ja toiselle säännöllinen yhdessäolo lasten perheiden kanssa ja heidän aut-

tamisensa. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 170.) 

Vilkko-Riihelä ja Laine (2005, 170) kirjoittavat, että yksi vanhuuden kehitystehtävä on 

sosiaalisista velvollisuuksista huolehtiminen. Eläkkeelle jääneen ihmisen täytyy raken-

taa omaa sosiaalista verkostoaan uudestaan, koska työyhteisö ja kaikki sen tuomat ver-

kostot jäävät pois. Jos työ on tuonut arvostusta ja määritellyt itsetuntoa, voi ihmiselle 

tulla pieni psyykkinen kriisi eläkkeelle lähdön jälkeen.  Toisaalta eläkkeelle siirtyminen 

antaa vapauden tehdä paljon asioita, joita ei ole töissä ollessa ehtinyt toteuttaa. Eläk-
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keelläkin olisi tärkeää pitää kiinni jonkinlaisesta päivärytmistä ja nähdä säännöllisesti 

ystäviä ja sukulaisia, jotta sosiaaliset suhteet pysyvät yllä eikä ihmistä kohtaa yksinäi-

syys.  

Iäkkään voi olla vaikea myöntää kehon rappeutuminen ja avun tarvitseminen eri asiois-

sa. Kunnon heiketessä avun hakeminen voi tuntua nöyryyttävältä. Tällöin läheisten ja 

ammattiauttajien tulisi tarjota apua ja auttaa iäkästä ymmärtämään, että avun pyytämi-

nen ei ole heikkoutta ja vanheneminen on luonnollinen asia. (Vilkko-Riihelä & Laine 

2005, 171.) 

 Erikson nimeää vanhuuden voimavaraksi viisauden. Sen avulla ihminen pystyy säilyt-

tämään kokemusmaailmansa eheyden, vaikka ruumiillisesti ja myös henkisesti heikke-

nee. (Ruoppila 2006, 401.) Viisaus karttuu kokemusten ja iän myötä, ja viisaudeksi aja-

tellaan järkevää tiedonkäyttöä. Ihminen osaa suhtautua asioihin oikealla tavalla ja suh-

teuttaa ne tilanteen mukaan. Vanhuuden viisaudeksi ajatellaan oman itsensä hyväksy-

minen ja rikas sisäinen elämä. Vaikka ihminen fyysisesti heikkenee, on hän hyväksynyt 

oman elämänkaarensa ja osaa näin nauttia vielä tästä hetkestä ja hyväksyy oman eletyn 

elämänsä eikä haikaile semmoista, mitä on mahdotonta saavuttaa. (Vilkko-Riihelä & 

Laine 2005, 164.) 

Sosiologiassa puhutaan sosiaalisesta vanhenemisesta. Se tarkoittaa, että ihmiset vanhe-

nevat aina jossain yhteiskunnassa. Vanheneva ihminen on aina osa jotain paikkaa, yh-

teisöä ja ryhmää. Kronologinen, biologinen ja psykologinen ikä karttuvat aina jossain 

ajassa ja ympäristössä. (Sankari & Jyrkämä 2008, 276.) 

4.3 Sosiaalinen tuki ja -verkostot 

Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki ovat keskeisiä käsitteitä, kun tarkastellaan ihmi-

sen sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia (Ruoppila 2006, 70). Käsittelen myös sosiaalista 

tukea ja sosiaalisia verkostoja yleisesti ja iäkkäiden näkökulmasta. Sosiaaliset verkostot 

ovat osa ihmisen elinpiiriä, johon kuuluvat perhe, ystäväpiiri, työyhteisö, naapurusto ja 

kaikki ne jäsenet, joiden kanssa ihmisellä on jonkinlainen sosiaalinen side ja kanssa-

käyntiä (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 70). Verkosto voidaan ymmärtää myös 



20 

laajemmin, jolloin siihen kuuluu myös ihmisen esineitä, asioita, sosiaalisia sekä kulttuu-

risia rakenteita ja kaikkea sitä, mikä ihmisen toiminnalle on tarpeellista. Hyvät sosiaali-

set verkostot parantavat ihmisen elämänlaatua. (Onuigbo & Karjalainen, 8.) 

Ihmisen on hyvä luoda ja ylläpitää sosiaalista verkostoa, ja se on yhtä tärkeä myös ul-

komailla asuessa. Ulkomaille muuttaessa sosiaalinen verkosto pitää ehkä luoda täysin 

uudestaan, koska kotimaahan voi jäädä perhe, ystävät ja sukulaiset. Uuden sosiaalisen 

verkoston luomiseen voi mennä aikaa, mutta se luo ihmiselle lopulta hyvinvointia. 

(Onuigbo, Karjalainen, 8) Maantieteellinen etäisyys väistämättä vaikuttaa vuorovaiku-

tuksen määrään sukupolvien välillä. Onneksi vuorovaikutuksen ei tarvitse olla ainoas-

taan kasvokkain tapahtuvaa, vaan voidaan pitää yhteyttä eri verkkosovellusten kautta. 

Tämän ansiosta läheisyys omaan perheeseen ja sukuun voi säilyä pitkänkin matkan 

päässä. (Hurme & Metsäpelto 2004, 517).  

 Sosiaaliset verkostot nähdään yleensä julkisen sektorin tai taloussektorin vastapainona. 

Niihin kuuluvat muun muassa erilaiset organisaatiot, perhe ja harrastusryhmät. Sosiaali-

set verkostot ovat ihmisten välistä vapaaehtoista suhteiden luomista ja vastuuntuntoa. 

Verkostot nähdään positiivisena asiana, koska ihmiset aidosti pyrkivät sosiaalisiin suh-

teisiin toisten ihmisten kanssa. Lisäksi ne tukevat ihmisen toimintakykyä ja ne suojele-

vat ihmisiä pahoilta ongelmilta, joita voivat olla esimerkiksi yksinäisyys tai taloudelliset 

ongelmat. (Marin & Hakonen 2003, 72.) Sosiaalisen verkoston tulisi edistää terveyttä, 

mahdollistaa osallistuminen ja tukea yhteisöllisyyden tunnetta (Lyyra, Pikkarainen, 

Tiikkainen 2007, 80). Sosiaalisilla verkostoilla on tärkeä merkitys ihmisen selviytymi-

selle, jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Ammattiauttajien olisi tärkeä antaa ihmiselle tukea 

verkostojen luomiseen ja vahvistamiseen, koska sosiaaliset verkostot auttavat ihmistä 

saamaan luottamusta myös ammattiapuun ja hyvinvointipalvelujärjestelmään. (Metteri 

2003, 156.) Työntekijän tulisi ottaa asiakkaan sosiaalinen verkosto huomioon ja muis-

taa, että verkosto ei ole mahdollisen muutoksen kohteena vaan sen toteuttaja. Verkosto-

kartta on yksi keskeinen työmuoto, jolla voidaan selvittää ihmisen sosiaalinen verkosto. 

(Eloranta & Puntanen 2008, 136–137.) 

Ikääntyneen ihmisen sosiaaliseen verkostoon kuuluu yleensä perheenjäseniä, sukulaisia, 

ystäviä, tuttavia, naapureita sekä ammattiauttajia (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 

2007, 80). Sosiaaliset verkostot muuttuvat tällä hetkellä ikääntyvillä paljon. Eliniän pi-
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teneminen mahdollistaa sen, että yhtä aikaa voi olla neljä tai jopa viisi sukupolvea. Su-

kulaissuhteet myös muuttuvat ja monimutkaistuvat nykypäivänä, koska uudet erilaiset 

perhe- ja muut yhdessä elämismuodot lisääntyvät. Uusperheellä voi olla jopa kuusi tai 

kahdeksan isovanhempaa. Vielä ei ole tutkimustietoa siitä, millaiseksi sukulaisten suh-

teet ja kanssakäyminen tällaisissa tilanteissa muotoutuu. (Sankari & Jyrkämä 2008, 

306.)  Isovanhempien ja vanhempien merkitys perheissä on yleensä suurempaa, kuin 

julkisuudessa annetaan ymmärtää, ja isovanhemmat auttavat paljon sukuaan arjessa. 

Keskimäärin sosiaaliset kontaktit vähenevät iän myötä, mutta läheisyys perheeseen ja 

sukuun yleensä lisääntyy (Hurme & Metsäpelto 2004, 515). 

Sosiaalisen verkoston kokoon ja rakenteeseen vaikuttavat ikä, sukupuoli, siviilisääty, 

sosiaalinen asema, taloudellinen tila, koulutus, kulttuuri ja persoonalliset ominaisuudet. 

Kun ikää tulee lisää, verkostojen muutoksien todennäköisyys kasvaa. Verkoston koko 

pysyy iäkkäillä usein aika samana, mutta sisällöllisiä muutoksia tapahtuu. (Lyyra, Pik-

karainen & Tiikkainen 2007, 71.) Tähän vaikuttaa oman sukupolven poismeno ja uusien 

sukulaisten syntyminen sekä ammattiauttajien suurempi apu. Ihmissuhteiden menetyk-

siä korvataan yleensä uusilla ihmissuhteilla, ja vanhat suhteet voivat saada uusia merki-

tyksiä. Esimerkiksi lapsi tai lapsenlapsi voi tulla läheisemmäksi, koska oman ikäisiä 

ystäviä ei enää ole niin paljon. On tutkittu, että omat lapset lapsenlapsineen muodosta-

vat iäkkäiden tärkeimmän tukiverkoston ja yli 55-vuotiailla lapset tulevat jo ystäviä 

tärkeämmäksi (Hurme & Metsäpelto 2004, 515). Hyvä taloudellinen tilanne helpottaa 

sosiaalisten verkostojen luomista, koska silloin on varaa osallistua monipuolisesti eri 

vapaa-ajan harrastuksiin ja kulttuuritapahtumiin. On tutkittu, että koulutus ja hyvä sosi-

aalinen asema auttavat luomaan sosiaalisia suhteita helpommin. Ulospäinsuuntautuneel-

la henkilöllä on yleensä laajempi sosiaalinen verkosto, mutta myös sisäänpäin kään-

tyneemmällä ihmisellä voi olla hyviä ja kiinteitä ihmissuhteita. Jotkut ihmiset eivät edes 

kaipaa hirveän suurta sosiaalista verkostoa. Länsimaissa korostetaan vahvasti yksilö-

keskeisyyttä verrattuna kulttuureihin jossa perhekeskeisyys on tärkeää. Eri vuorovaiku-

tuskulttuurit näkyvät verkoston rakenteellisissa ja vuorovaikutuksellisissa suhteissa. 

(Lyyra, Pikkarainen & Tiikkainen 2007, 71.) 

Hyväksi koetut sosiaaliset verkostot auttavat iäkkäitä selviytymään erilaisista ikäänty-

miseen liittyvistä menetyksistä ja sopeutumaan toimintakyvyn heikkenemiseen ja saira-

uksiin. Ihmiset yleisestikin selviytyvät elämänmuutoksista ja muista stressitilanteista 
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helpommin hyvien sosiaalisten verkostojen avulla. (Ruoppila 2006, 466.) Sosiaalinen 

verkosto alentaa kuolemanriskiä. Hyvät sosiaaliset suhteet pienentävät tutkitusti toimin-

tavajeen, kognitiivisen heikkenemisen, dementian ja masentuneisuuden riskiä. Tutki-

muksissa on havaittu, että fyysisesti sairailla iäkkäillä avunantajien määrä kasvaa, kun 

taas psyykkisesti sairailla verkostot heikkenevät. Yleensä psyykkisesti sairaiden ystävät 

saattavat kaikota, jolloin ihminen voi jäädä todella yksinäiseksi.  Lieviä sairauksia sai-

rastavilla on vähemmän tukea antavia ihmisiä kuin sairailla.  

 Sosiaalinen tuki on hieman vaikea määritellä, koska se voi olla ihmisen kokemusta tul-

la hyväksytyksi, selviytymiskeino eri elämäntilanteissa tai tukeen liittyvää vuorovaiku-

tusta (Sorvisto 2011, 10) Sosiaalinen tuki ei tarkoita täysin samaa kuin sosiaalinen ver-

kosto, koska sosiaalinen verkosto muodostuu ihmissuhteista ja verkosto voi tarjota tu-

kea paljon tai vähän. Jos läheiset ihmissuhteet ovat kuormittavia, se vain kuluttaa ihmi-

sen voimia. Sosiaalinen verkosto on sosiaalisen tuen ja sosiaalisen pääoman taustalla. 

(Hyyppä 2002, 56.) 

Sosiaalinen tuki voi olla sekä virallista että epävirallista avun, neuvon ja tuen saamista. 

Virallinen tuki on tuen saamista ammattiauttajilta. Epävirallista tukea ihminen voi saada 

sukulaisilta, ystäviltä ja muilta läheisiltä. Tuki voi olla henkistä, kuten lohdutusta ja 

neuvoja, tai konkreettista, kuten auttaminen arjen toiminnoissa. (Lyytinen, Korkiakan-

gas, Lyytinen 2006, 465.) 

Sosiaalisessa tuessa voidaan erottaa kaksi eri muotoa. Emotionaalinen tuki ilmaisee 

henkilön tunteita muita kohtaan ja muilta saatua myötätuntoa, jota ihminen kokee. Emo-

tionaaliseen tukeen ei välttämättä liity neuvojen pyytämistä tai antamista, vaan se on 

enemmän ihmisen kokemusta siitä, että lähellä on välittäviä läheisiä. Toinen muoto on 

ongelmaan suuntautunut, informatiivinen tuki, joka on avun eli neuvon ja tiedon hake-

mista tai saamista muilta ihmisiltä. (Lyytinen, Korkiakangas, Lyytinen 2006, 465–466.) 

On myös tutkittu, millaisissa tilanteissa iäkkäät käyttävät eniten sosiaalista tukea ja ver-

kostoja, joita voivat olla emotionaalinen tai tiedonhankinnallinen tuki, ammattiauttajan 

antama tai läheisen. Emotionaalista tukea iäkkäät käyttivät eniten läheisen kuollessa ja 

tiedollista tukea sairaustapauksissa, mikä on täysin ymmärrettävää. Naiset hakivat lähei-

siltään ja ammattiauttajilta eniten emotionaalista tukea kaikissa tilanteissa, kun taas 
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miehet kokivat tärkeäksi saada myös tiedollista tukea. (Lyytinen 2006, 467.) Iäkkäiden 

sosiaalista kanssakäymistä kuvaavat valitettavan usein sanat yksinäisyys ja turvatto-

muus. Iäkkäät kokevat, että saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huolenpitoa. (Heikki-

nen (toim.) 2006, 6.) 

4.4 Iäkkäiden vapaa-aika ja harrastukset 

Vapaa-aika voidaan määritellä monella eri tavalla riippuen lähestymis- ja tutkimusta-

vasta. Yksinkertaisesti sanottuna vapaa-ajaksi voidaan kuvata aikaa, jolloin ihminen ei 

ole palkkatyössä, kotitöissä tai tee elämisen perustoimintoja. Vapaa-ajan toiminnot voi-

vat olla aktiivisia tai passiivisia. Vapaa-aika voi olla kotona tapahtuvaa tai erilaisissa 

ryhmissä ja harrastuksissa käymistä. (Lyyra, Pikkarainen, Tiikkainen (toim.) 2007, 88.)  

