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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toiminnallisten menetelmien opas 

seurakunnan sielunhoitotyöhön. Ruokolahden seurakunta oli yhteistyökumppa-

nimme. Työn tavoitteena oli koota oppaaseen sellaisia toiminnallisia menetelmiä, 

joita työntekijät voisivat käyttää kasvokkaisissa sielunhoitotilanteissa ilman erityi-

siä apuvälineitä. Oppaan tavoitteena oli toiminnallisten menetelmien kautta aut-

taa löytämään uudenlaisia näkökulmia niin, että sielunhoitotilanteet pääsisivät 

etenemään ja sielunhoitoon tullut voisi kokea tulleensa autetuksi.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisena työnä. Prosessi eteni selvittä-

mällä ensin yleisimmät sielunhoitoon tulon lähtökohdat. Tämän jälkeen selvitet-

tiin, minkälaisilla toiminnallisilla menetelmillä sielunhoitoon tulleen henkilön elä-

mänhaasteita voisi työstää. Valitsimme 20 erilaista yksilötasoa, suhdetasoa ja ju-

malasuhdetta tukevaa menetelmää, jotka koottiin oppaaksi. Opas toimitettiin 

Ruokolahden seurakunnan papeille, diakoniatyöntekijöille ja nuorisotyönohjaa-

jille koekäyttöön. Heille lähetettiin kysely, jolla kerättiin käyttökokemuksia. Mää-

räaikaan mennessä seitsemästä työntekijästä kolme vastasi kyselyyn. 

 

Kyselyyn vastanneet työntekijät kertoivat oppaan vastanneet hyvin heidän odo-

tuksiaan. Opasta pidettiin myös monipuolisena ja menetelmiä hyvinä. Vastaajat 

arvioivat, että toiminnallisista menetelmistä voi sielunhoitotilanteissa olla apua. 

Oppaassa oli kaksi menetelmää, joiden ohjeistukseen toivottiin tarkennusta. Li-

säksi saatiin vinkkejä muutamasta menetelmästä, joita oppaassa ei ollut. Palau-

tekyselyn mukaan opasta pidettiin hyödyllisenä sielunhoitotyössä. 

 

Sielunhoitotyöhön tarkoitettua toiminnallisten menetelmien opasta tai ajankoh-

taista tutkimustyötä sielunhoidon toiminnallisiin menetelmiin liittyen ei ole aiem-

min julkaistu. Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opas voi olla tukemassa 

sielunhoitoprosessien etenemistä. 
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The aim of this thesis was to make a guide to functional methods of pastoral care 
of the church. Ruokolahti Parish was our partner. The aim of the project work was 
to compile functional methods into the guide that employees could use in appoint-
ments without special tools. The aim of the guide was to help find new perspec-
tives through functional methods so that pastoral care situations could progress 
and that those who seek pastoral care could feel helped.  
 
The thesis was carried out as a development-oriented work and producted a 
guide to functional methods of pastoral care. First, the common starting points for 
entering the pastoral care were identified. It was then investigated what kind of 
functional methods could be used to work on the life challenges of a person who 
has come in to get pastoral care. The thesis work selected 20 methods to support 
on individual level, on relationship level as well as on the level of one´s relation-
ship with God, which were compiled as a guide. 
 
The guide was delivered to Ruokolahti Parish priests, church diaconal workers 
and youth work instructors for trial use. They were sent a survey to collect user 
experiences. By the deadline, three of the seven employees replied to the ques-
tionnaire. 
 
The employees who responded to the survey said the guide had responded well 
to their expectations. The guide was also considered versatile and the methods 
to be good. The respondents estimate that functional methods can be helpful in 
pastoral care. The guide contained two methods of which the instructions were 
requested to be specified. In addition, feedback was received on a few methods 
that were not included in the guide. According to the feedback survey, the guide 
was considered useful in pastoral care work. 
 
No guide to functional methods for pastoral care or topical research on functional 
methdos of pastoral care has been published before. A guide to the functional 
methods of pastoral care can support the progress of the pastoral care pro-
cesses. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ihmisen tarpeisiin usein kuuluu halu kokea merkityksellisyyttä, rakkautta, toivoa 

ja turvallisuutta. Elämä tuo kuitenkin usein mukanaan haasteita ja vaikeita kysy-

myksiä, josta on vaikea yksin selviytyä. Keskustelemalla avoimesti luotettavan 

ihmisen kanssa voi kokea tulleensa autetuksi, kohdatuksi, tuetuksi ja lohdute-

tuksi. Toisen ihmisen toimiessa peilinä voi saada myös uusia näkökulmia elä-

määnsä. Seurakunnassa tätä auttavaa keskustelua esimerkiksi diakonin tai papin 

kanssa kutsutaan sielunhoidoksi (Suomen ev.lut. kirkko, i.a.-a.). Vaikka auttajana 

onkin ihminen, sielunhoidon syvin lähde on kuitenkin aina Jumala. Kuuntelemi-

sen ja keskustelun lisäksi kohdatun ihmisen niin halutessa apuna voi olla myös 

Raamattu, rippi tai ehtoollinen.  

 

Keskustelun ja kuuntelemisen avulla sielunhoitaja pyrkii tunnistamaan sielun-

hoidettavan tarpeet, mutta aina sielunhoitoon tullut henkilö ei itsekään tunnista 

omaa kipuaan tai osaa antaa hädälleen nimeä. Tällöin apua voi olla siitä, että 

sielunhoitajan johdolla konkretisoidaan asioita keskustelun tueksi. 

 

Erilaiset toiminnalliset menetelmät ovat muodostuneet meille työelämässä luon-

teviksi työskentelyvälineiksi. Niitä hyödyntämällä olemme auttaneet aikuisia ja 

nuoria oppimaan uutta ja ohjanneet löytämään avartavampia näkökulmia asioi-

hin. Sielunhoitotehtävissä sekä maallikkona että kirkon virassa toimiessamme 

olemme havainneet, että asiat hahmottuvat toisinaan paremmin myös sielunhoi-

totilanteissa, jos tukena on toiminnallisia menetelmiä.  

 

Toiminnalliset menetelmät auttavat kokemusten ja tunteiden ymmärtämisessä 

sekä mahdollistavat nähdä asioita myös toisten näkökulmasta. Myös asioiden 

selkiyttäminen tai tilanteen hahmottaminen voi vahvistua sekä sieluhoitajalle että 

sielunhoidettavalle konkreettisten apuvälineiden tuella. (Góthoni, 2014, s. 60.) 

Tässä opinnäytetyössä teimme toiminnallisten menetelmien oppaan helpottaak-

semme sielunhoidollista asiakastyöskentelyä silloin, kun pelkän keskustelun ja 

rukouksen avulla asiakas ei tule autetuksi. 
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Sielunhoitotyössä käytettävien toiminnallisten menetelmien opasta tai koostetta 

erilaisista harjoitteista ei etsinnöistämme huolimatta löytynyt. Tämän vuoksi pää-

dyimme keräämään tahoillamme materiaalia talteen erilaisista harjoitteista. Ma-

teriaalipankkimme koostuu erilaisista koulutuksista, luennoilta tai kirjoista löytä-

mistämme menetelmistä. Jotkut ovat omia sovelluksiamme aiemmin oppimas-

tamme. Kaikkien alkuperäistä lähdettä on ollut mahdotonta määritellä.  

 

Yhteistyökumppanimme Ruokolahden seurakunta oli ilmaissut kiinnostuksensa 

sielunhoitotyön toiminnallisten menetelmien oppaasta. Niinpä päädyimme kokoa-

maan aineistomme harjoitteet yhdeksi oppaaksi seurakunnan käyttöön. Seura-

kunnan työntekijöille tekemämme kyselyn avulla pyrimme selvittämään, kuinka 

erilaiset toiminnalliset harjoitteet tukevat sielunhoitotyötä silloin, kun pelkkä kes-

kustelu ei riitä. Oppaan myötä sielunhoitotyössä käytettävä materiaali on myös 

helposti löydettävissä ja ulkoasultaan siisti niin, että sitä voi käyttää kätevästi 

asiakastyöskentelyssä.  

 

 

 

2 SIELUNHOITO SEURAKUNTATYÖSSÄ 

 

 

2.1 Sielunhoitotyön historia ja nykyhetki 

 

Suomessa luterilaisen kirkon piirissä sielujen hoitaminen on ymmärretty eri tavoin 

eri aikoina. Sielunhoidosta on puhuttu suomen kielessä tällä termillä vasta 1800-

luvulta alkaen (Nikki, 2021. s. 260). Sielunhoidon käsitteen juuret ovat filosofiassa 

eikä termiä sielunhoito esiinny Uudessa testamentissa, vaikka se kuulostaakin 

hengelliseltä (Saarinen, 2021, s. 20). Paavalin kirjeistä voidaan kuitenkin nähdä 

erilaisia käytäntöjä, jotka nykyisin mielletään sielunhoidon piiriin kuuluviksi, 

vaikka hän ei varhaisena kirjoittajana erota sielunhoitoa erilliseksi toiminnan la-

jiksi. Paavalin kohdalla voidaan esimerkiksi tarkastella sitä, mistä hän katsoo kär-

simyksen, synnin ja syyllisyyden kumpuavan ja miten hän niihin suhtautuu. Paa-

valin kirjeissä hän esittäytyy monitahoisena ihmisten kohtaajana: toisaalta myö-

tätuntoisena ja herkkänä, kun taas välillä hän turvautuu komentelevaan tyyliin. 
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Juutalaisen perinteen mukaisesti Paavali lähestyy ihmisiä kokonaisuutena ja tältä 

osin hänen ajattelunsa soveltuu nykysielunhoidon kokonaisvaltaiseen tapaan 

kohdata ihmisiä. (Nikki, 2021, s. 260, 271, 262.) 