Yleensä ajatellaan, että eläkkeellä olevilla on vain vapaa-aikaa, koska palkkatöissä ei 

enää käydä (Heikkinen, Marim 2002, 133). Kuitenkin eläkeläiset laskevat usein leikkiä 

siitä, että ovat kiireisempiä kuin työvuosina. Kuitenkaan ”eläkeläisen kiire” ei ole yhtä 

stressaavaa tai ahdistavaa kuin työvuosien kiire. Eläkeläiset ovat mielellään hieman 

kiireisiä ja touhuavat paljon kaikkea itseä kiinnostavaa. Tällainen kiire on pikemminkin 

terveellistä kuin stressaavaa. Ruotsalainen Benson Kollaan on tutkinut, että vilkas kult-

tuuritapahtumiin osallistuminen vähentää kuolemanriskiä lähes 57 prosenttia verrattuna 

niihin, joilla ei ole kulttuuriaktiviteetteja. (Karisto 2008, 253–254.)   

Harrastukset ovat hyvä tapa pitää yllä psyykkistä toimintakykyä. Harrastusten merkitys 

tältä kannalta vaihtelee eri harrastusten välillä. Harrastuksen tulisi opettaa uusia taitoja 

ja/tai lisätä tiedonkäsittelytoimintoja, jotta ne pitäisivät yllä psyykkistä toimintakykyä 

mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi television katselu ja radion kuuntelu ei välttämättä 

vaadi niin paljon tiedonkäsittelytaitoja kuin kirjallisuuden lukeminen ja käsityöt. (Heik-

kinen, Marim (toim.) 2002, 132.) 

Nykyään eläkkeellä oloaika on pidempi kuin ennen ja iäkkäät voivat entistä enemmän 

itse suunnitella eläkevuosiaan ja sitä, millaisen roolin eläkkeellä haluavat ottaa: huolen-

pitäjä (lapsenlapsien hoitaminen), harrastaja (erilaisiin vapaa-ajanryhmiin osallistumi-

nen) vai yhteiskunnallinen vaikuttaja (valtuuston jäsen). Monipuolinen vapaa-ajan käyt-
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tö antaa elämään sisältöä ja saa ihmisen kokemaan itsensä tärkeäksi. (Lyyra, Pikkarai-

nen, Tiikkainen (toim.) 2007, 102.) 

Eläkeläisten harrastustoiminnot ovat säilyneet hyvin samanlaisina 1980-luvulta saakka. 

Yleisimmät ajanviettotavat ovat edelleen lehtien luku ja television katseleminen.  Muita 

eläkeläisten tyypillisiä harrastuksia ovat radion kuunteleminen, ystävien tapaaminen, 

lukeminen, lyhyiden retkien tekeminen, käsityöt, kävely, puhelimessa puhuminen, ko-

tona oleilu, uinti, erilaisille voimistelutunneille osallistuminen, uskonnollisiin tilaisuuk-

siin osallistuminen ja kalastus. (Heikkinen, Marim (toim.) 2002, 137) Vapaa-

ajantoiminta sekä sen mahdollistama itseilmaisu on parantanut iäkkäiden itsetuntemus-

ta, ja sitä on eri tutkimuksissa pidetty iäkkäiden tervettä ja hyvinvointia parantavana ja 

ylläpitävänä voimavarana. Harrastuksiin vaikuttaa iäkkään ihmisen sukupuoli, koulutus, 

ammatti ja sosiaalinen asema. Terveysongelmat ovat suurin syy, miksi iäkkäät eivät 

osallistu kodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Miehet yleensä ovat pidemmän aikaa muka-

na kodin ulkopuolisissa harrastuksissa, koska naisten toimintakyky ja fyysinen kunto 

alkaa heiketä miehiä nopeammin 75 ikävuoden jälkeen. (Heikkinen, Marim (toim.) 

2002, 134–136.)  

 4.5 Eläkeläiset vapaaehtoistyössä 

Vuosi 2011 oli Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, jolla haluttiin kiittää ja muistaa 

kaikkia vapaaehtoisia ja kannustaa ihmisiä vapaaehtoistyöhön. Seuraavana vuonna 2012 

vapaaehtoisuuden teemana olivat erityisesti iäkkäämmät kansalaiset ja sukupolvien vä-

liset suhteet. Iäkkäämmän väestön osuus tulee edelleen kasvamaan, joten on tärkeää 

vahvistaa heidän fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään. Samalla työikäisten osuus las-

kee suhteessa eläkeläisiin, joten on tärkeää pitää eläkeläiset vireänä ja kiinni yhteiskun-

nassa. (Eurobarometri 75,2 2011.) Vapaaehtoistyö on myös ennaltaehkäisevää sosiaali-

työtä, koska siinä ihminen tutustuu uusiin ihmisiin ja näin ollen se vähentää yksinäisyyt-

tä. (Malve 2014, 15) Suomalaiselle merimieskirkolle vapaaehtoisten työskentely on 

todella tärkeää, koska ilman heitä toiminta ei olisi mahdollista. Kirkolla on paljon va-

paaehtoisia auttamassa joulu- ja pääsiäismyyjäisissä, ja monet kirkolla toimivat ryhmät 

ovat vapaaehtoisten pitämiä.  
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Suomessa on alettu pitämään koulumummo ja -vaaritoimintaa, jossa vapaaehtoiset elä-

keläiset ovat koululaisten seurana koulun jälkeen.  Mummot ja vaarit ovat mukana tun-

neilla auttamassa ja rauhoittamassa luokkaa sekä esimerkiksi iltapäiväkerhoissa autta-

massa läksyissä tai pelaamassa lasten kanssa. Monen lapsen isovanhemmat asuvat kau-

kana, joten toiminta tuo sukupolvet lähemmäksi toisiaan. Toiminnan avulla lapsi saa 

enemmän turvallisia aikuisia lähelleen. Eläkeläiset taas saavat uudenlaista sisältöä elä-

määnsä ja antavat neuvoja sekä käytösmalleja lapsille. Vapaaehtoiset saavat myös 

yleensä kiitokseksi lounaan ja kahvin. (4V-hanke 2010.) 

Koulumummojen ja -vaarien lisäksi perheet voivat hakea netin kautta lapselleen si-

jaisisovanhempaa lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa. Esimerkiksi Suomen Isovanhemmat 

ry järjestää tällaista toimintaa. Sijaisisovanhemmat voivat viedä sijaislapsenlapsen esi-

merkiksi erilaisille retkille tai leipoa yhdessä levonnaisia. (Vilkko-Riihelä, Laine 2005, 

167) 

Mielestäni myös suomalaisella kirkolla voitaisiin tehdä enemmän sukupolvien välistä 

toimintaa. Monilla ulkosuomalaisilla lapsilla isovanhemmat asuvat Suomessa, joten apu 

olisi varmasti tervetullutta. Iäkkäät vapaaehtoiset voisivat olla esimerkiksi mukana aut-

tamassa lasten kerhoissa, ja kirkko voisi järjestää isovanhempi-lapsi-retkiä, missä olisi 

osallisena lapsi ja hänen isovanhempansa tai vapaaehtoinen mummo tai vaari. Ansa 

Koskinen kirjoittaa teoksessaan Eläköön eläkkeelle (2005, 28), että ikä ei ole ratkaiseva 

asia ystävä- ja muissa sosiaalisissa suhteissa, vaan ystäväpiiriin olisi hyvä kuulua eri-

ikäisiä ihmisiä. Ajanvietto eri-ikäisten kanssa tuo rikkautta iäkkäiden elämään.  

4.6 Uskonnollisuus voimavarana vanhuudessa 

Iäkkäiden hengellisten tarpeiden huomioiminen on yhtä tärkeää kuin esimerkiksi sosiaa-

listen ja fyysisten tarpeiden. Hengellisyydellä voidaan tukea ikääntymiseen liittyviä 

luopumisen ja menetyksen pelkoja. Hengellisyys etsii ratkaisua kysymykseen elämän 

tarkoituksesta, ja se tuo voimaa ja toivoa elämään. Iäkkäiden vakaumus, maailmankat-

somus ja elämänarvot voivat parhaimmillaan tarjota heille elämään mielekkyyttä ja tur-

vallisuutta. Vanhuudessa on tärkeää saada käsitellä omaa hengellisyyttä ja kokemuksia 

luopumisista ja menetyksistä. Tämä auttaa ihmistä suhtautumaan tasapainoisemmin 
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nykyhetkeen, tulevaan ja kuolemaan. (Oulaisten ammattiopisto – Vanhusten toiminta-

kyvyn tukeminen taidolla ja laadulla i.a.) Kuoleman lähestyessä ihmisen on helpompi 

hyväksyä oma rajallisuutensa, jos hän voi turvautua Jumalaan, jälleennäkemiseen, sie-

lun kuolemattomuuteen tai paratiisiin. Oman kuoleman lähellä jopa monet ateistit toi-

vovat elämän jatkumista kuoleman jälkeen. (Vilkko-Riihelä, Laine 2005, 172.) 

Vuonna 2005 hyväksytyssä kirkon vanhustyön Usko, toivo ja rakkaus voimavaraksi 

vanhuudessa –strategiassa on ikäihmisten hengellinen elämä keskeisessä asemassa.  

”Kirkon vanhustyön avaintehtävät ovat uskon, hengellisen ja henkisen elämän vahvis-

taminen, vanhusten ihmisarvon jakamaton puolustaminen ja oikeudenmukaisen kohte-

lun edistäminen.” Vaikka uskonnollinen identiteetti on muuttumassa ja korostetaan yk-

silön valinnan vapautta, se ei ole ainakaan vielä näkynyt vanhusten hengellisessä työs-

sä.” 1920- ja 1930-luvulla syntyneiden uskonnollinen identiteetti on periytynyt heidän 

vanhemmiltaan. Kuitenkin yhteiskuntamme uskonnollinen murros tulee tulevaisuudessa 

näkymään myös kirkon vanhustyössä. Kuitenkaan ihmisten hengellisyys ei katoa mi-

hinkään ja ihmiset kaipaavat hengellistä turvaa, etenkin vaikeina aikoina kirkon on siis 

tärkeää nyt ja tulevaisuudessa tukea vanhusten hengellistä elämää ajankuvaan sopivalla 

tavalla. Vanhusten hengellisen elämän vaaliminen on yksi osa vanhustyön kokonaisuut-

ta, eikä vain erillinen saareke. Hengellisyyden tulisi olla mukana kaikessa vanhustyössä. 

(Sariola 2011, 83–91.) 

Kuitenkin itse kirkon hengellisessä työssä on kysymys sielunhoidosta, joka nousee kris-

tillisestä uskosta (Sariola 2011, 92). Sielunhoito on kuuntelemista ja läsnäoloa vanhuk-

sen rinnalla.   Olisi tärkeää, että vanhukset saisivat jakaa elettyä elämäänsä jollekin ja 

että heitä aidosti kuunneltaisiin, koska silloin heille tulee olo oman elämänsä arvokkuu-

desta. Monelle iäkkäälle oman elämän jakaminen on tärkeää. Esimerkiksi elämäntari-

noiden, hartauskirjallisuuden ja Raamatun lukeminen aktivoivat vanhuksia keskusteluun 

ja muistelemaan oman elämän kokemuksia. Monet hengelliset laulut ja tutut rukoukset 

ovat iäkkäille tärkeitä. (Oulaisten ammattiopisto – Vanhusten toimintakyvyn tukeminen 

taidolla ja laadulla 2009.)  Kirkon saattohoidolla taas pyritään tekemään kuolevan ihmi-

sen loppuaika ja elämänlaatu mahdollisimman hyväksi ja mukavaksi. Samalla myös 

omaisia valmistellaan läheisen ihmisen tulevaan kuolemaan. (Vilkko-Riihelä, Laine 

2005, 173.) 
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Merimieskirkko tukee iäkkäiden hengellisiä tarpeita järjestäen muun muassa jumalan-

palveluksia ja iltahartauksia. Lisäksi papille voi varata ajan, jos haluaa puhua ammatti-

laisen kanssa hengellisyydestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Myös iäkkäille tarkoi-

tetussa senioripiirissä lauletaan virsiä ja luetaan loppurukous, vaikka sisältö ei muuten 

hengellistä olisikaan. 
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5 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Kun aloitin työn suunnittelun, yritin ensimmäiseksi etsiä vastaavia tutkimuksia aiheesta. 

Löysin samantapaisen tutkimuksen, jonka ovat toteuttaneet Suomalaisen kirkollisen 

työn keskus ja Merimieskirkko yhdessä 2000-luvun alussa. Siinä kartoitettiin Saksan 

iäkkäiden suomalaisten oloja, odotuksia ja tarpeita. Tämän pohjalta Hampurin meri-

mieskirkon sosiaalikuraattori Ritva Lemann selvitti seniorityön tarvetta paikallisilta 

ulkosuomalaisilta. Lemannin mukaan haastavinta oli tavoittaa myös sellaisia senioreja, 

jotka eivät ole vakituista asiakaskuntaa tai eivät käy kirkolla lainkaan. Lemannin rapor-

tin mukaan seniorien määrä on nyt todella suuri ja he tarvitsevat paljon apua korkean 

iän tai sairauden vuoksi. ”Ihmiset tarvitsevat tietoisuuden siitä, että heidän ikääntymi-

sensä on turvattu”. Lemann kuvaa raportissaan, että ihanteellisinta olisi, jos suomalaisil-

le senioreille olisi palveluasuminen, jossa hoitajat puhuisivat omalla äidinkielellä ja 

lähellä olisi suomalaisia palveluja, kuten Suomi-kauppa ja sauna. Niille, jotka eivät ha-

lua muuttaa kodistaan pois, voitaisiin tarjota säännöllisiä kotikäyntejä. Unohdettuna 

eläminen on pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua. (Toljamo 2004, 28).  

Merimieskirkko on tehnyt aiemmin kaksi tutkimusta hieman samaan aihepiiriin liittyen. 

Toinen näistä on Lontoon suomalaisen merimieskirkon oma kysely, joka on ollut kirkon 

perhe- ja sosiaalityön kehittämiskysely. Siinä kysyttiin, mitä kaipaisit kirkolta, ja jos 

sinulle tai perheellesi tulisi jokin ongelmatilanne, kääntyisitkö kirkon puoleen ja millais-

ta palvelua sieltä toivoisit saavasi. Lisäksi on kysytty suomen kielen tärkeyttä palvelu-

jen saamisessa. (Lontoon suomalaisen kirkon perhe- ja sosiaalityön kehittämiskysely 

21–29.11.2008) Tutkimus koskee enemmän lapsiperheitä, joten se ei liity suoranaisesti 

omaan tutkimukseeni. En myöskään löytänyt tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä.  