  

Keskiajalla yleistyneen latinan cura animarun -ilmauksen perusmerkitys sisältää 

sielunhoidon tavanomaisena seurakuntatyönä. Cura animarun tarkoittaa pelkis-

tetysti ilmaistuna kirkkokuria tai kaikenlaista seurakuntatyötä. Tästä ilmauksesta 

voidaan käyttää myös pelkkää cura-sanaa, josta on kehittynyt joukko erilaisia pa-

pin työtä sekä roolia kuvaavia ilmauksia. Luther kehitti tätä pidemmälle ja muok-

kasi siitä oman sielunhoidon käsitteen, joka on saksaksi Seelsorge. Lutherin sie-

lunhoitotyö sisälsi papin kaikenlaisen työn painopisteenä saarnaamisen, mutta 

hän korosti kuitenkin sielunhoitajan työn moninaisuutta ja tilannekohtaista lähes-

tymistapaa. Valistuksen myötä 1700-luvulla käsitys ihmisestä yksilönä yleistyi. 

Sitten uskonto ei enää ollut vain papin saarnaa vaan myös dialogista keskuste-

lua. Niin kutsuttu Schaumanin kirkkolaki (1869) oli käänteentekevä sielunhoito-

työn kehittymisen kannalta siinä mielessä, että Schauman jakoi enemmän koko 

yhteisöä koskettavan cura -ilmauksen cura generalikseen eli yleiseen sielunhoi-

toon ja cura specialikseen eli erityiseen sielunhoitoon. Jälkimmäinen eriytyi vähi-

tellen henkilökohtaisesti painottuneeksi varsinaiseksi sielunhoidoksi. (Saarinen, 

2021, s. 20–25.) Sielunhoito nähtiin siis pitkälti ihmisen hengellisenä ohjaami-

sena ja auttamisena syvempään jumalakokemukseen aina 1900-luvun alkuun 

saakka (Kettunen, 2013, s. 17). 

 

Suomessa 1960-luvulta alkaen luterilaisen kirkon piirissä painopiste sielunhoidon 

ymmärtämisessä siirtyi julistuskeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen (Vikström, 

2021, s. 77). Tällöin myös rippi–anteeksiantamus -ajattelumallin sijaan painopiste 

siirtyi entistä enemmän keskustelevaan sielunhoidon malliin ja sielunhoidon teh-

täväksi omaksuttiin kärsimyksen lievittäminen sellaisena kuin autettava kärsimyk-

sensä itse kokee (Kettunen, 2021, s. 97; Peltomäki, 2020, s. 222). Irja Kilpeläi-

sellä oli merkittävä vaikutus tähän muutokseen. Hän muotoili terapeuttisen sie-

lunhoidon periaatteet ja menetelmän 1960-luvun lopulla julkaistussa kirjassaan 

Osaammeko kuunnella ja auttaa. Kilpeläisen mukaan sielunhoitajan tulee pyrkiä 

ymmärtämään autettavaa ja olemaan häntä kohtaan empaattinen sen sijaan, että 

antaisi ratkaisuja omien tulkintojensa perusteella. (Peltomäki, 2020, s. 222.)  
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Tälle ajanjaksolle sijoittuu myös modernin psykologian voimistuminen, jolloin sie-

lunhoitajat ottivat vaikutteita yli kirkkokuntarajojen sekä psykoanalyysista että 

psykoterapeuttisesta tutkimuksesta ja toimintamenetelmistä (Kettunen, 2013, s. 

17). Psykoterapia eroaa sielunhoidosta siinä, että se määritellään ammatillisesti 

erikoistuneeksi toiminnaksi, jossa käsitellään ihmisen psyykkisiä ongelmia. Psy-

koterapiamuotojen taustalla ovat tietyt psykologiset teoriat, kun taas sielunhoidon 

kohdalla tällaiset taustateoriat eivät ole niin hyvin osoitettavissa. (Kettunen, 2013, 

s. 46.) Terapeuttinen sielunhoito on siis historiallisesti uusi lähestymistapa. Siinä 

korostuu ihmisen empaattinen ja kunnioittava kohtaaminen ja auttaminen. Tässä 

lähestymistavassa on olennaista se, millaista kieltä sielunhoitaja käyttää ja miten 

hän asiansa sanoittaa. (Peltomäki, 2021, s. 60, 72.)  

 

Nykyisin sielunhoidoksi kutsutaan kirkon ja eri uskonnollisten yhteisöjen harjoit-

tamaa ihmisten auttamista, joka kohdistuu yksilön psyykkiseen kokemistodelli-

suuteen. Siinä voidaan käsitellä joko hengellisiä kysymyksiä tai pelkästään mie-

len hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tai molempia. Aiemmin sielunhoitotyö oli vain 

pappien vastuulla. Nykyisin sitä tekevät luterilaisen kirkon piirissä pappien lisäksi 

myös diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät sekä vapaaehtoiset seurakuntalai-

set. Suomen luterilaisen kirkon sielunhoitotyö on luonteeltaan avointa eikä apua 

hakevalta kysytä hänen uskonnollista vakaumustaan tai kuulumistaan kirkkoon. 

Tämä toimintatapa pohjautuu kristilliseen uskoon ja siitä kumpuavaan ihmisen 

psyykkiseen ja hengelliseen tukemiseen. (Kettunen, 2013, s. 16, 18, 36.) Kirkon 

verkkosivuilla sielunhoito kiteytetään siten, että se on yksinkertaisesti ilmaistuna 

auttavaa keskustelua tai yksityisen ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmis-

suhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa kysymyksissä (Suomen ev.lut. kirkko, 

i.a-a; Suomen ev.lut. kirkko, i.a-b). 

  

  

2.2 Sielunhoitotyön kokonaisvaltaisuus ja luottamuksellisuus 

  

2000-luvulla ymmärrys ihmisen kehollisuudesta suhteessa uskontoon on lisään-

tynyt selvästi. De Kock ja Sonnenbergin (2012) mukaan uskonto on voimakkaasti 

kehollinen asia ja ihmiset ovat kehollisesti läsnä myös uskontoon liittyvien kysy-

mysten äärellä. Sielunhoidossa tämä näkyy siten, että on siirrytty ihmisen 
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kokonaisvaltaiseen auttamiseen ja kuuntelemiseen ja ihmisen kuuntelemisesta 

ja elämäntilanteesta kumpuaviin toimintatapoihin. (Tervo-Niemelä, 2021, s. 128.) 

Näitä erilaisia toimintatapoja voivat olla esimerkiksi keskustelu, yhteinen tai yksi-

tyinen rukous, virsien veisaaminen, jumalanpalvelus, Raamatun sanan käyttö tai 

rippi. Sielunhoito voi myös toteutua monella eri tavalla, kuten sanallisena vuoro-

vaikutuksena, internetin välityksellä, kirjeitse tai puhelimitse. (Kettunen, 2013, s. 

46–47, 189.)  

 

Nykyisin näiden perinteisempien lähestymistapojen rinnalle on sielunhoidossa 

nousemassa myös menetelmiä, joita on lainattu muiltakin tieteenaloilta kuin teo-

logiasta. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita draamatyöskentely, musiikin tai 

kuvataiteen käyttö. Vaikka taidelähtöisten menetelmien käyttö on yleistynyt voi-

makkaasti eri yhteiskunnan osa-alueilla ja myös Suomen evankelisluterilaisessa 

kirkossa, ei taiteen sielunhoidollisesta käytöstä ole kotimaassamme tehty tutki-

musta juuri lainkaan (Vilja-Mantere, 2018, s. 2, 20). Vilja-Mantereen oman tutki-

muksen mukaan taidelähtöinen toiminta toi sielunhoidon näkökulmasta nuorten 

ja nuorten aikuisten kohtaamiseen uusia ja arvokkaita mahdollisuuksia. Taideil-

maisu antaa tilaa kokonaisvaltaisille kokemuksille, jotka toimivat pohjana moni-

puoliselle vuorovaikutukselle. (Vilja-Mantere, 2018, s. 2.) 