Toinen kysely, joka on tehty vuonna 2007, on Seniorikysely, jossa yhteistyökumppa-

neina ovat olleet Finn-Guild- ja Finnish Reivers -järjestöt. Kysely keskittyi seniori-

ikäluokkaan eli yli 60-vuotiaisiin. Lomakkeita jaettiin 158 koko Englannin alueelle ja 

vastauksia tuli 84. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten senioreiden tilannetta ja tulevia 

haasteita Englannissa. Kyselyn tulosten avulla pyrittiin kehittämään senioripalveluita 

ulkosuomalaissenioreille. (Lukka-Beyzavi 2007, 1.) Tämä tutkimus on aihepiiriltään 

hyvin lähellä omaa tutkimustani, ja siksi sen tulokset kiinnostavat erityisesti.  
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Kyselyssä kysyttiin monia samantapaisia kysymyksiä kuin omassa kyselyssäni. Avun-

tarvetta kysyttäessä 80 prosenttia ei vastannut kysymykseen lainkaan, mikä kyselyn 

kokoajan mukaan voisi tarkoittaa, että avuntarve ei ole kovin suuri. 5 prosenttia ilmoitti 

tarvitsevansa apua tällä hetkellä, ja suurin osa vain käytännön apua, kuten siivousapua. 

Vain 1 prosentti tunsi tarvitsevansa kanssaihmisen läsnäoloa ja seurustelua. 

Kun kysyttiin, mitä on tekeillä suomalaisten seniorien parissa, 14 prosenttia ei vastan-

nut, 22 prosenttia kertoi, että toimintaa ei ole alueella, ja 15 prosenttia ei tiedä, onko 

alueella suomalaista senioritoimintaa. 49 prosenttia sanoo, että alueella on ainakin jon-

kinlaista toimintaa.  Joillain alueilla toiminta oli satunnaista ja joillain viikoittaista, ku-

ten ryhmätoimintaa. Monilla oli kuitenkin esimerkiksi yhteisiä kahvitteluhetkiä muiden 

suomalaisten kanssa. Selvityksessä kysyttiin myös, mitä suomalaiset seniorit toivoisivat, 

että heille järjestettäisiin. 39 prosenttia ei antanut vastausta. 10 prosenttia sanoi, että 

toiminta on riittävää, ja toinen kymmenen prosenttia ei osannut sanoa ehdotuksia. 49 

antoi ehdotuksia laidasta laitaan. Toivottiin muun muassa yhteistoimintaa alueille ja 

maakohtaista seniorikeskusta, jossa informoitaisiin senioreille asioista ja tapahtumista ja 

pidettäisiin kirjaa maan senioreista.  

Kun kysyttiin, mitä pitäisi tehdä suomalaisten senioreiden parissa ongelmien estämisek-

si, annettiin hieman samanlaisia vastauksia kuin aikaisemmassa kysymyksessä. Eniten 

toivottiin seniorikokoontumisia, missä tapaisi muita ja voitaisiin yhdessä vaikuttaa se-

nioreiden palveluihin. Lisäksi toivottiin parempaa informaatiota senioritoiminnasta ja 

yhteyshenkilöä, joka auttaisi mahdollisten ongelmien kohdatessa. (Lukka-Beyzavi 

2007, 5-17.) 

Näiden lisäksi törmäsin Mirka Lindellin opinnäytetyöhön, jonka aiheena on asiakastyy-

tyväisyys kysely Suomalaisella merimieskirkolla. Kysely on vuodelta 2009 ja siihen on 

vastannut 69 kirkon asiakasta. Tässä kyselyssä vastaajat kokivat tärkeimmäksi toimin-

nassa ystävien ja muiden suomalaisten tapaamisen. Lisäksi tärkeäksi koettiin hengelli-

nen toiminta ja suomen kieli ja kulttuuri. Monipuolinen ja matalan kynnyksen toiminta 

koettiin tärkeäksi, koska kirkon asiakaskunta on vaihtuvaa ja monipuolista. Vastanneista 

jopa 60 prosenttia oli ainakin jokseenkin samaa mieltä, että kirkolla on tarpeeksi toimin-

taa. Kyselyssä ei kuitenkaan kysytty toivotaanko toimintaa myös laajemmalle Britanni-

aan. Suurin osa eli yli 80 prosenttia tunsi itsensä tervetulleeksi kirkolle. Muut tutkimuk-
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sen aiheet eivät liittyneet oikeastaan oman tutkimuksen kohderyhmään. Tutkimuksen 

mukaan kirkon palvelut ja toiminta on pääosin kohdillaan ja vain pieniä parannusideoita 

tuli esiin. (Lindell 2009) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoitus oli tavoittaa mahdollisimman moni suomalainen seniori Britan-

niassa ja selvittää kyselylomakkeen avulla, millaisia palveluja seniorit toivoisivat Me-

rimieskirkolta. Tutkimukseni pohjalta kirkko saa tärkeää tietoa ulkosuomalaisista se-

nioreista ja se voi kehittää omia palvelujaan. Tutkimuskysymykseni ja tavoitteeni olivat:  

Tavoittaa mahdollisimman moni ulkosuomalainen seniori, myös Lontoon ulkopuo-

lelta. 

Selvittää, millaiseksi ulkosuomalaiset seniorit tuntevat omat tukiverkostonsa.  

Kysyä, ovatko seniorit mukana jossain suomalaistoiminnassa. 

Selvittää, tuntevatko ulkosuomalaiset Lontoon suomalaista merimieskirkkoa, 

Finn-Guild järjestöä ja Ystäväverkostoa ja millaisia palveluja vastaajat näiltä toi-

voisivat? 

Tutkimukseni avulla myös ystäväverkosto ja Finn-Guild voivat kehittää palveluitaan 

iäkkäille ja tavoittaa heitä paremmin tulevaisuudessa. Merimieskirkko ja muut suoma-

laisjärjestöt tavoittavat parhaiten Lontoon alueella asuvia senioreja, joten tässä kyselys-

sä haluttiin mahdollisimman paljon vastauksia ja palautetta juuri Lontoon ulkopuolella 

asuvilta. Lontoon merimieskirkolla ei ole tiedossa Britanniassa asuvien suomalaisten 

tarkkaa lukumäärää. Kyselyn avulla yritin saada yhteyttä mahdollisimman moneen 

suomalaiseen senioriin. 

6.2 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta käytetään paljon sosiaali- ja yhteiskuntatietei-

den tutkimuksissa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on kerätä aiemmista tut-
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kimuksista johtopäätöksiä, joista voi olla hyötyä omassa tutkimuksessa. Myös keskeis-

ten käsitteiden määrittely on tärkeää. (Hirsjärvi, Remes, Saravaara 2004, 130–131.)  

Näitä käsittelin itse työni teoriaosuudessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa esitetään 

aina jokin tutkimuskysymys tai hypoteesi, johon halutaan saada vastaus (Hirsjärvi, Re-

mes, Saravaara 2004, 130–131).  Lopuksi tehdään aineiston keruun suunnitelma, jossa 

on tärkeää, että vastausaineisto soveltuu numeraaliseen ja määrälliseen mittaamiseen. 

Tällöin saadaan taulukon muotoon kirjoitettu havaintoaineisto (havaintomatriisi), johon 

aineisto on tiivistetty. Oleellista on aineiston totuudellisuus. Vastaajia katsotaan ikään 

kuin puolueettoman ulkopuolisen silmin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei näe 

tai haastattele vastaajia, joten objektiivisuus säilyy helpommin kuin kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa, jotka toteutetaan yleensä haastatteluiden avulla.(Tilastokeskus 2014.)  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa täytyy tarkasti määritellä tutkittavat henkilöt, esimer-

kiksi minulla ne olivat yli 63-vuotiaat suomalaiset, jotka asuvat Britanniassa. Tästä pe-

rusjoukosta otetaan tietty otos, jonka vastauksien pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä. 

Vastaajat perustuvat aina satunnaisotokseen. (Tilastokeskus 2014.)  Minulle otos muo-

dostui ihan sen perusteella, kuinka moni kyselyyni tästä perusjoukosta vastasi (203). 

Tutkimuksen aineisto tulee määrällisessä tutkimuksessa saada tilastolliseen muotoon ja 

tulokset esitellään taulukkomaisesti esimerkiksi prosentteina. Vastauksien esittelyssä 

käytetään paljon juuri visuaalista esitystapaa kuten minunkin työssäni. (Hirsjärvi, Re-

mes, Saravaara 2004, 131.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysymykset ovat yleensä monivalintakysymyksiä. Mi-

nun kyselyssäni oli myös muutama avoin kysymys, joihin vastaajat pystyivät halutes-

saan vastaamaan melko pitkästikin.  Käytin siis tutkimuksessani myös hieman kvalita-

tiivista tutkimustapaa. (Tilastokeskus 2014.)  
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6.3 Aineiston hankinta 

Yksi tapa kerätä tutkimustietoa on kysely. Yleensä kyselyssä aineistoa kerätään stan-

dardoidusti. Se tarkoittaa, että tiettyä asiaa on kysyttävä kaikilta vastaajilta täsmälleen 

samalla tavalla. (Hirsjärvi, Remes, Saravaara 2004, 183.) Tällaisia standardoituja kyse-

lyjä ovat esimerkiksi gallup-kyselyt. Kyselyssä on jokin tietty näyte, eli satunnainen 

määrä tästä kohderyhmästä, koska on mahdotonta saada kyselyä jokaiselle kohderyh-

män jäsenelle. Minulla kohderyhmänä olivat kaikki Britanniassa asuvat yli 63-vuotiaat 

suomalaiset. Vastauksia tuli myös hieman nuoremmilta. Oma aineistonkeruumenetel-

mäni oli kyselylomake, jonka toteutin sähköisenä ja paperisena. Kyselytutkimuksen 

etuna on, että kyselylomake on tehokas tapa kerätä aineistoa ja sen avulla voidaan saada 

vastauksia suurelta määrältä vastaajia. Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto 

voidaan aika nopeasti käsitellä esimerkiksi tietokoneohjelmia apuna käyttäen. Tutkitta-

van tiedon käsittelyyn on myös kehitetty tilastolliset analyysitavat ja raportointitavat, 

joten tutkijalla on valmiit pohjat analysoida tuloksia. (Hirsjärvi, Remes, Saravaara 2004, 

184.) Itse käytin sähköistä Webropol-kyselyä pohjana, koska se oli mielestäni selkeä 

sekä tutkijalle että vastaajille. 

Kyselyn haittoina voidaan ajatella olevan, ettei voida olla varmoja, ovatko henkilöt vas-

tanneet kysymyksiin vakavasti tai onko vastaajille tullut kysymysten suhteen vää-

rinymmärryksiä. Lisäksi vastaamattomuus voi nousta ongelmaksi. Hyvän lomakkeen 

laatiminen on aikaa vievää ja melko vaativaa. (Hirsjärvi, Remes, Saravaara 2004, 184.) 

Ei voi myöskään tietää, kuinka perehtyneitä vastaajat ovat aiheeseen, joten heidän voi 

olla vaikea vastata kysymyksiin. Itselläni tutkimuskysymykset olivat melko henkilökoh-

taisia, mikä helpotti vastaamista. Kyselyn muotona käytin verkkokyselyä ja yhteisön 

välityksellä välitettävää paperista kyselyä. Verkkokyselyn etuna on se, että se on tutki-

jalle vaivaton ja nopea. Verkkokysely ei yleensä tuota kovin suurta vastausprosenttia. 

Keskimäärin vastauksia saadaan 30–40 prosenttia lähetetyistä lomakkeista. Jos vastauk-

sia ei kuulu, voi vastauksia karhuta eli lomakkeesta muistuttaa 1–2 kertaa vastaajalle. 

(Hirsjärvi, Remes, Saravaara 2004, 185.) En lähettänyt erityisiä muistutuksia, koska 

vastauksia tuli hyvin. Vastaajaryhmäni oli tarkasti rajattuja ja aihe kiinnosti, joten vas-

tausprosentti nousi yllättävänkin korkeaksi. Itselläni verkon kautta tulleita vastauksia oli 

noin 30 prosenttia kaikista vastauksista. Vanhemmalle sukupolvelle paperinen kysely 

on tutumpi, joten uskon, että se vaikutti varmasti verkkokyselyn vastaajamäärään. 
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Suunnittelin kyselylomakkeen yhdessä kirkon sosiaalikuraattorin kanssa. Hän kertoi, 

mitä kirkko erityisesti halusi vastaajilta saada selville. Lisäksi teorian pohjalta nousi 

muutamia kysymyksiä, jotka halusimme kyselyyn. Käytimme apuna myös aikaisempaa 

seniorikyselyä. Kysyimme mielipidettä kyselystä myös kirkon papilta ja Finn-Guild 

järjestöltä, joka oli toinen yhteistyökumppanini. Järjestö sanoikin muutaman kysymyk-

sen, jonka halusivat kyselyyn. Kyselyni rakentui neljästä eri aihe-alueesta. Ensin kysyin 

vastaajalta hänen taustatietonsa, kuten postinumeron, iän, siviilisäädyn ja perhetilan-

teen. Sen jälkeen kysyin Lontoon suomalaiseen merimieskirkkoon liittyvät kysymykset. 

Lopuksi Finn-Guildiin ja ystäväverkostoon liittyvät kysymykset.  

Minun kyselyssäni oli avoimia kysymyksiä ja monivalintakysymyksiä. Lisäksi muuta-

ma sekamuotoinen kysymys, eli kysymyksessä on vastausvaihtoehdot, mutta yhdessä 

vaihtoehdossa on avoin kysymys (muu, mikä?) (Heikkilä 2008, 52). Avoimet kysymyk-

set ovat kysymyksiä, jossa esitetään kysymys ja jätetään sen jälkeen tyhjä tila vastausta 

varten. Avoimien kysymysten haittapuolena on se, että niiden käsittely on työlästä ja 

aikaa vievää. (Heikkilä 2008, 49–50.) Monivalintakysymyksissä tutkija on laatinut val-

miit vastausvaihtoehdot ja vastaaja valitsee niistä itselle sopivimman vastausvaihtoeh-

don (Hirsjärvi, Remes, Saravaara 2004, 187–188).  

Kun kysely oli hyväksytetty kaikilla, testasin sitä kirkon senioriryhmässä. Testauksen 

jälkeen kyselyyn tuli vielä muutama korjaus. Saimme kyselyn mahdutettua yhdelle kak-

sipuoleiselle A4-paperille. Tämä oli tärkeää, jotta kysely ei tunnu ihmisistä liian ras-

kaalta vastata. (Heikkilä 2008, 48–49) Pohdin oman ohjaajani kanssa, olisiko sähköinen 

vai paperinen kyselylomake parempi. Päädyimme siihen, että voisimme käyttää molem-

pia, koska kaikilla senioreilla ei kuitenkaan ole vielä tietokonetta. Ensisijainen vastaus-

vaihtoehto oli sähköinen, koska sitä oli helppo lähettää ja levittää sähköpostilla. En 

päässyt itse jakamaan kyselyjä vastaajille, joten minun tuli laittaa kyselyn mukaan saa-

tekirje, missä kerroin kyselystä ja sen tarkoituksesta. 

Tutkimusympäristöni oli todella laaja, koska Lontoon suomalaisen merimieskirkon toi-

mialueena on koko Britannia. Ei ole tarkkaa tietoa, paljonko ulkosuomalaisia eläkeläisiä 

on Britanniassa, mutta 271 ulkosuomalaista saa eläkettä Suomesta. Britanniassa ei ole 

väestörekisteriä, joten määrän arviointi on mahdotonta. Yritin saada kyselyäni leviä-

mään niin laajasti kuin mahdollista. Laitoin sähköisen kyselylinkin kirkon Facebook-
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sivuille ja kirkon omille kotisivuille. Lisäksi kyselykaavakkeet olivat esillä kirkolla ja 

Horisontti-lehden välissä meni kysely jokaiselle Finn-Guldin jäsenelle. Myös ystävä-

verkostolaiset jakoivat kyselyä omissa ryhmissään ympäri Britanniaa. Vastausaikaa oli 

noin puolitoista kuukautta. Vastauksia sain yhteensä 203 koko Britannian alueelta. Eni-

ten vastauksia tuli postitse, joten ihmiset olivat huomanneet kaavakkeen Horisontti-

lehden välissä. Myös sähköisesti vastauksia tuli melko hyvin. Osan vastauksista sain 

myös joulumyyjäisten kautta. Myyjäisten ovella oli aina joku jakamassa kyselyä kohde-

ryhmään kuuluville. En tiedä, kuinka monelle kysely meni, mutta sain kyselyä leviä-

mään monen kanavan kautta, mikä varmasti vaikutti vastaajien yllättävänkin suureen 

määrään. Katoa on mahdoton sanoa, koska kyselyä on jaettu niin monen kanavan kaut-

ta. 

Jotkut vastauksista tulivat sähköisesti, jolloin ne menivät automaattisesti sähköisen 

Webropol-ohjelman käsiteltäväksi. Paperiset vastaukset syötin ohjelmaan itse. Minun ei 

siis erikseen tarvinnut litteroida vastauksia, kuitenkin avoimet kysymykset minun piti 

käsitellä paperi kerrallaan. Ketään en haastatellut suullisesti kyselyyni. Olen analysoinut 

tutkimuksessani ainoastaan itse keräämääni eli primaariaineistoa, joka lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2004, 175). En ole lisännyt tai karsinut vastauksista mi-

tään. Tutkimustulokset on esitetty kyselyn vastauksista nousseiden teemojen mukaan. 

Vastaajista yksi ei halunnut osallistua itse tutkimukseen ja hän ei kuulunut vastaajien 

kohderyhmään. Tämä vastaaja halusi lähettää Merimieskirkolle terveisiä, jotka eivät 

liittyneet itse tutkimukseeni. Tämän takia olen jättänyt hänen vastauksensa pois tulok-

sista. Tuloksia tarkastellessa pyrin hyödyntämään kaikkia vastauksia mahdollisimman 

hyvin. Vastauksissa oli myös ylimääräisiä kirjoituksia, jotka eivät aina liittyneet itse 

tutkimukseeni, joten ne olen jättänyt kokonaan pois. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Kysely kiinnosti senioreja 

Olin myönteisesti yllättynyt vastausten määrästä. Vastauksia tuli yhteensä 203 senioril-

ta, vaikka vastausaikaa oli vain noin kuukausi. Sain vastauksia koko Britanniasta 

Skotlantia myöten, mikä oli tarkoituskin, koska suomalaisen kirkon pitäisi palvella 

koko Englantia ja Skotlantia. Vastaajista yli puolet asui Lontoon ulkopuolella. Vastaa-

jista 186 oli naisia ja 17 miehiä. Vastaajien ikäjakauma oli todella suuri. Moni vastaaja 

oli alle 63, koska ikä kyselyssäni oli vain viitteellinen. Suurin vastaajaryhmä olivat 66–

70-vuotiaat (75 vastaajaa) ja toiseksi eniten vastauksia sain 71–75-vuotiailta. Eli noin 

60 prosenttia vastaajista kuului näihin ikäryhmiin. 20 prosenttia vastaajista oli alle 65-

vuotiaita eli vastaajat olivat melko nuoria (KUVIO 1a). Tämä saattoi vaikuttaa siihen, 

että ihmiset tunsivat tukiverkostonsa melko vahvaksi ja moni ei tuntenut yksinäisyyttä. 

Eniten yksinäisyyttä ja muiden suomalaisten tapaamisia omalla alueella toivoivat yli 70-

vuotiaat. Ikäjakauma ei kauheasti vaikuttanut vastauksiin. Enemmän merkitsi asuin-

paikka.  Kuusi vastaajista ei halunnut kertoa ikäänsä. 
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KUVIO 1a Vastaajien ikäjakauma 

 

56 prosenttia vastaajista oli naimisissa, 6 prosenttia avoliitossa tai parisuhteessa, 12 pro-

senttia oli eronnut, 7 prosenttia oli naimattomia ja 19 prosenttia jäänyt leskeksi (KUVIO 

1b). Viisi vastaajaa ei halunnut kertoa siviilisäätyään. Suurin osa vastaajista oli naisia, 

mikä kertoo, että naiset ovat jääneet yleensä aviomiehensä kotimaahan, eikä toisinpäin. 

Toisaalta voi olla myös niin, että naiset ovat innokkaampia vastaamaan kyselyihin. Se-

nioreista asuu ilman kumppania 38 prosenttia, joka on merkittävä määrä. Tämän takia 

eri yhdistysten aktiviteetit ovat todella tärkeitä iäkkäiden sosiaalisten suhteiden kannal-

ta. 
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                            KUVIO 1b Siviilisääty 

70 prosenttia eli suurin osa on asunut Britanniassa yli 40 vuotta (KUVIO 2). Tämä nä-

kyi vastauksissa ainakin siinä, että monet olivat jo löytäneet itselleen useita harrastuksia 

ja suomalaisia ystäviä. Kuitenkin muutamissa vastauksissa toivottiin enemmän tukea ja 

tapahtumia vasta Britanniaan muuttaneille. Lisäksi monet muuttavat maan sisällä eri 

paikkoihin, jolloin ei uudesta paikasta välttämättä heti löydetä ystäviä tai vapaa-ajan 

aktiviteettejä. 

                    KUVIO 2. Britanniassa oloaika 

83 prosentilla vastaajista on lapsia, ja 95 prosentilla näistä lapset asuvat Britanniassa. 

Monelle lapset perheineen olivatkin ainoita sukulaisia Britanniassa ja osittain sen takia 

todella läheisiä. 
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                          KUVIO 3. Lasten asuinpaikka 

7.2 Myyjäiset ja uskonnolliset toimitukset kirkon vetonaulat 

Merimieskirkko on Britanniassa asuville ulkosuomalaisille hyvin tuttu. Vain yksi vas-

taaja ei ollut kuullut Merimieskirkosta. Suurin osa oli ainakin joskus käynyt kirkolla. 

Yleisin kirkon toimintaan osallistuminen oli jokavuotiset joulumyyjäiset, jolloin Meri-

mieskirkolla käy viiden päivä aikana noin 8000–9000 ihmistä. Työskennellessäni Me-

rimieskirkolla kuulin monien ulkosuomalaisten sanovan, että myyjäiset ovat heille jo-

kavuotinen perinne. Vastaajistakin 71 prosenttia oli osallistunut myyjäisiin, joita on 

kaksi kertaa vuodessa, joulun ja pääsiäisen aikaan (KUVIO 4). 

Lisäksi noin 31 prosenttia käy jumalanpalveluksissa, jotka ovat tälle ikäryhmälle vielä 

melko yleisiä ja tärkeitä viikoittaisia tapahtumia. Lisäksi jotkut vastaajista kävivät eri 

herätysliikkeiden seuroissa, joita järjestetään säännöllisesti. Jumalanpalvelukset ja muut 

hengelliset tilaisuudet mainittiin tärkeäksi osaksi Merimieskirkon työtä, mikä tuli esiin 

myös Lindellin (2009) tutkimuksessa. Moni vastaaja toivoi, että monipuolinen hengelli-

nen toiminta jatkuisi. Tuloksista huomaa, että uskonnollisuus ja hengellinen elämä ovat 

tälle sukupolvelle tärkeä osa arkea. 

Merimieskirkko on ollut perheeni elämässä jo 30 vuotta tärkeänä osana. 

Vaikka emme voi käydä Lontoossa kuin muutaman kerran vuodessa, jo 

tietoisuus sen olemassaolosta ja palveluksista on helpottavaa. Mielestäni 

kirkon toiminta on ollut kattavaa, ja paikkakunnallani joka jouluinen har-

taustilaisuus erittäin tärkeä kaikille. Vaikea sanoa voisiko enempää tehdä, 

kirkollahan on vain yksi pappi, ja se rajoittaa Jumalanpalvelusten määrää 

muualla Britanniassa. 
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Tarvitsin 10 vuotta sitten Merimieskirkon apua voidakseni haudata poika-

ni Lontoon ulkopuolella suomenkielellä, ja olen siitä vieläkin kiitollinen. 

 

Muihin tapahtumiin osallistui 26 prosenttia ja 8 prosenttia oli ottanut yhteyttä työnteki-

jään. Jotkut vastaajat toivoivat kirkolta erikseen nimettyä työntekijää, jolle voisi soittaa 

yksinäisyyteen ja ihan käytännön apuun liittyvissä tilanteissa, koska he eivät ilmeisesti 

tienneet, että kirkolle voi tarvittaessa ottaa yhteyttä työntekijään eli pappiin tai so-

siaalikuraattoriin. Ryhmätoimintaan osallistui 15 prosenttia. Ryhmätoimintaa on ker-

ran tai kahdesti kuukaudessa, ja siihen osallistuu Lontoossa asuvia senioreja. Senioreille 

tarkoitettuja ryhmiä kirkolla ovat päiväpiiri, taidepiiri ja Lontoon Martat, joka perustet-

tiin lokakuussa 2014. Taidepiiriä pitää kirkon vapaaehtoinen. Viidesosa vastaajista ei 

ole osallistunut kirkon toimintaan (22 prosenttia), joten ainakin viidesosa ulkosuomalai-

sista senioreista on vielä tavoittamatta. 11 vastaajaa jätti tämän kohdan tyhjäksi, joten 

heitä ei ole laskuissa mukana. 

 

                                             KUVIO 4.  Merimieskirkon toimintaan osallistuminen 

Lontoon ulkopuolella Merimieskirkko pyrkii järjestämään jumalanpalveluksia ja satun-

naisesti muita tapahtumia, kuten Kauneimpia joululauluja. Kuitenkin tapahtumat kir-
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kon ulkopuolella ovat epäsäännöllisempiä, joten moni ei välttämättä aina muista, mil-

loin tapahtumia on. Kysymykseen vastanneista (vastanneita 192) 34 prosenttia ei ollut 

käynyt Lontoon ulkopuolella olevissa tapahtumissa. Kaikilla paikoilla tilaisuuksia ei 

edes järjestetä. Ainakin 54 prosenttia vastaajista käy Merimieskirkon tapahtumissa, 

myös muualla kuin kirkolla. 12 prosenttia vastaajista sanoo, että toimintaa ei ole järjes-

tetty omalla alueella (KUVIO 5). Kuitenkin tämän vaihtoehdon valinneista jotkut käy-

vät jonkun muun alueen tapahtumissa. Moni vastaajista toivoi enemmän omalle alueelle 

Merimieskirkon järjestämiä tapahtumia. Merimieskirkon vastuulla on koko Britannia ja 

Skotlanti, joten kaikille alueille ehtiminen on mahdotonta Merimieskirkon henkilöstö-

määrällä, vaikka toki vapaaehtoisia pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon.  

                               KUVIO 5. Osallistuminen toimintaan Lontoon ulkopuolella 

Noin puolet vastaajista (tähän kysymykseen vastaajia 194) osallistuu kirkon toimintaan 

ainakin kerran vuodessa. Vastausten perusteella ihmiset tulevat kirkolle ainakin joulu-

myyjäisten aikaan, jos eivät muulloin pääse. Viikoittain toimintaan osallistuu 3 prosent-

tia vastaajista ja kuukausittain 9 prosenttia. Harvemmin kuin kerran vuodessa toimin-

taan osallistuu 24 prosenttia ja 19 prosenttia ei osallistu toimintaan ollenkaan. Moni on 

halunnut antaa palautetta toiminnasta, vaikka eivät osallistu kirkon toimintaan. Tämä 

voi kertoa siitä, että ihmisillä on kiinnostusta kirkkoa kohtaan, mutta heille sopivaa toi-

mintaa ei vielä ole. Jotkut tästä ryhmästä saattavat kuitenkin käydä myyjäisissä, mutta 

eivät laske sitä toimintaan osallistumiseksi. Kuitenkin noin 80 prosenttia osallistuu ai-

nakin satunnaisesti toimintaan, joten huomaa, että kirkko on tärkeä osa ulkosuomalais-

ten elämää.  



42 

                                   KUVIO 6.  Osallistumisen tiheys 

 

14 prosenttia vastaajista haluaisi osallistua Merimieskirkon toimintaan kuukausittain, 

jos toimintaa olisi enemmän. 39 prosenttia haluaisi osallistua toimintaan ainakin kerran 

vuodessa. 48 prosenttia vastaajista sanoo, ettei heillä ole kiinnostusta tai mahdollisuutta 

osallistua toimintaan enempää. Tästä ryhmästä suurin osa sanoi, että heillä ei ole mah-

dollisuutta pitkän matkan tai huonon terveydentilan takia osallistua enempää kirkon 

toimintaan. Monilla olisi kuitenkin kiinnostusta.  

Valitettavasti en voi osallistua usein, koska asun maalla parintunnin juna-

matkan päässä Lontoosta (en aja autoa). Osallistun paikalliseen aluejuma-

lanpalvelukseen, jolloin olen voinut ostaa suomalaista ruokaa myös 

Matka on sen verran pitkä että en käy yhtä usein kuin Lontoossa asues-

samme. Lisäksi harrastus (7 koiraa/Agility) vie suuren osan vapaa aikaa. 

Olen vielä kokoaikaisesti työssä, sillä harrastus ja varusteet tulevat melko 

kalliiksi. Ehkä sitten kun vihdoin jään eläkkeelle, voin osallistua enemmän 

Asun Lontoon ulkopuolella ja iän lisääntyessä matka koko kirkolle tulee 

olemaan hankalaa 

Vastaajista 91 prosenttia oli myös Finn-Guild -järjestön jäseniä eli Finn-Guild on kirkon 

tavoin vakiinnuttanut paikkansa ulkosuomalaisten keskuudessa (KUVIO 7a). 18 vastaa-

jaa oli joskus ollut jäsen, mutta ei enää. Ystäväverkosto oli monelle vieraampi taho 

(KUVIO 7b). Kuitenkin 65 prosenttia vastaajista oli kuullut ystäväverkostosta, mikä on 

siis kuitenkin melko paljon. 31 prosenttia oli ollut joskus yhteydessä ystäväverkostolai-

seen. Eniten yhteyksissä ollaan käytännönapua kaivatessa, kuten laki- ja neuvonta-
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asioissa, mutta myös etsimässä paikallisia suomalaisia tai yksinäisyyteen liittyvissä asi-

oissa. 25 prosenttia on osallistunut ystäväverkoston järjestämään tapaamiseen. 