 

Yksilötapaamisten lisäksi monissa seurakunnissa sielunhoitoa toteutetaan erilai-

sissa ryhmissä. Ne voivat olla esimerkiksi vertaistukiryhmiä, kasvuryhmiä, suru-

ryhmiä ja mielenterveyskuntoutujien ryhmiä. (Góthoni, 2014, s. 68.) Joillekin ih-

misille ryhmässä asioiden käsittely tuntuu luontevammalta kuin kahdenkeskinen 

kohtaaminen ja siksi on tärkeää, että jokaiselle löytyy itselle parhaiten soveltuva 

toimintamuoto. Sielunhoidon kokonaisvaltaisuus onkin ihmisen koko elämäntilan-

teen huomioonottamista: siinä on mukana hänen fyysinen, psyykkinen, sosiaali-

nen sekä uskonnollinen elämäntodellisuus ja ulottuvuus. Siksi onkin tärkeää, että 

sielunhoitaja näkee ihmisen kokonaisuudessaan erilaisine tarpeineen ja toivei-

neen. (Kettunen, 2013, s. 47.) Apua hakevan ihmisen tarpeiden ja toiveiden poh-

jalta sielunhoitotilanteet voivat rajoittua vain yhteen tapaamiseen tai ne voivat jat-

kua pidempään. Luonnollisesti yhden kerran tapaamisessa mahdollisuus auttaa 

voi olla rajallisempi kuin pidemmässä yhteydessä. Kummassakin tapauksessa 

apu voi olla kuitenkin varsin tärkeä. (Välimäki, 2016, s. 27.) Olennaista on 
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sielunhoidettavan autetuksi tuleminen hänen senhetkisessä tilanteessaan (Ket-

tunen, 2013, s. 47). 

  

Kiiskin (2009, s. 54) mukaan luottamuksellisuus on sielunhoidon ehdoton pe-

rusta. Ilman sitä sielunhoidolla ei ole pohjaa, jolle rakentaa. Luottamuksen raken-

tumisen kannalta sielunhoidettavalle onkin hyvä kertoa, että sielunhoitajaa sitoo 

vaitiolovelvollisuus, josta on säädetty muun muassa julkisuuslaissa sekä kirkko-

laissa (L 621/1999 23. §; KL 1054/1993 5. luku 2. §). Myös Vilja-Mantereen (2018, 

s. 12) tutkimuksesta käy ilmi, miten turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri on 

edellytys sielunhoidolliseen kohtaamiseen. 

 

 

2.3 Dialogisuus ja kuuntelemisen taito sielunhoidossa 

  

Sielunhoito on useimmiten keskustelua kahden ihmisen kesken. Tällöin verbaa-

linen vuorovaikutus on keskeisin työtapa. (Kiiski, 2009, s. 208.) Se voidaan nähdä 

myös kommunikaationa, jossa vaikuttavat pitkälti samat tekijät kuin tavallisessa-

kin vuorovaikutuksessa. Sielunhoitosuhteen auttavaa vuorovaikutusta edistävät 

ja estävät pitkälti samat tekijät kuin muutakin inhimillistä kanssakäymistä. Siksi 

erilaiset vuorovaikutustaidot ja kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen ovat sielun-

hoitajalle tärkeitä. (Kettunen, 2013, s. 85.) Tarkastellessaan sielunhoitoa dialogi-

suuden näkökulmasta Pruuki (2009, s. 9) kiteyttää sen siteeraamalla koulutta-

jansa Jorma Ahosen sanoja: ”Dialogisuus on taito puhua siten, että toinen haluaa 

kuunnella ja taito kuunnella siten, että toinen haluaa puhua.” 

  

Lähtökohta ja merkittävin ulottuvuus auttavassa vuorovaikutuksessa on kuitenkin 

se, miten sielunhoitaja on läsnä sielunhoitosuhteessa. Levollisuus ja rauhallisuus 

voi auttaa asiakasta puhumiseen ja avoimeen ilmaisuun. Kiireetön läsnäolo lisää 

turvallisuutta, joka voi vähentää asiakkaan kokemaa ahdistusta ja antaa siten ti-

laa vaikeidenkin asioiden ilmaisemiselle. (Pruuki, 2009, s. 13.) Sielunhoitajan ole-

mus viestittää siis enemmän kuin hänen sanansa. Se voi ilmentää esimerkiksi 

läsnäoloa, välittämistä, hyväksyntää ja tilan antamista tai päinvastaista, kuten tor-

juntaa ja välttelyä. Kiireen tuntu tai sielunhoitajan niukkasanaisuus voi antaa asi-

akkaalle viestin, että tämän tulee ”suoriutua” mahdollisimman nopeasti. Tällöin ei 
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ole mahdollista päästä kiinni prosessiin, jossa yhdessä ymmärrettäisiin asiaa tai 

kysymystä eri näkökulmista. Kiireettömyys luo rauhallisen ilmapiiriin, jossa yh-

dessä etsitään ja mietitään ilman tarvetta ratkaista asioita. (Kettunen, 2013, s. 

93–94.)  

  

Kuuntelemisen taito on vaikeaa ja haastavaa, mutta sen hoitavan merkityksen on 

todettu olevan tärkeä. Ellinor ja Gerard (1997) ovat arvioineet sen olevan ehkä 

vaativin ja merkittävin luovaa aktiivisuutta ilmentävä toiminto. Bahtinin mukaan 

(1991) ihminen tarvitsee toisen ihmisen, jonka kanssa hän vastailee omiin kysy-

myksiinsä. Sielunhoidossa tämä voisi tarkoittaa sitä, että tulisi kuunnella sitä, mitä 

asiakas haluaa itse sanoa, eikä sitä, mitä sielunhoitaja haluaa tietää. (Pruuki, 

2009, s. 13–14.) Góthonin (2020, s. 19) mukaan kuuloa ja kuuntelemista voi har-

joitella, ja ne herkistyvät auttamistyössä opettelun ja kokemuksen kautta. Hän 

jakaa kuuntelemisen taidon viiteen eri osa-alueeseen: tunneherkkyyteen eli af-

fektiiviseen kyvykkyyteen, eettiseen herkkyyteen, tiedolliseen eli kognitiiviseen 

osaamiseen, tilannetajuun sekä kuuntelemiseen toimintana. Näitä kaikkia osa-

alueita voi harjoitella, ja jokainen niistä on olennainen kuuntelemisessa. Mikäli 

kuuntelija laiminlyö jonkin osatekijän, kuunteleminen ei toteudu parhaalla mah-

dollisella tavalla. (Góthoni, 2020, s. 19, 21.)  

  

Affektiivisessa kyvykkyydessä kuuntelija osaa arvostaa kuuntelemista ja toisen 

kokemuksia sekä tunnistaa omat reaktionsa ja tunteensa. Kun puhuja kertoo esi-

merkiksi omista murheistaan ja tunteistaan, hän kaipaa kuuntelijan ilmaisevan 

myötätuntoa. Tunteiden kuunteleminen vaikuttaa siis sekä puhujaan että kuunte-

lijaan. Tämän asian huomioonottaminen ja tiedostaminen auttaa kuuntelijaa huo-

mioimaan muun muassa etäisyyden ja läheisyyden merkityksen. Eettisessä herk-

kyydessä taas on kyse valmiudesta ja kyvykkyydestä tunnistaa kuuntelemisen 

eettisiä ongelmia, kuten mahdollisuus vallankäyttöön epätasa-arvoisissa vuoro-

vaikutussuhteissa. Se antaa myös vastauksia siihen, miksi minun tulisi kuunnella. 

Kuuntelemisen kognitiivisella osaamisella tarkoitetaan sitä, että kuuntelija ym-

märtää kuuntelemisen merkityksen ja tavoitteet. Kuuntelemiseen kuuluu puhutun 

ymmärtäminen, arviointi ja usein myös johtopäätösten tekeminen keskustelun eri 

vaiheissa. Tilannetaju puolestaan mahdollistaa mielekkään kuuntelun monenlai-

sissa toisistaan poikkeavissa asiayhteyksissä, koska ne edellyttävät erilaista 
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kuuntelemisosaamista. Tilannetaju näkyy muun muassa siinä, että kuuntelija 

osaa liikkua luontevasti eri kuuntelemisen tasoilla. Joskus riittää niin sanotusti 

perustaso eli puheen sisällön kuuntelu. Toisinaan taas tarvitaan kriittistä tai tera-

peuttista tapaa kuunnella. Mielekkääseen toimintaan kuuluu sekä kuunteleminen 

toimintana että siihen liittyvät asianmukaiset käyttäytymismallit. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kuuntelija on halukas kuuntelemaan ja toimimaan keskustelun edellyt-

tämällä tavalla siten, että vuorovaikutussuhteesta tulee mielekästä. Ongelmia voi 

syntyä näillä kaikilla kuuntelemisen osa-alueilla. Erityisen pulmallisia voivat olla 

tilanteet, joissa auttaja on nopea tulkitsemaan, mutta ei ole kuullut eikä ymmär-

tänyt toisen sanomaa. Hämmennystä voi myös herättää, mikäli kuuntelija arvioi 

kuulemaansa, vaikka ei muista kuulemastaan juuri mitään. (Góthoni, 2020, s. 19–

21.) 