Toimin ystäväverkostossa alusta alkaen vuoteen 2001. (jäin pois mieheni 

sairastuttua) 

 

KUVIO 7a Finn-Guildin jäsen 

 

KUVIO 7b On kuullut ystäväverkostosta 

7.3 Vapaaehtoistyö ja suomalaistoiminta tukee seniorien sosiaalisia verkostoja 

Haastateltavilta kysyttiin, millaiset ovat heidän tukiverkostonsa heidän omasta mieles-

tään. Kyselyssä ei ollut selitetty tukiverkosto-käsitettä, joten vastaajat saattoivat ymmär-

tää käsitteen hieman eri tavoin. Vastausvaihtoehdot olivat 1 - 5 (1=heikot, 5=vahvat, 

(KUVIO 8.) Tukiverkostot olivat suurimmalla osalla vastaajista melko vahvat. Keskiar-

vo oli 3.51. Suurin osa vastanneista on asunut Britanniassa jo yli 40 vuotta, joten tuki-

verkosto on ehtinyt syntyä. Sosiaaliset verkostot voivat kuitenkin kaventua oman ikäis-

ten poismenon takia. Lisäksi 82 prosentilla vastaajista ei ole muita sukulaisia Britanni-

assa kuin lapset ja puoliso. Tällöin on tärkeää löytää läheisiä ystäviä ja sosiaalisia suh-

teita muualtakin kuin perhepiiristä. Noin viidesosa (20 prosenttia) vastanneista tuntee 

tukiverkostonsa olevan pieni tai heikko (vastausvaihtoehdot 1 - 2). Juuri näitä ihmisiä 

Merimieskirkon pitäisi tavoittaa ja tukea eniten. Vastauksissa ilmeni, että tukiverkostot 



44 

ja sosiaalinen elämä olivat saattaneet kaventua huonontuneen terveydentilan takia tai 

läheisten sukulaisten ja ystävien poismenon takia. 

         KUVIO 8 Tukiverkostot 

  

Paneuduin teoriassa paljon iäkkäiden tukiverkostoihin ja niiden tärkeyteen toimintaky-

vyn ylläpitäjänä. Monet vastaajista osallistuivat johonkin suomalaistoimintaan, mikä 

varmasti lisää hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä. Vastauksissa moni kertoi omista 

sosiaalisista kontakteistaan ja harrastuksistaan, joissa voi samalla tavata muita suoma-

laisia. Britanniassa asuvat ulkosuomalaiset seniorit tuntevat, että heidän tukiverkostonsa 

ovat melko hyvät. Kuitenkin he tiedostavat myös, että elämässä voi tapahtua yllättäviä 

tilanteita, kuten yllättävää asuinpaikan vaihdosta tai läheisten poismenoa, jolloin erilai-

set auttavat tahot ovat tarpeen. Monelle ikäihmisille liikkuminen voi olla jo hieman ras-

kasta, jolloin oman lähiseudun tapahtumat ovat todella tärkeitä. Jos omalla lähialueella 

ei ole mitään suomalaistoimintaa, voi kynnys osallistumiseen olla todella korkea. Täl-

löin on todennäköistä, että ihminen ei saa haluamiaan suomalaiskontakteja eikä pääse 

puhumaan suomen kieltä missään. Toki ihminen voi osallistua paikallisten järjestämiin 

tapahtumiin ja näin pitää yllä sosiaalisia suhteita. Nämä osallistumiset eivät näy tulok-

sissa.  

En osallistu - teen vapaaehtoistyötä Lastensairaalassa ja osallistun Univer-

sity of 3rd Age-toimintaan 

 Suomalaistoiminnasta yleisimpiä olivat naistenpiirit, joita järjestetään ympäri Britan-

niaa, omat paikalliset Suomiryhmät tai kahvitteluhetket ja Suomikoulu (KUVIO 9). 
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Monet kävivät myös Anglo-Finnish Societyn toiminnassa ja Finnish Instituutin toimin-

nassa. 

 Anglo-Finnish Societyn mukana Finnish Instituutissa. Meillä on myös täl-

lä seudulla oma naistenpiiri. 

Kayn Cardiff'issa naistenpiirissa silloin talloin. - Kun muutin Cardiff'iin 

vuonna 1978 kokosin yhteen siella asuvat suomalaiset (n. 10 henkeä) ja 

olemme siitä lähtien pitäneet yhteyttä. Muutimme sieltä pois v. 1981, mut-

ta järjestin vuosikausia tapaamisia kotonamme Itsenäisyyspäivän aikoihin. 

Viimeinen sellainen tilaisuus oli 7.12.2013 

Tapaan suomalaisia ystävinäni usein; meillä on kahvikerho ainakin joka 

kolmas viikko. Itsenäisyyspäivä juhlitaan joka vuosi ravintolassa. 

Facebookin suomalaisryhmät, Raten käsityöryhmät (ovat vain muut kovin 

nuoria). 

Monet vastaajista tekevät myös vapaaehtoistyötä auttamalla esimerkiksi Suomikou-

luissa tai oman alueensa messujärjestelyissä. Jotkut olivat olleet lisäksi ystävänä yksi-

näisille. Vapaaehtoistoimintaan on osallistunut 13 prosenttia vastaajista. Jotkut ovat 

olleet auttamassa pääsiäis- ja joulumyyjäisissä, muutamat ohjaavat säännöllisesti ryh-

mää kirkolla ja jotkut ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia kirkon tiloissa. Osa vastaa-

jista ei enää tee vapaaehtoistoimintaa huonontuneen kuntonsa takia. Vapaaehtoistyöstä 

kerron enemmän kehittämisehdotukset-kappaleessa. 

Olin alkuaikoina "ystävä" suomalaisille skitsofreenikoille. Se oli rankka 

homma, koska meitä ei oltu millään tavalla koulutettu tai neuvottu. Minun 

"ystävä" lähetettiin Suomeen missä hän yhä asuu. Vaihdamme viestejä 

joulukorteissa. Olen suomalaisen naisryhmän jäsen. Tapaamme lounaan 

merkeissä kuukausittain. 
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En osallistu tällä hetkellä muu-

hun/mihinkään suomalaistoimintaan 

60 

Naistenpiirit 26 

Oma Suomiryhmä, tapaamisia oman alu-

een suomalaisten kanssa 

22 

Suomikoulu 15 

Vapaaehtoistyö 11 

Anglo-Finnish Society 10 

Finnish Instituutti 5 

 KUVIO 9 Suomalaistoimintaan osallistuminen 

Lisäksi osallistuttiin esimerkiksi käsityöpiiriin, taidekerhoon, lukupiiriin ja urheilu-

tapahtumiin. 

Kuitenkaan, kuten taulukosta näkee, melkein puolet vastaajista ei osallistu mihinkään 

suomalaistoimintaan. Jotkut olivat osallistuneet ennen, mutta toiminta oli joko loppu-

nut tai oma kunto heikentynyt siten, ettei toimintaan voinut enää osallistua. Yksi vastaa-

jista sanoi olevansa ainoa suomalainen omalla alueellaan, jolloin paikallinen toiminta on 

melko mahdotonta.  

Kun lapset olivat pieniä, kävin Suomikoulussa. Siellä oli aikoinaan paikal-

linen naistenpiiri, mutta se loppui jo vuosia sitten. 

En ole ollut tietoinen mistään naistenpiireistä, olisin kyllä kiinnostunut. 

Tällä seudulla ei ole mitään toimintaa. Täällä on vain neljä suomalaista ja 

nekin hajallaan. 

Jotkut eivät edes kaipaa toimintaa erityisemmin. Tämä oli kuitenkin vastauksissa harvi-

naista. 
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En osallistu. Olen asunut yli 40 vuotta Lontoossa ja olen enemmän Britti 

kun suomalainen ja ystävät 

ovat englantilaisia, joten en ole suomalaisten kanssa yhteydessä, paitsi lo-

malla ja puhelimessa. 

Merimieskirkolla ei ole suoranaisesti toimintaa toisen sukupolven suomalaisille. Kaik-

ki toiminta on suomeksi, satunnaisia messuja lukuun ottamatta. Jotkut ottivat vastauk-

sissaan esiin myös tämän ryhmän. 

Tapaan epävirallisesti suomalaisia ystäviä, suomalaisten englantilaisia les-

kiä ja eronneita miehiä sekä toisen sukupolven suomalaisia ja heidän per-

heitään. 

7.4 Suomen kielen vaaliminen ja yhdessäolo tärkeää 

Palaute Merimieskirkosta oli pääsääntöisesti positiivista, ja sen työtä pidettiin tärkeänä. 

Merimieskirkko on monelle ulkosuomalaiselle ”olohuone”, jonne voi tulla vaalimaan 

suomalaista kulttuuria ja kieltä sekä tavata muita Suomesta kotoisin olevia. Tämä on 

kaiken ikäisille ulkosuomalaisille tärkeää, koska tämä painottui myös Lindellin (2009) 

tutkimuksessa. Ihmiset lähettivät paljon terveisiä Merimieskirkolle. Moni kirjoitti palau-

tetta kirkon toiminnasta kyselyn loppuun. Olen koonnut ensimmäiseksi ihmisten toivo-

mia parannusehdotuksia. Lindellin (2009) kyselyssä vähän alle 30 prosenttia tunsi kau-

pan hinnat melko kalliiksi. Myös omassa kyselyssäni muutamat pitivät Merimieskirkon 

hintoja korkeana, koska eläkeläisillä tulot ovat palkansaajia pienemmät, mutta silti elä-

keläisille ei ole alennuksia. Kuitenkin moni vastaaja sanoi ymmärtävänsä hinnat, koska 

se on kirkolle tärkeä tulonlähde ja tavarat ovat laadukkaita.  

Tiedän, että myyjäisistä ja kaupasta saadut varat ovat tärkeä tulonlähde 

kirkolle, mutta mielelläni ostaisin enemmän suomalaisia tuotteita, jos hinta 

ei olisi niin korkea. 

Skarppausta jos sauna on rikki tai huoneet remontissa! ilmoittakaa vaikka 

e-mailissa. Olen tehnyt turhia reissuja!!! Pois "mä oon vaan vapaaehtoise-

na enkä tiedä mitään" - asenne!!! 

Silti suurin osa palautteesta oli positiivista, ja monet kiittelivät kirkon toimintaa. Monil-

le kirkko on todella tärkeä ja kotoisa paikka, ja kirkkoa ollaan valmiita tukemaan, jotta 

sen toiminta jatkuisi. Tärkeänä pidettiin kirkon järjestämiä toimituksia.  
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Kiitos hyvästä työstä. Olette yhden ystäväni haudannut, sukulaistytön pi-

täneet siellä hoivissanne ja muutenkin pitäneet ikkunaa auki kotimaahan. 

Vastaajista 126 kertoi, millaisia palveluja ja tapahtumia he toivoisivat Merimieskirkolta. 

Vastauksia ja toiveita oli monenlaisia. Senioripäiviä ja retkitoimintaa toivottiin kaikkein 

eniten. Etenkin omalle lähialueelle haluttiin satunnaisia senioripäiviä, jolloin voisi tava-

ta muita samanikäisiä suomalaisia. Monet Lontoon ulkopuolella asuvat eivät ehdi tai 

jaksa pitkän matkan takia osallistua joka kuukausi Lontoossa tapahtuvaan ryhmätoimin-

taan, joten kirkon järjestämiä isompia satunnaisia tapahtumia toivottiin. Olin toiveita 

kysyessäni antanut esimerkkejä mitä toiminta voisi olla. Esimerkkejä olivat senioripäi-

vät, senioriruokailut, retkitoiminta ja käsityöpiiri. Tämä varmasti vaikutti hieman näiden 

toimintamuotojen suosioon vastauksissa. Senioripäivistä ja – retkistä kerron tarkemmin 

kehittämisehdotuksia käsitellessäni.   

Senioripäivät olisi hyvä idea meille Lontoon ulkopuolella asuville. 

Muutamissa vastauksissa toivottiin toimintaa suomenruotsalaisille, koska kirkon 

kaikki toiminta on yleensä suomeksi tai englanniksi. Mitään suomenruotsalaista ryhmää 

ei kirkolla ole, eikä tietääkseni tapahtumiakaan liiemmin. 

Lucian päivän juhla lapsille ja aikuisille. Toimintaa suomenruotsalaisille. 

Tiedotus tilaisuuksia esim. Suomen eläkkeestä ja Suomeen muutosta. Ha-

luaisin myös saada tietoja 

kotiavusta ja siivouspalvelusta. Olen kansaneläkkeellä Lontoossa ja kun 

tulin 65 saan attendance 

allowance from Age UK, siis pystyn maksamaan siivouksesta ja kotiavus-

ta. Retkitoiminta kiinnostaa. 

Kuten edellisessä kommentissakin, muutamissa vastauksissa toivottiin käytännön apua 

ja neuvoja (3 prosenttia). Monet toivoivat ATK-apua, koska tietokone ei ole vanhem-

malle sukupolvelle niin tuttu kuin nuoremmille. Lisäksi kirkolla järjestettävää seniori-

ruokailua toivottiin aika paljon. Tästä myös lisää myöhemmissä kappaleissa. Käsityö-

piiriä toivottiin myös jonkin verran. Olen listannut seuraavaksi eniten mainittuja toimin-

tamuotoja (KUVIO 10.). 
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Senioripäivät 40 

Senioriretket 27 

Senioriruokailu 20 

Tapaamisia omalla lähialueella 13 

Kaikenlaista senioritoimintaa omalla lähi-

alueella 

9 

Käsityöpiiri 9 

Neuvontaa ja erilaisia infopäiviä (apua 

laki-, asumis- ja muissa asioissa) 

5 

Konserttimatka tai muu kulttuuritapahtu-

ma 

3 

KUVIO 10 Toiveita palveluista  

Näiden lisäksi tuli paljon yksittäisiä toiveita. Toiveina oli seniorijooga, laulutoiminta, 

ompeluseurat, seurat, ystävätoiminta, juhannus-, joulu- ja muut pyhäjuhlat, kesäl-

lä piknik ja verkkokaupan aloittaminen. Jotkut kirjoittivat, että toimintaa on heidän 

mielestään sopivasti, tai he eivät ainakaan keksineet mitään. Moni oli jättänyt tämän 

kysymyksen tyhjäksi, jolloin he eivät luultavasti käy Merimieskirkon toiminnoissa tai 

heistä toimintaa on sopivasti.  

En osaa kuvitella sopivaa toimintaa korvessa asuville vanhuksille. Kahvi-

lassa työskentelevät ihmiset eivät ole olleet mitenkään erityisen ystävälli-

siä vieraita mummoja kohtaan. 

Muutama vastaaja toivoi yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kirkon kanssa. Tällä hetkellä 

kirkot vuokraavat omia tilojaan toisilleen tarpeen tullen ja pitävät Skandinaavisen jou-

lukadun marraskuussa.  Muuta yhteistä toimintaa ei tällä hetkellä ole. 
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Koska en asu Lontoossa matka on ongelma. Silloin talloin olisi mukava 

viettää lounashetki yhdistettynä mielenkiintoiseen luentoon kirkolla. Olisi 

hauska tavata myös Norjan Merimieskirkon väkeä joskus esim. luennon 

merkeissä. 