 

Kuuntelemisen taidossa on keskeistä poistaa niitä esteitä, jotka vaikeuttavat 

kuuntelemista, ja pyrkiä minimoimaan ne. Merkittävimpiä ovat mielessä pyörivät 

ajatukset, asiat, huolet ja ennakkokäsitykset. Myös pelko siitä, että ei osaa rea-

goida oikealla tavalla kuulemaansa asiaan tai keskustelukumppaniin, voi viedä 

ajatukset muualle ja estää keskittymästä kuuntelemiseen. Asenteet ja ennakko-

luulot näkyvät suhtautumisessa ja tavassa kuulla. Niiden perusteella voimme 

kuunnellessamme tehdä omia tulkintoja ja johtopäätöksiä sekä kysyä tulkintoihin 

pohjautuvia kysymyksiä. Siksi onkin syytä välillä tarkentaa, onko ymmärtänyt toi-

sen puheen oikein. Lisäksi tarkentavat kysymykset auttavat kuulemaan asioita 

puhujan tarkoittamalla tavalla. (Góthoni, 2020, s. 22, 29.) 

  

Sielunhoitajan tulee näin ollen sietää epävarmuutta, kyseenalaistaa omat oletta-

muksensa, tulkintansa ja tietämisensä, ja pyrkiä olemaan avoin. Tietämättömyys 

voi olla hyödyllistä, koska se luo tilaa uusille tulkinnoille. Tämä voi myös auttaa 

siinä, että sielunhoitokeskustelussa ratkaisuja pyritään tarkastelemaan monista 

eri näkökulmista käsin. Asioihin pyritään yhdessä löytämään ehkä uusiakin mer-

kityksiä ja lähestymistapoja. Tällöin asiakkaalla on todennäköisesti enemmän 

mahdollisuuksia toimia vaihtoehtoisilla tavoilla. Sielunhoitotilanne ja -keskustelu 

voi parhaimmillaan olla paikka, jossa asiakas pystyy jakamaan huolensa sielun-

hoitajan kanssa. Siitä voi muodostua molemmille merkittävä kokemus. (Pruuki, 

2009, s. 15–16,19.) Sielunhoitoprosessissa sielunhoitajan persoonalla onkin siis 
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suuri merkitys. Hänen kuuntelemisen taitonsa ja kykynsä tulla kärsivän rinnalle 

on tärkeä osatekijä sielunhoidon eheyttävän vaikutuksen kannalta. (Dahlen, 

2015, s. 167.) 

 

 

 

3 TOIMINNALLISET MENETELMÄT VUOROVAIKUTTEISESSA ASIAKAS-

TYÖSKENTELYSSÄ 

 

 

Erilaiset luovat menetelmät, kuten kuvat ja kirjoitukset ovat usein käytössä, kun 

puhutaan toiminnallisista menetelmistä (Punkanen, 2009, s.36). Asiakastyösken-

telyssä näitä käytetään keskustelun ohella silloin, kun halutaan avata yhteyksiä 

ja lisätä ymmärrystä ihmisen tilanteesta. Toiminnallisten menetelmien tavoitteena 

on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja osallisuutta sekä herätellä luovuutta. (Raati-

kainen ym., 2019, s. 156.) 

 

Asiakastyöskentelyssä arjen työvälineenä voidaan soveltaa myös taidetta. Täl-

löin kyseessä on taidetoiminta, mikä mahdollistetaan yhdessä jossain yhteisössä. 

Se voi olla myös erityyppisiä luovan toiminnan muotojen tuomista ihmisten pariin 

tai sen avulla voidaan osallistaa yleisöä taide-esitykseen. Taiteen soveltavan 

käytön lisäksi käytetään myös muita nimityksiä siitä, miten ammattilaiset voivat 

käyttää työssään erilaisia luovan toiminnan menetelmiä ja taidetta ihmisten koh-

taamisessa. Tällaisia nimityksiä ovat esimerkiksi osallistava taide, yhteisötaide, 

taidelähtöiset tai -toiminnalliset menetelmät, voimauttava taidetoiminta ja sosio-

kulttuuriset menetelmät. (Karjalainen, 2019 s. 15.) Monet näistä käsitteistä saat-

tavat olla päällekkäisiä, kuten luova toiminta ja taidelähtöiset menetelmät. Vuo-

rovaikutteisessa asiakastyöskentelyssä ja sielunhoidossa toiminnallisten mene-

telmien parissa työskentely on taiteen soveltavaa käyttöä. 

 

Luovuus on keskeinen selviytymiskeino, kun yritämme selvitä eteen tulleista 

haasteista, löytää uusia ratkaisuja ja saada asioille uusia näkökulmia. Leikillä, 

kokeilulla ja mielikuvituksella on myös syvällisempiä merkityksiä elämän haas-

teissa kuin ainoastaan tuoda iloa arkeen. Luova ajattelu auttaa näkemään asioita 
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toisin sekä prosessoimaan itseä ja omia kokemuksia. Luovuus voi olla arjessa 

näkyvää ongelmanratkaisua tai taiteellista toimintaa. (Karjalainen, 2019 s. 11).  

 

Toiminnalliset menetelmät eri muodoissaan eivät sinällään ole asiakasprosessin 

tavoite vaan toimivat yhtenä kohtaamisen ja yhdessäolon muotona. Ne voivat 

parantaa kommunikaatiota ja näin helpottaa asiakkaan ja työntekijän aitoa koh-

taamista. Toiminnalliset menetelmät voivat auttaa tulkitsemaan uudella tavalla 

menneisyyden tapahtumia tai työstää tulevaisuuden kuvia. Toiminnalliset tavat 

voivat olla myös apuna erilaisten haasteellisten asioiden jäsentämisessä ja työs-

tämisessä. (Raatikainen ym., 2019, s. 156.) Lisäksi ne voivat auttaa asiakasta 

näkemään asioita toisten näkökulmista käsin (Góthoni, 2014, s. 60).  

 

Toiminnallisia tapoja työskennellä voivat olla esimerkiksi erilaiset luovat toteutuk-

set kuten musiikki, kuvataide, tanssi, valokuvaus ja kirjoittaminen. Toiminnalliset 

työmenetelmät voivat olla myös arjen askareita, joiden lomassa työntekijä ja asia-

kas saavat toisistaan paljon informaatiota, jota ei välttämättä toimiston työpöydän 

ääressä saa. (Raatikainen ym., 2019, s. 157,162.) Toiminnallisia menetelmiä voi-

vat olla myös erilaiset lämmittelyharjoitukset, kuvat ja symbolit (Punkanen, 2009, 

s. 64). 

 

Kirjoittamista voi käyttää toiminnallisena menetelmänä, kun halutaan vahvistaa, 

itseymmärrystä ja hyvinvointia. Myös Karjalainen (2012, s.189) on havainnut kir-

joittamisen edut tutkimuksessaan. Oma ajattelu saattaa selkiytyä kirjoittamisen 

avulla ja avata näin mahdollisuuksia jäsentää omaa elämää, tarkastella omaa 

identiteettiä ja katsoa tulevaisuuteen. Kirjoittamisen muotoja on monia. Olipa ky-

symyksessä oman elämäntarinan tai jopa elämäkerran kirjoittaminen, muistoista 

kirjoittaminen tai päiväkirjan kirjoittaminen, on kirjoittamisella usein positiivinen 

vaikutus kirjoittajaan. (Karjalainen, 2019, s. 102,114–120,126.) Vahvasti tunne-

peräisten asioiden käsitteleminen kirjoittamisen kautta vaikuttaa myös tutkimus-

ten mukaan ihmisen hyvinvointiin positiivisella tavalla. Henkisen ja fyysisien hy-

vinvoinnin kasvaessa kirjoittamisella on havaittu olevan myös postitiivia vaikutuk-

sia toiminnan ja käyttäytymisen muutoksiin. (Pennebaker, 1997, s. 162.) 
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Pienen lapsen kertoessa tarinaa, jota aikuinen kirjoittaa muistiin, tapahtuu toi-

minta, jota kutsutaan saduttamiseksi. Lapsi kertoo sellaisen sadun kuin hän itse 

haluaa ja aikuinen kirjaa tarkalleen kaiken sen, mitä lapsi kertoo.  Aikuisen tulee 

tässä tehtävässään keskittyä tarkkaan kuuntelemaan ja osoittaa hyväksyntää 

lapsen tarinaa kohtaan mitään kyseenalaistamatta. (Karlsson 2003, 44.) Sadutus 

toiminnallisena menetelmänä on sovellettavissa myös eri ikäryhmille - nuorille, 

aikuisille ja ikäihmisille. Tällöin tapahtuma on toiminnallisesti sama, mutta voi-

daan käyttää erilaista terminologiaa. Voidaan puhua tarinan tai jutun kertomi-

sesta, jonka toinen kirjoittaa ylös ja lukee lopuksi ääneen. Tämä vastavuoroinen 

menetelmä vahvistaa yhteyttä ja tuo toisen ihmisen henkilökohtaisen asian kos-

kettavalla tavalla esille myös hänelle itselleen. (Karjalainen, 2019, s. 136,137.)  