7.5 Finn-Guild uutisten välittäjä ja matkajärjestäjä 

Finn-Guild sai paljon kiitosta toiminnastaan ja erilaisista valmismatkoistaan, joita se 

järjestää Suomeen. Matkatoimisto sai paljon kiitosta, ja monet olivat osallistuneet usea-

na vuonna sen järjestämille ulkomaanretkille ja Suomen-lennoille. Paljon kiiteltiin li-

säksi Horisontti-lehteä, jota järjestö julkaisee. Lehteä pidettiin tärkeänä, koska sitä saa 

lukea suomeksi ja siitä saa tietoa Suomesta sekä ulkosuomalaistoiminnasta Britanniassa. 

Kuitenkin muutama vastaaja harmitteli, että lehti tulee hänelle aina myöhässä, jolloin 

tapahtumat ovat saattaneet jo mennä. Lisäksi toivottiin Horisonttiin enemmän suomen-

kielisiä artikkeleita ja ajankohtaisia uutisia Suomesta. Lehteen liittyen tuli muutamia 

toiveita: 

Horisontissa voisi olla enemmän jäsenien kirjoituksia, ehkä kirjepalsta. 

Ehkä enemmän uutisia Suomen tapahtumista, poliittisista ym. 

Horisontti useammin, ja laajempana 

Horisonttiin ajankohtaista tietoutta Suomesta. Se aina kiinnostaa. Ja papil-

ta saarna tai sanoma lukijoille 

 

Useat esittivät myös toiveita Finn-Guildille. Toivottiin enemmän seniori- ja kulttuuri-

toimintaa, kuten teatterimatkoja. Lisäksi toivottiin enemmän paikallisia kokoontumi-

sia myös pienempiin kaupunkeihin (KUVIO 11). Moni ei pysty käymään kirkolla, jol-

loin suomalaiset kontaktit jäävät vähäisiksi. 

Minua lähellä ei ole koskaan ollut sopivaa toimintaa. 

Suomikoulu ei ole kiinnosta vanhemmalla iällä. Toivoisin, että Birming-

hamissa olisi päivällä senioritapaaminen. Sinne olisi helpompi matka ym-

päristössä asuville, kun ei enää halua itse autolla ajaa vaikeisiin paikkoi-

hin. 
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Enemmän toimintaa ympäri Britanniaa 

(erityisesti seniori- ja kulttuuritoiminta) 

14 

Parannuksia horisonttiin (enemmän uuti-

sia Suomesta ja suomalaisia artikkeleja, 

lukijapalsta) 

4 

Halvempia lentoja ja valmismatkoja 3 

Henkilökohtaisia yhteydenottoja ja neu-

vontaa 

4 

KUVIO 11 Toiveita Finn-Guildille 

Toivottiin myös apua käytännön ongelmiin, kuten opastusta tietokone- ja lakiasioissa. 

Nyt on todella tärkeää, että Britanniassa asuvat suomalaiset seniorit saisi-

vat uusia passinsa maakuntansa pääkaupungissa. Tätä asiaa täytyisi kaik-

kien ajaa eteenpäin. On erittäin hankalaa lähteä Skotlannista Lontooseen 

hakemaan passia, kun on vaikea jo esim. liikkua.” 

Jotkut vastaajat toivoivat halvempia lentotarjouksia ja valmismatkoja, koska eläkkeellä 

tulot ovat melko pienet eikä varaa kalliisiin lippuihin ole. Monet kuitenkin kehuivat 

matkatoimistoa ja sen hyvää palvelua. 

Halvempia lentotarjouksia 

Kaikkea parasta teidän toimintaan! Tilaan lentoliput Suomeen kaksi kertaa 

vuodessa ja palvelu on todella hyvä. Kiitos 

Terveisiä Guildin toimiston väelle! Ne järjestää aina hyvät matkat Suo-

meen ja takaisin. 

Terveiset ja kiitokset aina ystävällisestä avusta matkojen suhteen. 

Ulkomaan matkoja esimerkiksi Euroopan eri maihin. 
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Muutama vastaaja halusi järjestön jäseniä vierailemaan myös Lontoon ulkopuolelle 

enemmän. Lisäksi tuli paljon yksittäisiä toiveita.  

Komitean jäsenet pitäisi vierailla tilaisuuksissa Lontoon ulkopuolella- suu-

ri aukko toiminnassa. 

Pitäisi olla enemmän vapaata toimintaa eli ei niin formal kaikki täytyy 

mennä Finn-Guild'in kautta. Ystävällistä yhteydenpitoa kaikkien välillä 

esim. mahdollisuus soittaa ja tiedustella sekä keskustella "pieniäkin" asioi-

ta. 

Hyvä järjestö. Lapsenlapsi käy Suomikoulua. Siina ohessa poikani, joka 

puhuu suomea, saa vahvistusta kieleen. Hänen vaimonsa on brittilainen, 

haluaisi oppia sitä. Ystävä järjestö on tarpeellinen. Ehkä Finn-guild netti 

järjestö on jo olemassa. Kun etäisyydet ovat pitkät, tapaamiset jäävät vä-

hiksi. Niin monelle yksinäisyys on masentava asia. 

Yksittäisinä toiveina olivat teatterimatkat, suomalaiset esiintyjät tai vierailijat, kon-

sertit, suomen kielen ja kulttuurin parempi tukeminen ja toiminta suomenruotsa-

laisille.  

Järjestölle lähetetyistä terveisistä voi päätellä, että moni on tyytyväinen Finn-Guildin 

toimintaan ja kilta on pystynyt kehittämään palveluitaan ja tavoittamaan hyvin ulko-

suomalaiset.  

Jatkuvaa menestystä sekä lämpimät kiitokset pitkä-aikaisesta työstä suo-

malaisuuden ylläpitäjänä. Killan palvelut kehittyvät kaiken aikaa, niistä 

myös kiitoksemme. 

Finn-Guild toimii todella hyvin. Olen jatkuvasti Finn-Guildin jäsenseuran 

tapahtumissa Horisontti-lehden avulla. Kävisin kirkolla viikoittain jos 

asuisin lähempänä kirkkoa -nivelreuman takia käyntini ovat olleet vähäisiä 

pitkän matkan takia. 

7.6 Ystäväverkosto monelle vielä tuntematon 

Noin puolet vastaajista pitää ystäväverkoston olemassaoloa todella tärkeänä, vaikka 

kaikki eivät siihen olisi paljon yhteydessä olleetkaan. Yli 90 prosenttia vastaajista on 

valinnut vastauksen 3–5, eli pitää ystäväverkoston olemassaoloa ainakin melko tärkeä-

nä, eikä haluaisi heidän toimintansa loppuvan (KUVIO 12). 



53 

KUVIO 12. Ystäväverkoston olemassaolon tärkeys (1=ei yhtään tärkeää, 5=erittäin tär-

keää) 

Kyselyssä kysyin, millä todennäköisyydellä vastaaja voisi ottaa yhteyttä ystäväverkos-

tolaiseen. Vastaajista moni oli valinnut vastausvaihtoehdon 3-5, eli voisi kuvitella otta-

vansa yhteyttä ystäväverkostolaiseen tarvittaessa (KUVIO 13). Sanallisten kommenttien 

perusteella moni ei tunne tarvitsevansa juuri nyt seuraa ystäväverkostolaiselta, mutta 

ajattelee, että tulevaisuudessa, kun lähiystävät vähenevät ja voi joutua leskeksi, apu ja 

seura voisivat olla tarpeen. 

Kun kaikki vanhemmiten tulemme vähän eristyneimmiksi, niin olisi var-

maankin hauska jos joku soittelisi ja keskustelisi suomenkielellä viikoit-

tain. 

KUVIO 13. Voisi ottaa yhteyttä ystäväverkostolaiseen (1= en voisi kuvitella, 5= voisin 

erittäin hyvin kuvitella) 

Kun kysyttiin millaisia palveluja toivottaisiin ystäväverkostolta, vastaukset olivat melko 

samoja kuin kirkolle (KUVIO 14).  
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Keskusteluseuraa 13 

Enemmän tilaisuuksia ympäri Englantia 

(myös maaseudulle) 

13 

Käytännön tukea arkeen 10 

Neuvontaa lakiasioissa yms. 9 

Henkilökohtaisia soittoja uusille maahan-

muuttajille ja muille puhekaveria kaipaa-

ville 

9 

Ystäviä 6 

Tukea yksinäisille 6 

Kotikäyntejä (myös vanhainkoteihin ja 

sairaaloihin) 

5 

KUVIO 14 Palvelut ystäväverkostolta 

Monille vastaajille olisi tärkeää saada joku, jonka kanssa puhua suomen kielellä, jotta 

kielitaito pysyisi yllä. Ystäväverkosto on tässä avainasemassa, koska vapaaehtoisia ys-

täväverkostolaisia on ympäri Britanniaa. Yksi vastaaja oli kiinnostunut toimimaan itse 

ystäväverkostolaisena. Tällöin pystyy ainakin itse vaikuttamaan oman alueensa toi-

mintaan. Käytännön apu ja neuvonta nousivat tärkeiksi myös Ystäväverkostolle mene-

vissä palautteissa (4 prosenttia vastaajista). Yksittäisiä toiveita oli muun muassa pa-

rempi ilmoittelu tapahtumista, palveluja suomenruotsalaisille, ryhmämatkat ja 

tukea homoseksuaaleille. Lisäksi useampi vastaaja sanoi, että verkosto toimii tällä het-

kellä hyvin ja on kiitollinen sen olemassaolosta.    
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Luulisin että yksinäisyys, varsinkin jos on hankala liikkua tai kielitaito 

ruostunut, olisivat syitä joiden takia ystäväverkosto voisi auttaa. 

Ystävä verkosto on korvaamaton apu, varsinkin vanhuksille, jotka eivät 

pysty enää ottamaan osaa tilaisuuksiin kodin ulkopuolella. Ostosten aut-

tamisessa ja suomalaisen vierailu on kuin auringonpaiste, kertoi eräs ystä-

vä vanhus hänen viimeisillä vuosillaan. 

Olen itse ollut Ystäväverkoston jäsen. Työ on tärkeää ja mielestäni toimii 

hyvin. 
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8 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

8.1Yhteenveto 

Kyselylläni tavoitin monen ulkosuomalaisen seniorin, myös Lontoon ulkopuolelta. Ky-

selyn suosio kertoo ainakin siitä, että kirkko ja suomitoimijat ovat tärkeitä ulkosuoma-

laisille. Lisäksi seniorit haluavat olla vaikuttamassa ja osallistumassa kirkon kehittämi-

seen, jotta heille olisi tarjolla kiinnostavaa ja mielekästä tekemistä. Osallisuus lisää ih-

misen elämänhallinnan tunnetta ja terveyttä (Leikas 2014, 51), joten vaikuttamisen 

mahdollisuus kyselyn avulla on varmasti senioreille tärkeää. Vastaajien suurin toive 

kirkolle oli senioripäivien ja -retkien järjestäminen. Muutamia yksittäisiä toiveita tuli 

lisäksi paljon, kuten muutama toivoi suomalaista vanhainkotia Britanniaan. Tämän to-

teuttaminen olisi aika suuri hanke ja tarvitsisi paljon toimijoita ja rahoittajia toteutuak-

seen 

Monilla vastanneilla tukiverkostot olivat melko hyvät, mutta selvästi kaivattiin suoma-

laisia ystäviä ja suomalaista toimintaa, joka ylläpitäisi myös suomalaista kulttuuri-

identiteettiä (Lyyra, Pikkarainen, Tiikkainen (toim.) 2007, 70). Ryhmien kautta seniori-

en on helppo pitää yhteyttä muihin suomalaisiin ja näin pitää yllä myös sosiaalista ver-

kostoaan ja suomen kieltä (Merimieskirkko-lehti 2008).  Melkein kolmasosa vastanneis-

ta ei osallistu mihinkään suomalaistoimintaan. Puhuin aiemmin järjestöjen ja yhteisöjen 

antamasta sosiaalisesta tuesta. Merimieskirkko ei pysty taloudellista tukea ihmisille an-

tamaan, mutta paljon sosiaalista pääomaa ja apua ihmisten yksinäisyyteen. (Marin, Ha-

konen (toim.) 2003, 72.)  Tämä asia nousikin esiin tärkeänä monessa vastauksessa. Vas-

taajat olivat eri-ikäisiä, mutta moni iäkkäämpi kertoi kunnon jo huonontuneen ja liik-

kumisen vaikeutuneen, jolloin olisi tärkeää, että kirkon toiminta tulisi lähemmäksi ihmi-

siä. Olisi hienoa, jos kirkko voisi tarjota toimintaa myös heikommassa kunnossa oleville 

senioreille, koska sosiaalinen tuki on tärkeää koko elämän ajan. (Ruoppila 2006, 466.) 
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8.2 Senioripäivät ja -retket 

Senioripäivät tulivat esiin monessa vastauksessa. Senioripäivissä voisi olla esimerkiksi 

vastaajien toivomia luennoitsijoita luennoimassa kiinnostavista aiheista, kuten Suomen 

ajankohtaisista asioista tai terveydestä. Lisäksi päivään voisi sisältyä esimerkiksi harta-

us, ruokailu, jumppa/venyttelytuokio tai muuta senioreille sopivaa yhteistä tekemistä 

(Heikkinen, Marim (toim.) 2002, 137). Lisäksi päivässä voisi olla aina jokin neuvonta-

piste, josta voisi saada käytännön neuvoja muun muassa lakiasioihin.  

Finn-Guild ja kirkko järjestävät joka vuosi uusien illan, jossa kerrotaan Britanniaan 

muuttaneille käytännön vinkkejä maahan sopeutumiseksi, annetaan tietoa esimerkiksi 

asunnon vuokraamisesta ja ostamisesta, lakiasiainpalveluista ja kaikesta, mihin uudet 

Britanniaan muuttaneet suomalaiset haluavat vastauksia. Uusien iltaa voisi mainostaa 

enemmän myös Britanniassa jo kauemmin asuneille, kuten senioreille. Tavat ja käytän-

teet maassa välillä muuttuvat, joten moni voisi kokea tallaisen vuosittaisen infoillan 

tarpeelliseksi. Sitä voisi mainostaa Horisontissa jo hyvissä ajoin. Senioripäivät houkut-

telisivat varmasti mukaan myös ne kävijät, jotka eivät voi pitkän matkan takia osallistua 

viikoittaiseen toimintaan. Tämä olisi hyvä lisäys melko suppeaan senioritoimintaan 

(Lontoon merimieskirkko: Palvelut iäkkäille i.a.). 

Senioriretkiä voitaisiin tehdä esimerkiksi museoihin, eri luontokohteisiin tai muihin 

tapahtumiin. Näissä tulisi kuitenkin ottaa huomioon osallistujien ikä, koska pitkät käve-

lymatkat eivät ole monille enää kovin helppoja. Retkiä varten voisi olla erillinen ilmoit-

tautuminen ja yhteiskuljetus, jolloin matkakustannukset tulisivat kirkolle ja osallistujille 

halvemmaksi. Monesti ryhmän kanssa saa myös alennuksia mahdollisista sisään-

pääsymaksuista, jolloin retki olisi kaikille osapuolille varmasti kannattava. Päivät ja 

retket tulisi järjestää mahdollisimman matalan kynnyksen toiminnaksi, jotta toimintaan 

uskaltautuisi mukaan myös uusia seniorikävijöitä.  Senioriretket ja -päivät voisivat olla 

toimintamuotoja, joita kirkon työntekijät voisivat järjestää, koska ne ovat satunnaisem-

pia tapahtumia ja ne täytyisi järjestää melko organisoidusti. 