 

Narratiivi puolestaan on asiakkaan kertoma tarina, jossa tapahtumat seuraavat 

toisiaan. Tarinan kertomisen avulla asiakkaalle syntyy usein autetuksi tulemisen 

kokemus. Keskustelu ohjaajan kanssa auttaa usein normalisoimaan omaa tilan-

netta. Tarinat voivat vaikuttaa ihmisen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuu-

den kokemuksiin. Piilossa olleet tai kertomattomat jääneet näkökulmat omasta 

elämästä voivat paljastua tarinaa kerrottaessa ja näin ihmisen omat negatiivisesti 

leimautuneet käsitykset itsestä saattavat väistyä. Tarinat tarjoavat mahdollisuuk-

sia uusiin kokemuksiin. (Parton & O´Byrne, 2000, s. 93.) 

 

Draaman avulla on myös mahdollista kertoa tarinoita itsestä, toisista ja ympäröi-

västä elämästä. Draaman tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ja kuvaamaan 

itseä ja omaa ympäristöä. Kuvatun tilanteen tapahtuma-aika voi olla mikä ta-

hansa. (Heikkinen, 2004, s. 59.) Elämän haasteet saattavat olla toisinaan men-

neisyydessä ja joskus tämä hetki tai tulevaisuus saattavat tuoda mukanaan asi-

oita, joiden käsittelemiseen oma resilienssi ei riitä. Draaman avulla voi tulkita jo 

koettuja kokemuksia tai valmistautua tilanteisiin, jotka ovat edessä tulevaisuu-

dessa (Karkkulainen, 2001, s. 6). 

 

Draaman muodot ovat moninaisia ja luovassa draamassa toiminta, itseilmaisu, 

fyysisyys, vuorovaikutus ja spontaanisuus ovat keskeisiä (Lindqvist 2005, 10). 

Erilaisten draaman muotojen käyttökelpoisuus tulee arvioida aina asiakastilan-

teen mukaan. Kuten aiemmin on jo todettu, kaikkien toiminnallisten menetelmien 
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ja myös draaman käyttö asiakastyöskentelyssä täytyy olla perusteltua. Asia-

kasohjauksessa täytyy tietää, miksi draamaa käytetään ja mitä sen avulla on tar-

koitus saavuttaa. Ohjauksen tarkoitus on tukea autettavaa niin, että hän elämän 

rajoitteista ja haasteista huolimatta voi saada hyviä, merkityksellisiä ja antoisia 

elämänaineksia. (Peavy, 2006, s. 11; Öystilä, 2019, s. 192.) 

 

Kuvataide tarkoittaa asiakastyöskentelyssä ja ohjauksessa omaa taiteellista tuot-

tamista, mitä voi olla esimerkiksi piirtäminen, maalaaminen tai muovailu.  Tämän 

lisäksi erilaiset kuvat ja kuvakortit voivat olla avaamassa keskustelua. Kuvien 

avulla voidaan tuoda esiin muistoja ja kokemuksia menneisyydestä sekä toiveita 

ja odotuksia tulevaisuudesta. Kuvallinen ilmaisu voi olla myös keino päästä kä-

siksi omiin tunteisiin. Tiedostamalla ja tunnistamalla omat tunteet, on mahdollista 

lähteä ohjatusti käsittelemään niitä. Kuvataidetyöskentely vaatii ohjaajalta kykyä 

kuunnella, havainnoida ja aistia asiakkaan mielenliikkeitä. Tällöin työskennellään 

usein sensitiivisesti ja on tärkeää, että ohjaaja osoittaa kiinnostustaan kunnioit-

taen ja kannustaen. (Iivanainen 2019, s. 58, 72, 96.)  

 

Toiminnallisen menetelmän valinta kuhunkin asiakastapaamiseen riippuu asiak-

kaasta. Asiakkaan tarpeet, hänelle luontainen tapa toimia ja tehdä suuntaavat 

menetelmän valintaa. Toiminnan tulee olla osallistujalle kuitenkin aina vapaaeh-

toista. Työntekijältä toiminnallinen työtapa vaatii vahvoja vuorovaikutustaitoja. 

(Raatikainen ym., 2019, s. 156,157). Työskentelyn edellytyksenä on turvallisuus 

ja luottamuksellisuus. Työntekijän tulee olla perehtynyt eri menetelmien käyttöön 

sekä niiden antamiin mahdollisuuksiin ja myös rajoituksiin. Työntekijän persoona 

ja osaaminen vaikuttaa siihen, mitkä toiminnalliset menetelmät hän kokee sovel-

tuvan itselleen parhaiten. (Góthoni, 2014, s. 61).  

 

Sielunhoidossa eri teorian käytäntöön soveltaminen vaatii paljon harjoitusta ja 

kärsivällisyyttä oppimisessa sekä Jumalan armoa sielunhoitajan ja asiakkaan 

elämässä (Dahlen, 2015, s. 167). Toiminnallinen tapa työskennellä voi olla osana 

tapaamista, jos pääasiassa työskennellään keskustelemalla. Tällöin toiminnalli-

nen osuus voi olla keskustelun välissä niin, että harjoituksen lopuksi on aikaa 

rauhassa pohtia tuntemuksia ja kertoa kokemuksista. (Raatikainen ym., 2019, s. 

157.) Tässä opinnäytetyössä olemme rajanneet kahdenkeskisessä 
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sielunhoidossa käytettävät toiminnalliset menetelmät sellaisiin, joita voidaan to-

teuttaa fyysisesti toimistotyyppisessä tilassa ja yksinkertaisin, helposti saatavilla 

olevin välinein.  

 

 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA YHTEISTYÖTAHO  

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on luoda sielunhoitoon toiminnallisten menetel-

mien opas. Sielunhoitotyössä käytettävien toiminnallisten menetelmien opasta tai 

koostetta erilaisista harjoitteista emme ole etsinnöistämme huolimatta löytäneet. 

Olemme koonneet oppaaseen erilaisia sielunhoidossa käytettäviä toiminnallisia 

menetelmiä sielunhoitoprosessin helpottamiseksi. Oppaan tavoitteena on auttaa 

sielunhoitajaa sielunhoitotyössä niin, että sielunhoidettava tulee autetuksi. Op-

paan tarkoitus on helpottaa näin ollen sielunhoitoa toteuttavien työtä niin, että 

menetelmät ovat helposti yhdessä vihkosessa. Taitava sieluhoitaja voi oppaan 

avulla soveltaa eri menetelmiä. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sielunhoitotyössä olisi 

käytössä monipuolisempia välineitä helposti tavoitettavissa. Kokosimme sielun-

hoidon toiminnallisten menetelmien oppaan Ruokolahden seurakunnan käyttöön, 

jotta työntekijät voisivat hyödyntää sitä sielunhoidollisessa asiakastyöskente-

lyssä tilanteissa, jolloin pelkän keskustelun ja rukouksen avulla asiakas ei tule 

autetuksi. Laadimme ja teimme työntekijöille kyselyn heidän kokemuksistaan op-

paan hyödyllisyydestä sielunhoitotyössä. Vaikka opas on tehty yhteistyössä Ruo-

kolahden seurakunnan kanssa, emme kuitenkaan rajoita sen käyttöä muissa 

seurakunnissa. Opas on vapaasti saatavilla opinnäytetyön julkaisun jälkeen.  

 

Yhteistyökumppanimme Ruokolahden seurakunta toimii kahden kunnan alueella, 

Ruokolahdella sekä Rautjärvellä. Seurakunnassa on jäseniä n. 6200. Hengelli-

sen työn tekijöinä seurakunnassa toimii kahdeksan henkilöä, jotka ovat pappeja, 

diakoneja ja nuorisotyönohjaajia. Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien -

opas jaettiin edellä mainituille seurakunnan työntekijöille testikäyttöön ja 
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arvioitavaksi opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Ruokolahden 

seurakunnassa työskentelevä opinnäytetyöntekijä testasi työssään opasta, mutta 

ei vastannut kyselyyn, koska oli itse ollut tekemässä sitä. Tarkoituksena oli, että 

hengellisen työn tekijät käyttivät mahdollisuuksiensa mukaan opasta sielunhoi-

dollisissa kohtaamisissaan.  

 

 

 

5 OPPAAN TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA JA MENETELMÄT 

 

 

5.1 Yleisiä sielunhoitoon tulon lähtökohtia 

 

Sielunhoitoon tulevalla ihmisellä on Kiiskin (2009, s. 75) mukaan usein tulosyynä 

jokin hänen omiin ongelmiinsa, ihmissuhteisiinsa tai jumalasuhteeseensa liittyvä 

tekijä, jonka käsittelyyn hän tarvitsee apua. Omiin ongelmiin liittyvät, yksilötason 

ongelmat, voivat liittyä masennukseen, ahdistukseen, toivottomuuteen, menetyk-

seen tai suruun. Ihmissuhdeongelmia ovat usein parisuhteeseen, lapsiin, perhee-

seen, ystäviin tai työtovereihin liittyvät haasteet. Jumalasuhteeseen liittyvä teema 

on puolestaan perinteisesti sielunhoitoon yhdistetty hengellisen yhteyden vuoksi. 

(Kiiski 2009, s. 75.)   

 

Sielunhoitoon hakeutuva ei kuitenkaan ole aina täysin tietoinen sielunhoitoon tu-

lon syystään. Tällöin asian nimeäminen voi tapahtua yhdessä sielunhoitajan 

kanssa. Ongelman ymmärtäminen ei kuitenkaan tapahdu välttämättä aina sielun-

hoidon alkuvaiheessa. Sielunhoito on elävä prosessi, jossa on hyvä aktiivisesti 

tunnistaa muitakin syitä kuin aloitustapaamisessa todettu syy. (Cooper-White 

2011, s. 31.) 

 

Olemme tässä opinnäytetyössä käyttäneet Kiiskin (2009, s. 75) luokittelua poh-

jana sille, mitä toiminnallisia menetelmiä oppaassa olisi hyvä olla. Koska Kirkon 

verkkosivuilla niin ikään määritellään sielunhoidon olevan ”yksityisen ihmisen aut-

tamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa ky-

symyksissä” (Suomen ev.lut. kirkko, i.a-b), pidämme tätä sopivana jaotteluna. 
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5.2 Yksilöä tukevat sieluhoitomenetelmät 

 

Yksilötason haasteet voivat heijastua kokonaisvaltaisesti sielunhoidettavan elä-

mään eli myös ihmissuhteisiin ja jumalasuhteeseen. Menetelmiä ei voi siis tar-

kasti lokeroida vain tietynlaisiin haasteisiin liittyviksi. Olemme pyrkineet löytä-

mään yksilöä tukeviksi menetelmiksi sellaisia, jotka voisivat vahvistaa erityisesti 

sielunhoidettavan minuutta. Kursiivilla merkityillä tehtävän nimillä viittaamme op-

paassa oleviin harjoituksiin.  

 

Minäkuva tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestään sellaisena, kuin hän kokee it-

sensä. Siihen vaikuttaa myös se, millaiseksi muut hänet kokevat ja mikä on ihmi-

sen oma ihanne itsestään eli millainen hän haluaisi olla – sekä henkisesti että 

ulkoisesti. Tämä ohjaa vahvasti ihmisen käyttäytymistä ja valintoja. (Hirsjärvi 

1983.) Minäkuvan sisäisen ja ulkoisen hahmottamiseen sielunhoidettavaa voi 

auttaa Minäkuvan laatimistehtävä (Jokinen 1993, s. 125). 

 

Sielunhoitoprosessissa on hyvä tuoda esille asiakkaan ihmissuhteet ja keinot, 

joilla selviytyä vaikeuksista. On hyvä käsitellä myös sielunhoidettavan mahdolli-

set opiskelu- ja työelämän haasteet sekä hengellisyyteen liittyvät tekijät. Myös 

terveydentilaan ja mahdollisiin riippuvuuksiin liittyvät teemat on hyvä tuoda esille 

sielunhoitoprosessissa. Elämänkaarityöskentelyn tai elämänjanatyöskentelyn 

avulla tämä on mahdollista, sillä näin voidaan avata ehkä unohduksissakin olleita 

elämän jaksoja. Työskentelyssä ovat mukana menneisyys, nykyisyys ja tulevai-

suus. Kun sielunhoitoon tullut ymmärtää työskentelyn aikana jotain uutta, mah-

dollistuu väärin hallinneiden mielikuvien hylkääminen. Myös haastavien asioiden 

hyväksyminen omassa elämässä on mahdollista, kun saa elää ja kokea kipeät 

asiat turvallisessa vuorovaikutuksessa sielunhoitajan kanssa. (Gothóni 2014, s. 

62–63.) Samaan tapaan asiakkaan arkeen vaikuttavia tekijöitä voidaan kartoittaa 

Elämänympyrän avulla. Tämä menetelmä tuo näkyväksi myös sen, missä mitta-

kaavassa eri asiat hallitsevat asiakkaan elämää. 

 

Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat myös arvot. Ne auttavat ymmärtämään, mikä on 

tärkeää ja mitä haluaa elämässään tavoitella. (Sun 2019, s. 179.) Arvot kertovat 

siitä, mikä sielunhoidettavan mielestä on hyvää ja pahaa – mitä hän haluaa 
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elämässään valita tai on elämässään valinnut (Sydänmaanlakka 2002, s. 209.). 

Jos sielunhoidettava kokee elämäntilanteensa stressaavana ja kokee tavalla tai 

toisella olevansa eksyksissä itsensä kanssa, voi olla hyvä selvittää esimerkiksi 

Arvotehtävän avulla, onko sielunhoidettava tietoinen omista arvoistaan ja elääkö 

niiden mukaan. 

 

Heikkouksistaan huolimatta ihminen pitää itsestään ja arvostaa itseään sekä luot-

taa itseensä. Tämä kaikki kertoo ihmisen itsetunnosta. Itsetuntoon kuuluu myös 

kyky nähdä oma elämänsä tärkeänä ja ainutkertaisena. (Keltikangas-Järvinen 

2010, s. 16.) Ihminen ei aina näe elämässään hyviä puolia, jos hänellä on huono 

itsetunto. Heikkoon itsetuntoon liittyy usein myös negatiivisia tunteita, kuten ka-

teutta ja pahansuopaisuutta. Myös mielialan vaihtelut vaikuttavat voimakkaimmin 

ihmiseen, jolla on huono itsetunto. Huonoon itsetuntoon liittyy myös tunne hallin-

nan puuttumisesta, jolloin ihminen kokee elämänsä olevan sattumanvaraista tai 

muiden tekemien päätösten varassa. (Keltikangas-Järvinen 2010, s. 35–36.) Sie-

lunhoitaja voi tukea sielunhoitoon tulleen ihmisen negatiivista ajattelua itsestään 

positiivisempaan suuntaan käyttämällä työskentelyssä Särkyneen sydämen me-

netelmää. Samaa rikkinäisyyden vaikutusta elämässä auttaa hahmottamaan 

Mikä lannistaa ja mikä saa elämään -harjoitus, jonka avulla sielunhoitaja voi yh-

dessä sielunhoidettavan kanssa päästä näkemään vahingoittavat ja voimauttavat 

tekijät elämässä.  

 

Jossain kohtaa työskentelyä saattaa tulla esille myös se, että sielunhoidon asi-

akkaalla ei ehkä ole kyvykkyyttä pitää kiinni omista rajoistaan. Psyykkisiä rajoja 

tarvitaan rajaamaan oman minuuden eli identiteetin alue. Tämä auttaa olemaan 

muista ihmisistä erillinen ja itsenäinen. Rajojen avulla määritellään myös etäisyy-

den ja läheisyyden määrää suhteessa muihin ihmisiin ja asioihin. Uusia rajoja ja 

niihin liittyviä toimintatapoja täytyy harjoitella. (Niemi 2018, s., 225.) Rajatehtävä 

auttaa konkretisoimaan ja puolustamaan omia rajoja.  

 

Haitallinen riippuvuus saattaa olla myös sielunhoidettavan vaikean tilanteen taus-

talla ja sitä tulisi uskaltaa käsitellä rohkeasti. Riippuvuudesta kärsivän ihmisen 

hengellisessä kohtaamisessa ei ole kysymys riippuvuudesta ”vapauttamisesta”, 

vaan Jumalan työstä eri menetelmien avulla siinä elämäntilanteessa ja sen 
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elämänhistorian kanssa, mitä ihmisellä on (Heino 2016, s. 80). Yksi menetelmä, 

mitä sielunhoitoprosessissa voi käyttää, on Riippuvuuksien kehä -rungon pohjalta 

työskentely. Menetelmä on muokattu DiClementen & Prochaskan (1998, s. 3–24) 

motivoivan haastattelun Muutoksen vaihemalli -prosessin pohjalta.  

 

Sielunhoidettava voi tarvita muutosta omiin haasteisiinsa, jotka syystä tai toisesta 

tuovat elämään näköalattomuutta. Muutostyöskentelyssä apuna voidaan käyttää 

Aarrekarttaa. Siinä pyritään tietoisesti löytämään sielunhoidettavalle itselleen tär-

keitä asioita, unelmia ja haaveita. Aarrekarttaa tehtäessä on tarkoitus pohtia toi-

veita omaan elämään liittyen perin juurin. Tulevaisuuden suunnittelu kasvattaa 

ihmistä. Myös ristiriitaiset unelmat pääsevät selkiytymään aarrekarttatyöskente-

lyn avulla. (Kiiski 2009, s. 213–314.) Aarrekarttaa voidaan käyttää myös oman 

elämäntilanteen kartoittamisessa. 