Senioriruokailut nousivat myös 20 vastauksessa esiin, ja erityisesti Lontoossa asuvien 

vastauksissa. Monet Lontoon alueella asuvat toivoivat lounasta, jonka saisi suhteellisen 

edulliseen hintaan, koska se helpottaisi monen ikäihmisen arkea. Ruokailuissa olisi 
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mahdollisuus samalla tavata muita ulkosuomalaisia. Ruokailua toivottiin erityisesti se-

nioreille tarkoitetun Päiväpiiri-ryhmän jälkeen (Lontoon suomalainen merimieskirkko 

i.a.), koska moni tulee tapaamiseen kauempaakin, joten päivästä voi tulla yllättävän 

pitkä matkat mukaan lukien. Ruokailun järjestäminen ei ole kuitenkaan kirkolle kannat-

tavaa, jos syöjiä ei ole tarpeeksi. Tämän takia olisi hyvä, jos ruokailu ja päiväpiiri olisi-

vat samana päivänä jonkin muun kirkon ryhmän kanssa, jolloin ruokailu voitaisiin jär-

jestään molemmille ryhmille. Näin ruokailijoita saataisiin enemmän ja valmistuskustan-

nukset paremmin katettua.  

8.3 Vapaaehtoisten hyödyntäminen  

Vapaaehtoistyötä tulisi kirkon toimesta kehittää entisestään. Merimieskirkko ei pystyi-

si toimimaan ilman vapaaehtoisten apua. Merimieskirkolla on vain viisi palkattua työn-

tekijää ja neljä vuosittain vaihtuvaa assistenttia, joten kaiken toiminnan ylläpitäminen ei 

olisi mahdollista pelkillä palkatuilla työtekijöillä. (Lontoon suomalainen merimieskirk-

ko i.a..) Tulevaisuudessa vapaaehtoistyön määrä tulee luultavasti hurjasti kasvamaan 

Suomessa, mutta myös Britanniassa (Harju 2004). Vapaaehtoisia kannattaisi hyödyntää 

myös seniorityössä entistä enemmän. Vapaaehtoistyöhön perustuvaa ystäväverkostoa 

tulisi mainostaa enemmän, koska kyselystä kävi ilmi, että se on monille vielä tuntema-

ton. 

Suurin osa vastaajista oli halukas osallistumaan Merimieskirkon toimintaan ja moni jo 

osallistuikin, ainakin kerran vuodessa. Kuitenkaan monella ei juuri huonontuneen fyysi-

sen kunnon takia ollut mahdollisuutta osallistua toimintaan niin paljon kuin haluaisi. 

Omien paikallisten ryhmien perustaminen olisi tällöin tärkeää. Jotkut vastaajat osoit-

tivat kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan, joten innokkaita seniori- ja käsityöpiirien pitä-

jiä varmasti löytyisi ympäri Britanniaa. Monilla vastaajilla oli suomalaiskontakteja 

omalla lähialueella. Käytiin esimerkiksi kahvittelemassa yhdessä tai naistenpiireissä. 

Kuitenkin oli myös yllättävän paljon vastaajia, jotka eivät tunteneet oman alueensa 

suomalaisia. Tämän takia uusien vapaaehtoisten kouluttaminen ystäväverkostoon ja 

toiminnan kehittäminen myös pienemmille alueille olisi ensiarvoisen tärkeää. Vastauk-

sista kävi ilmi, että vapaaehtoiset tarvitsevat riittävän tuen, jotta he osaisivat ja jaksaisi-

vat pitää yhteyttä ja auttaa muita ulkosuomalaisia.  Monissa vastauksissa ilmeni myös 



59 

avun tarve käytännön työssä ja kotikäyntien tarve. Monet yksinäiset ovat kodeissa 

ja hoitokodeissa täysin ilman jutteluseuraa. Monet vastaajat sanoivatkin ystäväverkos-

ton tärkeimmäksi tehtäväksi yksinäisten auttamisen ja heihin yhteydenpidon. Kuten 

aiemmin teoriassa jo käsittelin, yksinäisyys yleistyy yleensä vanhuudessa, koska kunto 

huononee ja sosiaalinen verkosto voi muuttua yhtäkkiä. Ihminen voi tarvita enemmän 

tukea, jotta jaksaisi pitää yllä sosiaalisia suhteita. (Vilkko-Riihelä, Laine 2005, 170.) 

Yksinäisyyden torjunnassa ystäväverkostolaiset ovat avainasemassa. Kuitenkin pidettiin 

tärkeänä mahdollisuutta puhua ammattiauttajien kanssa tarpeen tullen.  

8.4 Palveluja pienemmille väestöryhmille ja aikainen mainonta 

Kyselyn vastauksissa ilmeni, että monet kaipasivat toimintaa myös seniorien ”erityis-

ryhmille”, joita on määrällisesti melko vähän. Näitä olivat muun muassa suomenruotsa-

laiset ja ulkosuomalaiset miehet. Seniori-ikäisten suomalaisten miesten määrä on melko 

pieni Britanniassa, ainakin oman tutkimukseni pohjalta. Paljon tavallisempaa on, että 

nainen on jäänyt asumaan miehensä kotimaahan kuin toisinpäin. Lisäksi miehet kuole-

vat keskimäärin nuorempana (Vilkko-Riihelä, Laine 2005, 157), joten sekin voi vaikut-

taa asiaan. Näin omassa harjoittelussani, että seniorimiehet eivät paljon osallistu Meri-

mieskirkon tapahtumiin ja toimintaan, kuten päiväpiiriin. Kuitenkin uskon, että miehet 

voisivat osallistua innokkaammin, jos miehille pidettäisiin aivan omaa ryhmää. Ikähaa-

rukka voisi olla laajempi kuin tutkimuksessani, jotta osallistujamäärät saataisiin korke-

ammiksi. Esimerkiksi miesten yhteinen saunailta kerran kuussa voisi olla miehiä kiin-

nostava. Tällaisia miesten iltoja järjestetään paljon ainakin Suomen seurakunnissa, ja ne 

ovat melko suosittuja (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). Useimmat miehet 

eivät esittäneet vastauksissaan toimintaa kohtaan toivomuksia. Muutama mies toivoi 

Finn-Guildilta enemmän yhteydenpitoa Lontoossa asuvien suomalaisten kanssa sekä 

senioriretkiä, -päiviä ja -ruokailuja. Eli heillä oli samoja toiveita kuin naisilla. Osa vas-

taajista oli toisen polven ulkosuomalaisia, jotka toivoivat tapahtumia erityisesti tälle 

ryhmälle. Näitä erityisryhmiä voisi ottaa huomioon järjestämällä heille ainakin satun-

naisia tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi messut voisivat olla välillä eng-

lanninkielisiä, jotta se houkuttelisi myös toisen polven ulkosuomalaisia.  
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Aikainen mainonta tilaisuuksista mainittiin vastauksissa myös useamman kerran. 

Muutama sanoi saavansa Horisontti-lehden niin myöhään, että tapahtumat ovat jo men-

neet. Tähän asiaan kirkko ei kuitenkaan voi vaikuttaa. Mahdollisuus yhteydenottoon 

työntekijän kanssa mainitaan kirkon kotisivuilla, mutta muutamat toivoivat parempaa 

informaatiota siitä. Päivystävää apua ei kirkko eikä Finn-Guild tarjoa. Pienen työnteki-

jämäärän takia se on melko vaikea järjestää. Kirkko on lisännyt mainontaa erityisesti 

Facebookin kautta. Nykyään sosiaalinen media verkossa mahdollistaa yhteydenpidon. 

Vanhempi sukupolvi hyödyntää vähemmän sosiaalisen median mahdollisuuksia, mutta 

jotkut ilmoittivat käyttävänsä esimerkiksi Facebookia yhteydenpitoon. Sosiaalinen me-

dia nouseekin varmasti tärkeäksi ilmoituspaikaksi myös seniorien keskuudessa, koska 

heidän sähköisen median käyttönsä lisääntyy koko ajan. Kirkko ja Finn-Guild mainos-

tavat paljon sosiaalisessa mediassa.   

8.5 Johtopäätösten vertailua 

Verratessani aiempaa Lontoossa tehtyä Merimieskirkon seniorikyselyä (Lukka-Beyzavi 

2007, 1.) omaani, huomasin joitakin samankaltaisuuksia johtopäätöksissä. Kyselyt ovat 

kuitenkin sisällöltään hieman erilaisia, joten suora vastausten vertaaminen ei onnistunut. 

Kyselyssä kysyttiin monia samantapaisia kysymyksiä kuin omassa kyselyssäni. Aiem-

massa kyselyssä avuntarvetta kysyttäessä 80 prosenttia ei vastannut kysymykseen lain-

kaan, mikä kyselyn tekijän mukaan voisi tarkoittaa, että avuntarve ei ole kovin suuri. 5 

prosenttia ilmoitti tarvitsevansa apua tällä hetkellä, ja suurin osa tarvitsi vain käytännön 

apua, kuten siivousapua. Vain 1 prosentti tunsi tarvitsevansa kanssaihmisen läsnäoloa ja 

seurustelua. Kysyessäni omassa kyselyssäni senioreilta heille mieleisiä toimintoja ja 

palveluja kirkolta ja Ystäväverkostolta, myös avuntarve nousi esiin. Ystäväverkoston 

vastauksessa (Millaisia palveluita toivoisit ystäväverkostolta?) vastaajista 6,4 % toivoi 

keskusteluseuraa, 3 % ystäviä, 3 % tukea yksinäisille, 2,5 % kotikäyntejä ja 4,4 % hen-

kilökohtaisia soittoja silloin tällöin. Ihmiset tunsivat siis tarvitsevansa kanssaihmisen 

läsnäoloa enemmän kuin aiemmassa tutkimuksessa kävi ilmi. Toki myös vastausten 

lukumäärä oli minulla suurempi. Käytännön apua kysyttäessä 4,9 prosenttia tunsi tarvit-

sevansa apua, mikä on saman verran kuin edellisessä tutkimuksessa. 4,4 toivoi erikseen 

vielä neuvontaa lakiasioihin ja muihin juridisiin asioihin. 203 vastaajasta noin puolet 

vastasi kysymykseen ja antoi toiveita ja kehittämisehdotuksia.  



61 

Aiemmassa kyselyssä 22 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän alueellaan ei ole toi-

mintaa, ja 15 prosenttia sanoi, ettei tiedä, onko alueella toimintaa. 49 prosentilla oli ai-

nakin jonkinlaista toimintaa omalla alueella. (Lukka-Beyzavi 2007) Itselläni ei ollut 

varsinaista yksittäistä kysymystä aiheesta, mutta 44 prosenttia haluaisi osallistua enem-

män kirkon toimintaan, jos toimintaa olisi lähempänä tai terveys olisi parempi. Aiem-

massa seniorikyselyssä 49 prosenttia oli antanut vastauksia siihen, millaisia palveluita 

he toivoisivat kirkolta. Silloinkin nousi esiin, että ihmiset haluavat enemmän tapahtumia 

omalle lähialueelle. Omassa kyselyssäni erityisesti omalle lähialueelle tapahtumia toivoi 

7 prosenttia vastaajista. Lisäksi luulen, että kaikki eivät suoraan maininneet toivovansa 

tapahtumia omalle alueelle. Moni kertoi, ettei voi osallistua kirkon tapahtumiin pitkän 

matkan takia, ja vastaajat toivoivat, että huomioitaisiin enemmän myös maaseudulla 

asuvia. Kuitenkin tässä asiassa on ilmeisesti tapahtunut pientä kehitystä ja edes jonkin-

laista toimintaa on nykyään enemmän myös Lontoon ulkopuolella. Lukka-Beyzavin 

tutkimuksessa seniorit halusivat seniorikokoontumisia ja parempaa informaatiota toi-

minnasta. Omassa kyselyssäni tuli tarkemmin selville, mitä toiminta voisi olla. Sähköi-

seen tiedotukseen panostetaan nykyään kirkolla paljon, mutta se ei ole vielä tavoittanut 

kaikkia senioreja. 

Kun vertasin Lemannin (ks. Toljamo 2004, 28) Hampurissa tehtyä tutkimusta omaani, 

huomasin paljon samankaltaisuuksia. Monet pitivät kirkon tärkeimpänä seniorityön teh-

tävänä yksinäisyyden vähentämistä eri tavoilla. Tämä nousi vahvasti esiin myös Ham-

purin senioriraportissa. (Toljamo 2004, 28.) Monet ovat jääneet leskeksi aviopuolison 

kuoltua, mikä voi lisätä yksinäisyyttä. Monille vastaajille oli tärkeää myös tietoisuus 

siitä, että ikääntyminen on turvattu myös ulkosuomalaisena. Moni sanoi, ettei vielä tun-

ne tarvitsevansa kovin paljon kirkon tukipalveluja, mutta tulevaisuudessa varmasti pal-

jon enemmän. Monet halusivat tukea kirkkoa ja pitivät sen olemassaoloa tärkeänä. 

Hampurin tutkimuksessa esitettiin, että suomalainen palvelukoti iäkkäille olisi tarpeelli-

nen ulkosuomalaisille, koska paikallinen kieli voi unohtua vanhemmiten (Toljamo 

2004, 28).  Muutama vastaaja toivoi palvelukotia myös minun kyselyssäni. Tämän to-

teuttaminen olisi melko suuri hanke ja tarvitsisi paljon toimijoita ja rahoittajia toteutu-

akseen. Huomasin, että ulkosuomalaisten ajatukset ja toiveet ovat aika samanlaisia 

asuinmaasta riippumatta. 
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9 POHDINTA 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksessa tulisi tehdä tietoisesti ja eettisesti perusteltuja ratkaisuja. Tutkimuksen 

eettisten ratkaisujen tavoitteena on tutkittavien ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen 

kohtelu ja oikeudenmukaisuuden korostaminen. Eettisyyden tulee näkyä tiedon hankin-

nassa ja tuloksien prosessoinnissa ja sovelluksessa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010, 11–12.) Tutkimusta tehdessä on tärkeää, että tutkittavalta henkilöiltä on suostu-

mus tutkimukseen. Kyselylomakkeen täyttäminen tutkimuksessani oli täysin vapaaeh-

toista ja en tavannut tutkittavia. En tarvinnut erillisiä lupia tutkimukseeni, koska kaikki 

vastaajat olivat aikuisia. Jokainen osallistuja vastasi tutkimukseeni anonyymisti, eli ke-

nenkään henkilöllisyyttä ei voitu selvittää. Olin kertonut kaikille vastaajille haastattelu-

jen tarkoituksen, ja tuloksia raportoidessa kenenkään henkilöllisyys ei ole voinut tulla 

ilmi. Johtopäätöksiä tehtäessä on hyvä kyseenalaistaa se, ovatko vastaajat ymmärtäneet 

kysymykset oikein. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–233).  Tutkimuskysymyksiä miettiessäni 

yritin tehdä kysymyksistä mahdollisimman selkeät ja ymmärrettävät.   