 

Kaikki asiakkaat eivät ole valmiita Aarrekarttatyöskentelyyn tai se ei pitkäkestoi-

sen prosessityöskentelytavan vuoksi sovi kaikkiin sielunhoitokohtaamisiin. Sie-

lunhoitoon tulleella saattaa kuitenkin olla tarve muutokseen, eikä osaa hahmot-

taa, mitä hän tarkalleen haluaa. Muutostyöskentelyssä voi tällöin käyttää Haluan 

-menetelmässä käytettäviä Haluan- kortteja, jotka auttavat hahmottamaan omaa 

muutostoiveitaan (Aalto & Pikkarainen 1994, luku Haluan). 

 

Sielunhoidossa saatetaan joutua myös tilanteeseen, jossa tehdään kriisityösken-

telyä esimerkiksi lapsen kanssa. Erilaisten korttisarjojen käyttäminen voi olla 

avuksi, että lapsi voi helpommin ilmaista tunteitaan, kokemuksiaan, tulevaisuu-

den toiveitaan tai odotuksiaan (Gothóni 2014, s. 61). Samaa voi toteuttaa esimer-

kiksi Sadutuksen avulla, jolloin lapselle annetaan mahdollisuus kertoa omia aja-

tuksiaan ja häntä halutaan aidosti kuunnella (Karlsson, 2001). Tällöin on tärkeää 

olla lähellä, kuunnella ja puhua – osoittaa välittämistä ja kohdata. 
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5.3 Suhdetasoa tukevat sielunhoitomenetelmät 

 

Ihmissuhteet ovat merkittävä tekijä hyvinvoinnillemme. Jokaisella ihmisellä on lu-

kematon määrä ihmissuhteita elämän ajalta ja ne voi kokea myönteisesti tai kiel-

teisesti. Niiden kartoittaminen antaa tukea sielunhoitoprosessissa sekä sielunhoi-

tajalle että sielunhoitoon tulleelle. Sosiaalinen atomi -menetelmän avulla voi sie-

lunhoitoon tulleen kanssa muodostaa visuaalisen kuvan siitä, ketkä ovat tärkeitä 

henkilöitä tai mitkä ovat merkittäviä ihmissuhteita esimerkiksi tiettynä ikäkautena 

tai nykyhetkessä. (Pykäläinen 2010, s. 54–56.) 

 

Aina sielunhoidettavalla ei ole mahdollisuutta keskustella ihmisen kanssa, joka 

kuitenkin vaikuttaa suhdetasolla sielunhoitoon tulleen henkiseen hyvinvointiin. 

Tyhjän tuolin menetelmä mahdollistaa tilanteen luomisen, jossa sielunhoitoon tul-

lut voi puhua kertomatta jääneen asian henkilölle, jonka kanssa keskustelu ei 

muutoin ole mahdollista. (Gothóni 2014, s. 66.) Täyden tuolin menetelmässä sie-

lunhoitoon tullut voi vastaavasti asettua poissa olevan roolin, jolloin hän voi ym-

märtää vastapuolen näkökulmaa. Myös sielunhoitaja voi asettua vastapuolen 

roolin hyväksi kokiessaan. Tällöin voidaan käyttää myös Roolin vaihto -menetel-

mää. Joskus voi olla myös tilanne, että sielunhoidettava haluaisi pyytää joltain 

ihmiseltä anteeksi, mutta tämä ei ehkä ole enää elossa ja näin anteeksipyytämi-

nen on mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa apuna sielunhoitotyöskentelyssä voi 

olla Kirjeen kirjoittaminen (Poijula 2002, s. 222). 

 

Sielunhoitotilanteessa saattaa tulla esille, että sielunhoidettava tarvitsee sel-

keyttä oman elämän ja perheen ymmärtämiseen. Sukupuutekniikka on mene-

telmä, joka voi tuoda esiin monia tärkeitä asioita ja oivalluksia. Sen avulla on 

mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiin, joita ei ole aikaisemmin kysytty tai 

ymmärretty. Se auttaa näkemään itsensä ja läheisensä uudesta näkökulmasta ja 

usein arvostus ja ymmärrys lisääntyy sekä syyttely vähenee. (Ijäs 2009, s. 10.) 

Sukupuu puretaan luottamuksellisesti sielunhoitajan kanssa, mutta kaikkia asi-

oita ei ole hyödyllistä käsitellä yhdellä kertaa, sillä sukupuun käyttö vaatii aikaa. 

Asiakkaan kanssa tuleekin sopia, miten ja missä tarkoituksessa sukupuun käyttö 

olisi sopivaa. (Gothóni 2014, s. 65.) 

 



23 
 

 

5.4 Jumalasuhdetta tukevat sielunhoitomenetelmät 

 

Sielunhoito on kristillistä keskusteluapua ja siksi voidaan pitää luontevana, että 

tematiikka keskusteluissa liikkuu myös siinä, miten sielunhoitoon tullut kokee 

suhteensa Jumalaan. Jumalasuhteeseen liittyvä kysymys on ollut varsinkin aikai-

sempina vuosina keskeinen motiivi tulla sielunhoitokeskusteluun (Kiiski 2009, s. 

75). Näin ei kuitenkaan ole enää, sillä uskonnolliset tekijät ovat yhä harvemmin 

sielunhoidon teemana (Kettunen 2013, s.127).  

 

Omasta uskosta puhumiseen liittyviä tutkimuksia on vaikea löytää. Evankelislu-

terilaiseen kirkkoon kuuluvat kokevat henkilökohtaisesta uskostaan puhumisen 

vaikeaksi. Usko ja uskonto ovatkin suomalaisessa kulttuurissa melko vaiettuja 

asioita. Kirkon tutkimuskeskukseltakaan ei tähän liittyvää aineistoa tai tutkimusta 

ole löytynyt. (von Essen 2020, s. 12.) Vaikeissa ja henkilökohtaisissa aiheissa 

erilaisten Korttisarjojen käyttö voi olla sopiva apu viritellä keskustelua. Kortit 

avaavat ajatuksia, tunteita, toiveita ja tahtoa sekä helpottavat erilaisista asioista 

puhumista. Korttisarjoja voi kerätä itse tai hankkia valmiina. 

 

Sielunhoitoon tulevan kanssa voi pohtia hänen jumalakuvaansa tekemällä Minun 

Jumala -tehtävää. Tässä menetelmässä jumalakuvan hahmottamista tehdään 

pohtimalla ensin, millaisena sielunhoidettava on oppinut tuntemaan Jumalan ol-

lessaan lapsi. Lapsuuden pelottava käsitys Jumalasta voi aikuisuudessa olla es-

teenä jumalasuhteen muodostumiselle (Kettunen 2011, s. 337). Lapsuuden ju-

malakuvan käsittelyn jälkeen hahmotellaan Jumalaa sellaisena, kuin hän on op-

pinut tuntemaan Jumalan oman kokemuksensa ja etsintänsä kautta. Viimeiseksi 

pohdintaan tulee Jumala sellaisena, kun sielunhoidettava haluaisi Hänen olevan 

ja johon haluaisi olla yhteydessä. Aivan lopuksi sieluhoitoon tullut kirjaa vielä 

työskentelyssä tulleet ajatuksensa, kysymyksensä ja johtopäätöksensä.  

 

Ihme-kysymys on yksi ratkaisukeskeinen menetelmä, jota käytetään kriisitilan-

teissa (DeJong & Insoo, 2016, s. 368). Puhuttaessa jumalasuhteesta tai niin sa-

notusta ”uskonkriisistä” asian voisi ottaa esille esimerkiksi kysymällä sielun-

hoidettavalta: ”Kuvitellaan, että eräänä yönä nukkuessasi tapahtuu sellainen 

ihme, että jumalasuhteesi on muuttunut. Kun heräät aamulla, mistä tiedät, että 
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ihme on tapahtunut? Mikä on toisin? Mistä muut huomaavat, että ihme on tapah-

tunut?” Uusi ajattelumalli voi muuttaa sielunhoidettavan ajattelua ja tuoda uuden-

laisia näkökulmia sielunhoitoprosessiin.  

 

Sielunhoitajan on tärkeää osata erottaa toisistaan häpeä ja syyllisyys. Häpeää ei 

tule hoitaa anteeksiannolla ja sovituksella. Häpeästä kärsivälle armo on ele-

mentti, joka avaa mahdollisuuden vapautua häpeästä ja antaa kokemuksen siitä, 

että on hyväksytty Jumalan taholta. (Kettunen 2011, s. 200.) Sielunhoitoon tul-

leella voi kuitenkin olla syyllisyydentunteita ja halu tunnustaa syntisyytensä tai 

kertoa jostain erityisestä synnistään. Tämä keskustelu voi päättyä synninpääs-

töön ja tällöin kyseessä oleva menetelmä on Rippi. (Suomen ev.lut. Kirkko, i.a.-

c.) 