Muita eettisiä periaatteita tutkimusta tehdessä on rehellinen toiminta, tutkimuksen tark-

ka kuvaus ja käytettyjen menetelmien perustelu sekä tulosten kriittinen arviointi, niin 

että omat mielipiteet eivät vaikuta tutkimukseen (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2004, 26–

28). En ole Merimieskirkon tai Finn-Guildin järjestön työntekijä vaan täysin ulkopuoli-

nen, mikä helpotti sitä, että omat mielipiteet ja toiveet eivät näy tutkimuksessa. Jotta työ 

on eettisesti hyväksyttävä, sen täytyy noudattaa tietynlaisia periaatteita. Tärkeintä siinä 

on tutkimusprosessin eri vaiheiden dokumentointi. (Kananen 2008, 136.) Olen pyrkinyt 

tässä työssäni dokumentoimaan tutkimukseni kulun mahdollisimman tarkasti. Ulkopuo-

linen lukija pystyy mielestäni dokumentointini pohjalta arvioimaan tiedonkeruuni, ana-

lyysini ja tulkintani johdonmukaisuuden ja luotettavuuden.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija on käyttänyt lähdekritiik-

kiä etsiessään tietoa. Tiedon luotettavuus, soveltuvuus ja kirjoittajan taustalla olevat 

motiivit tulee tarkistaa ennen lähteen käyttöä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 12.) 

Oleellista on myös, että johtopäätökset vastaavat työn tutkimuskysymyksiä, vaikka vä-
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lillä kuvattaisiinkin jotain muuta. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–233.)  Olen pyrkinyt ole-

maan lähdekriittinen etsiessäni tietoa opinnäytetyöhöni. Pyrin käyttämään mahdolli-

simman ajankohtaisia lähteitä ja merkitsemään lähteet niin, että alkuperäinen lähde on 

helposti löydettävissä. Itse tutkimusta tehdessä en nähnyt tutkittaviani ja tutkittava 

joukko oli niin suuri, että en tunnistanut vastaajia. Tämä lisäsi tutkimukseni luotettavaa 

ja tasa-arvoista tarkastelua. Johtopäätökseni vastaavat alussa asettamiani tutkimusky-

symyksiä. 

9.2 Oma ammatillinen kasvu ja jatkotutkimusaiheet 

Mielestäni tämä opinnäytetyö on opettanut paljon ja tukenut ammatillista kasvuani. 

Tutkimus oli sopivan laaja opinnäytetyöksi, mutta osasin myös rajata aihetta tarpeeksi, 

joten työstä ei tullut liian laaja yksin tehtäväksi. Tämän opinnäytetyön tekeminen on 

opettanut paljon tutkimuksellisesta työotteesta. En ollut aiemmin toteuttanut näin laajaa 

tutkimusta, joten haasteita riitti. Opin kehittämään omaa kriittistä tarkastelua ja sain 

hyvän kokonaiskäsityksen, miten tutkimusta toteutetaan ja mitä kaikkea tulee ottaa 

huomioon. Tein tutkimuksen kyselyosan Britanniassa ulkomaanharjoitteluni yhteydes-

sä. Tekemistä oli paljon ja kyselyn aikataulu oli melko tiukka. Suoriuduin siitä kuiten-

kin hyvin, sain kyselyt ajoissa eteenpäin ja vastauksia tuli yllättävän paljon. Tästä saan 

kiittää myös hyviä yhteistyökumppaneitani, eli Lontoon suomalaista merimieskirkkoa ja 

Finn-Guildia, jotka mahdollistivat kyselyn laajan leviämisen ja muutenkin opastivat 

kyselyn kanssa. Oma ammatillisuus ja ammattitaidot kasvoivat työn tekemisen aikana 

monella tavalla. Opin paljon uutta ulkosuomalaisuudesta ja näin, mitä ulkosuomalaistyö 

on käytännössä. Sain paljon uutta tietoa ulkosuomalaisten kanssa työskentelystä. Mie-

lenkiintoni ulkosuomalaisten parissa tehtävään työhön kasvoi. Opinnäytetyön ja sen 

tekemisen laaja-alaisuus yllätti, mutta toisaalta työ antoi paljon tietoa ja käsitystä ihmi-

sen ikääntymisestä ja siitä, millaista on elää vieraassa maassa. Opinnäytetyöni kautta 

ymmärrän paremmin myös Suomeen tulevia maahanmuuttajia, joten sain valmiuksia 

tehdä työtä maahanmuuttajien kanssa. 

Opinnäytetyön ja harjoittelun tiimoilta tapasin paljon ulkosuomalaisia, sekä senioreja 

että muita ikäryhmiä. Erityisesti seniorien parissa tehtävä työ alkoi kiinnostaa. Suomes-

sa seniori-ikäisten määrä kasvaa koko ajan ja sosiaali- sekä kirkon alalla seniorit tulevat 
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olemaan tulevaisuudessa suurimpia asiakasryhmiä. Tämän takia työni on hyvin ajan-

kohtainen ja tutkimustulokset tärkeitä. Iäkkäiden merkitystä ei tulisi yhteiskunnassa 

väheksyä, vaan heille tulisi tarjota tukea ja aktiviteettejä, jotta iäkkäät voisivat vastavuo-

roisesti tarjota omaa osaamistaan ja elämänkokemustaan nuoremmille.  

Sosionomitutkinnon lisäksi saan myös kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden. Tut-

kimukseni tekeminen vahvisti myös tätä puolta, koska tulevaisuudessa kirkon työnteki-

jöiltä vaaditaan yhä moniammatillisempaa otetta. Kirkon määrärahat tulevat supistu-

maan, jolloin nuorisotyöntekijöidenkin tulee tehdä paljon enemmän yhteistyötä ja ottaa 

vastuuta luultavasti myös diakonia-alasta ja muista kirkon toimialueista. Lisäksi työs-

sänikin kertoma sukupolvien välinen yhteistyö tulee luultavasti ja toivottavasti lisään-

tymään, jolloin nuorisoa tulee ohjata entistä enemmän koko seurakuntayhteisöön. Opin-

näytetyöni tiimoilta hankittu kansainvälisyys on myös hyvä pohja lähteä työskentele-

mään kirkon nuorisotyöhön. Monikulttuurisuus ja moninaisuus kasvavat koko ajan 

myös Suomessa, joten kansainvälinen työ tulee lisääntymään. Lisäksi Suomen tulee olla 

mukana tukemassa köyhempiä maita heidän ongelmissaan. Tätä työtä kirkko tekee 

myös tulevaisuudessa. 

Pystyin työssäni vastaamaan alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin eli selvittämään 

ulkosuomalaisten seniorien tukiverkostoa ja avuntarvetta sekä selvittämään, millaisia 

palveluja he toivoisivat kirkolta ja Finn-Guildilta. Lisäksi tavoitin paljon myös Lontoon 

ulkopuolella asuvia, mikä oli yksi iso päämäärä. Työni antaa myös yleistä tietoa ulko-

suomalaisista senioreista Britanniassa.  Toivon, että Merimieskirkko käyttää työtäni 

mahdollisimman paljon hyväksi kehittäessään iäkkäiden palveluja.  

Työn tekeminen nosti esiin myös jatkotutkimusaiheita. Työtäni voisi käyttää pohjana 

kehitettäessä senioreiden palveluja myös muiden maiden Merimieskirkoissa. Kerroin 

työssäni myös paljon vapaaehtoistyöstä ja kuinka se tulee luultavasti kasvamaan myös 

seniorien keskuudessa. Ulkosuomalaisten kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja sen kehittä-

mismahdollisuuksia voisi kirkon tai muun järjestön toimesta tutkia enemmän. Lisäksi 

voisi perehtyä enemmän mummo- ja vaaritoimintaan, joka suomessa on yleistynyt. Se-

niorien osallisuuteen ja sen lisäämiseen perehtyminen olisi lisäksi mahdollinen jatkotut-

kimusaihe. 
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Toivon, että kirkko ja Finn-Guild-järjestö saavat työstäni lisätietoa seniori-ikäisten ul-

kosuomalaisten tarpeista ja nykytilasta. Toivottavasti muutkin suomalaisjärjestöt Bri-

tanniassa hyödyntävät tutkimuksessa esiin tulleita tietoja ja tuloksia. Kirkko ja suoma-

laiset järjestöt yleensäkin ovat tärkeitä ulkosuomalaisille, joten uskon, että ne pystyvät 

jatkamaan toimintaansa hyvin ja laadukkaasti eteenpäin taloudellisista ja muista vaike-

uksista huolimatta. Erään ulkosuomalaisen vastaajan sanoin: ” Kirkko on meidän suo-

malaisten ”koti" Britanniassa. Sielunhoito ja muu kokonaisvaltainen toiminta on kor-

vaamatonta.”  
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LIITE 

Seniorikysely 

SENIORIKYSELY ISO-BRITANNIASSA ASUVILLE SUOMALAISILLE 

 
 

Hei! Olen sosionomi ja kirkon nuorisotyön-opiskelija Diakonia ammattikorkeakoulusta.  

Teen opinnäytetyöhöni liittyen senioritutkimusta yhteistyössä Finn-Guildin ja Lontoon suoma-

laisen merimieskirkon kanssa. Tutkimukseni aihe on selvittää noin yli 63-vuotiaiden Britannias-

sa asuvien suomalaisten tukiverkostoja, ja millaista apua ja toimintaa he toivoisivat suomalaisel-

ta Merimieskirkolta. Jokaista vastausta käsittelen luottamuksellisesti ja vastaajan henkilötiedot 

eivät tule ilmi tutkimuksessani. Vaikka et itse kuulu tutkimuksen kohderyhmään, olisin kiitolli-

nen, jos voisit jakaa kyselyäni/kertoa kyselystäni kohderyhmään kuuluville tutuillesi. Lisäksi 

voit jättää alle yhteystietosi, jolloin osallistut erilaisten lahjakorttien arvontaan. Jos sinulla on 

kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla tii-

na.sulku@student.diak.fi. -Tiina Sulku  

 

Voit täyttää kyselyn myös sähköisesti osoitteessa www.finnishchurch.org.uk/164-seniorikysely 

 

Syntymävuosi:       
 

Postinumero:  
 

Ympyröi sopivin vastausvaihtoehto (muutama avoin kysymys, johon kirjallinen vastaus) 

 

Sukupuoli:  1. Nainen      2. Mies 

 

Siviilisääty:  1. Naimisissa     2. Avoliitossa    3. Parisuhteessa   4. Eronnut    5. Leski    6. 

Naimaton 

 

Kuinka kauan olet asunut Britanniassa?  
 

1. alle 5v.    2. 5-10 v.    3. 10–20 v.     4. 20–40 v.         5. yli 40 v. 

 

Onko sinulla lapsia? Asuvatko lapsesi   1. Britanniassa   2. Suomessa   3. Muualla   4. Ei ole 

lapsia 

 

Onko sinulla muita sukulaisia Britanniassa? (puolison, lapsien ja lastenlasten lisäksi) 1. 

Kyllä     2. Ei 

 

Millaiset tukiverkostot sinulla on omasta mielestäsi Britanniassa asteikolla 1-5  

(1=heikot, 5=vahvat)   1      2       3       4        5 

 

Oletko osallistunut Merimieskirkon toimintaan Lontoossa? Jos olet, niin mihin seuraavis-

ta: (mahdollisuus ympyröidä useita vaihtoehtoja)   
 

1. Messu/jumalanpalvelus  2. Myyjäiset   3. Ryhmätoiminta   4. Yhteydenotto työntekijään  
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5. Vapaaehtoistoiminta   6. Muu tapahtuma  7. En ole osallistunut  8. En ole kuullut Merimies-

kirkosta 

 

Oletko osallistunut Merimieskirkon järjestämään toimintaan Lontoon ulkopuolella? Jos 

olet, niin mihin seuraavista: (mahdollisuus ympyröidä useita vaihtoehtoja)  
 

1. Messu/jumalanpalvelus 2. Kauneimmat joululaulut 3.Ystäväverkoston aluetapaaminen 4. 

Muu tapahtuma 5. En ole osallistunut 6. Tapaamisia ei ole järjestetty alueellani 

 

Kuinka säännöllisesti osallistut Merimieskirkon järjestämään toimintaan?  

 

1. Viikottain   2. Kuukausittain    3. Ainakin kerran vuodessa    4. Harvemmin kuin kerran vuo-

dessa  

5. En osallistu Merimieskirkon toimintaan 

 

Olisiko sinulla kiinnostusta ja mahdollisuutta osallistua Lontoon Merimieskirkon toimin-

taan useammin jos toimintaa olisi enemmän?  
1. Viikottain  2. Kuukausittain 3. Ainakin kerran vuodessa  4. Ei ole kiinnostusta/mahdollisuutta 

Millaiseen Lontoon Merimieskirkon toimintaan haluaisit osallistua tai mitä muita palvelu-

ja toivoisit Merimieskirkolta? (esimerkiksi senioripäivät, senioriruokailut, retkitoiminta, käsi-

työpiiri..) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Oletko/oletko ollut joskus Finn-Guildin jäsen?  1.  Kyllä    2. En    3. Olen ollut aiemmin 

Mitä terveisiä/toiveita haluaisit lähettää Finn-Guildille? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

Osallistutko johonkin muuhun suomalaistoimintaan Britanniassa? (Finnish Institute, nais-

tenpiirit, Suomikoulut)  Mihin ja kuinka usein? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 
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Onko Ystäväverkosto sinulle tuttu? (Ystäväverkosto on Merimieskirkon ja Finn-Guildin 

organisoima vapaaehtoisista koostuva verkosto, jonka jäseniltä voit saada tukea, käytän-

nön apua, paikallistietoa ja suomenkielistä seuraa)          1. Kyllä      2. Ei 

 

Oletko koskaan ollut yhteydessä ystäväverkostolaiseen?          1.Kyllä     

2. Ei 

 

Oletko osallistunut ystäväverkoston järjestämään tilaisuuteen?  1.Kyllä     2. Ei 

 

Voisitko kuvitella ottavasi yhteyttä ystäväverkostolaiseen tarvittaessa?  

(1= en voisi kuvitella 5= voisin erittäin hyvin kuvitella)    1      2       

3       4        5 

 

Kuinka tärkeänä pidät ystäväverkoston olemassaoloa?  

(1= en yhtään tärkeänä 5= erittäin tärkeänä)   

 1      2       3       4        5 

 

Millaisia palveluita toivoisit Ystäväverkostolta?   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Mita muita terveisiä/toiveita haluaisit lähettää Merimieskirkolle? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Kiitos osallistumisestasi kyselyyn! 

 

Jos haluat osallistua Merimieskirkon lahjakorttien arvontaan, niin jätä tähän yhteystietosi 

(nimi, osoite/puhelinnumero). 

_________________________________________________________________ 

Lähetä täytetty lomake Lontoon Merimieskirkolle viimeistään 31.11.2014 osoitteeseen 33 Albi-

on Street, GB-London, SE16 7HZ Voit täyttää kyselyn myös sähköisesti: 

www.finnishchurch.org.uk/164-seniorikysely 
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