 

Olemme kaikki toimineet sielunhoitajina ja tutustuneet sielunhoitotyöskentelyyn 

koulutuksissa, luennoilla ja kirjallisuuden kautta. Opinnäytetyötä tehdessämme ja 

erilaisiin menetelmiin perehtyessämme, olemme pitäneet tarpeellisena sisällyttää 

oppaaseen myös joitakin menetelmiä, jotka olemme vuosien saatossa hyväksi 

havainneet. Emme kuitenkaan muista, mistä olemme alun perin kyseiset mene-

telmän saaneet käyttöömme. Osa menetelmistä oli sellaisia, joita olimme oppi-

neet koulutuksissa tai saaneet hyväksi havaittuina kollegoilta. Omien lyhyiden 

muistiinpanojen myötä ne olivat näin päätyneet muistikirjaan ja sen myötä mu-

kaan oppaaseen. Tämän vuoksi kaikkia menetelmiä ei ole tässä luvussa lähteis-

tetty. 
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6 OPPAAN SUUNNITELU, TOTEUTUS JA PALAUTE 

 

 

6.1 Oppaan suunnittelu ja toteutus 

 

Kuviossa 1. esitämme, kuinka olemme edenneet prosessimaisesti sielunhoidon 

toiminnallisten menetelmien oppaan tekemisessä.  

 

Kuvio 1. Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien oppaan prosessikaavio. 
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Keskinäinen työnjakomme oli tasapuolinen. Etsimme kaikki sielunhoitoon sovel-

tuvia toiminnallisia menetelmiä, jotka perustuvat teoriaan, jonka esittelimme edel-

lisessä luvussa. Kokosimme löytämistämme sekä yhdessä sopimistamme mene-

telmistä oppaan Canva-ohjelman ilmaisversiota käyttäen. Valitsimme sellaisia 

toiminnallisia menetelmiä, joiden käyttöön kirkon sielunhoitotehtävää toteutta-

valla on oletuksemme mukaan valmiuksia ja joita voi toteuttaa toimistotyyppises-

säkin kohtaamispaikassa. Ruokolahden seurakunnassa käytiin keskusteluja seu-

rakunnan hengellisen työn tekijöiden kanssa oppaan sisällöstä sekä ulkoasusta. 

Yksi opinnäytetyöntekijöistä työskentelee Ruokolahden seurakunnassa, joten oli 

luontevaa, että hänellä oli suurin vastuu yhteistyöstä seurakunnan kanssa. Op-

paan käytettävyydestä toteutettiin kysely, johon vastattiin Webropol-alustalla. 

Analysoimme kyselyn tulokset ja muodostimme kyselyn johtopäätökset. Muokka-

simme opasta saamamme palautteen pohjalta. Kustannuksia ei opinnäytetyön-

tekijöille syntynyt, sillä oppaiden tulostuksen kustannuksista vastasi Ruokolah-

den seurakunta. 

 

Tuotimme oppaan Canvalla (kuva 1.). Opas on yhteensä 36 sivun pituinen ja tä-

hän sisältyy kansisivut. Lopussa on neljä tyhjää sivua, jotka mahdollistavat op-

paan haltijan täydentämään opasta omilla muistiinpanoilla toiminnallisiin mene-

telmiin liittyen. Kansilehden jälkeen on sivu, johon kirjoitimme saatesanoina syyt 

ja lähtökohdat oppaan toimittamiselle sekä suuntaviivoja oppaan käyttömahdolli-

suuksiin. Oppaan kolmannella sivulla on sisällysluettelo, jossa menetelmät ovat 

aakkosjärjestyksessä. Teimme tämän valinnan siitä syystä, että useimpia toimin-

nallisia menetelmiä on mahdollista käyttää eri konteksteissa. Sisällysluettelossa 

on menetelmien perässä teoreettisiin lähtökohtiin perustuva jaottelu kirjainlyhen-

tein: Y-yksilötason tukeminen, S-suhdetason tukeminen ja J-jumalasuhteen tu-

keminen. Ennen tyhjiä muistiinpanosivuja löytyy menetelmien lähteet siltä osin 

kuin ne ovat tiedossamme. 
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Kuva 1. Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien oppaan kansikuva. 

 

Oppaassa on 20 erilaista toiminnallista menetelmää. Varasimme jokaiselle me-

netelmälle yhden sivun, jossa näkyy menetelmän ohjeistus ja sitä seuraavilla si-

vulla on tarpeen mukaan joko tehtävään liittyviä kuvioita, lisäosia tai lisätietoja. 

Sielunhoitajalla on mahdollisuus kopioida tehtäväsivu sielunhoidettavan käyt-

töön. Tämän vuoksi opas on kooltaan A4-koossa, jotta kopiointi olisi mahdollisim-

man vaivatonta. Opas on koottu siten, että se on mahdollista tulostaa myös vih-

kotulosteena, jolloin se on kätevän kokoinen kuljettaa mukana. Olemme halun-

neet huomioida myös oppaan visuaalisuuden, jotta ulkoasu olisi etenkin tehtä-

väsivujen kohdalla mustavalkosivua käyttäjäystävällisempi. Ulkoasu on rauhoit-

tavan vihreä ja sivuja koristavat lehtikuviot visualisoivat elämän jatkuvuutta ja 

elinvoimaisuutta. Fontin koko on 12,4 ja fontiksi valikoitui Libre Baskerville. 
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6.2 Palaute oppaasta 

 

Tässä opinnäytetyössä palautetta kerättiin kyselyllä, jossa oli enimmäkseen avoi-

mia kysymyksiä. Avoimet kysymykset olivat välttämättömiä, koska muuten vaih-

toehtoja olisi ollut liikaa ja vastausten rajaaminen olisi ollut vaikeaa (Vehkalahti, 

2014, s. 25). Kysely toteutettiin Webropolilla ja siihen vastattiin anonyymisti. 

Linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostitse seitsemälle hengellisen työn tekijälle. 

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä kolme vastaajaa. Kyselyyn oli mahdol-

lista vastata kaksi viikkoa. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat tutustuneet sielun-

hoidon toiminnallisten menetelmien oppaaseen. Kuviosta 2. ilmenee, että kol-

mesta vastaajasta yksi oli käyttänyt opasta työssään.

 

Kuvio 2. Käytitkö opasta työssäsi? 

 

Kaikki vastaajat aikovat käyttää tulevaisuudessa sielunhoidon toiminnallisten me-

netelmien opasta työssään. Vastausten perusteella voidaan todeta, että opas 

vastasi hyvin kyselyyn vastanneiden odotuksia. Vastaajien mukaan opas on hyö-

dyllinen, koska menetelmät on koottu yhteen oppaaseen ja se on nopea ottaa 

käyttöön sielunhoidollisissa tilanteissa. Vastaajien mukaan opas sisältää moni-

puolisia ja hyviä menetelmiä. Menetelmät olivat vastaajille osin tuttuja, osin uusia.  

 

Käytitkö opasta työssäsi?

Kyllä En
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Kysyimme, miten arvelisit oppaasta olevan hyötyä työssäsi. Kaikki vastaajat oli-

vat sitä mieltä, että sielunhoitotilanteissa oppaan menetelmistä voi olla apua. 

Vastaajista kaksi olivat sitä mieltä, että menetelmät tukevat sielunhoitoprosessia 

varsinkin silloin kun sielunhoidettavaa tavataan useamman kerran. Oppaan 

avulla voi suunnitella seuraavaan kohtaamiseen menetelmän, jolla sielunhoidet-

tavan käsiteltävää asiaa voi edistää. Kuviosta 3 selviää, kuinka vastaajat arvioivat 

menetelmien ohjeistuksen selkeyden.  

 

Kuvio 3. Vastaukset kysymykseen pidätkö oppaan toiminnallisten menetelmien 

ohjeistusta riittävän selkeänä. 

 

Kysyimme jatkokysymyksen, että jos ohjeistus ei ollut riittävän selkeä, miten 

muuttaisit sitä. Elämänkaari-tehtävän ohjeistukseen toivottiin tarkennusta. Li-

säksi toivottiin, että riippuvuuksien kehä -menetelmää tulisi määritellä käsitteenä 

sekä ohjeistusta lisätä, mitä eri kohdat sisältävät ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. 

Vastaajat oppivat oppaan avulla, että sielunhoito voi olla muutakin kuin vain kes-

kustelua. Lisäksi vastaajat kertoivat, että saivat oppaan avulla tutustua itselleen 

uusiin menetelmiin.  

 

Kysyimme, puuttuuko oppaasta jokin olennainen sielunhoidossa käytettävä toi-

minnallinen menetelmä. Saimme vinkin seuraavasta menetelmästä:  

 

Pidätkö oppaan toiminnallisten menetelmien ohjeistusta 
riittävän selkeänä?

Kyllä En
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Kun olin 5-vuotias, niin piirrän kotimaisemani ja ihmisiä siinä heikom-
malla kädellä. Oikeakätinen vasemmalla kädellä ja vasenkätinen oi-
kealla kädellä. Voi tuoda näkyviin, ketä kuvasta puuttuu ja missä 
kohti paperia ihmiset ovat vai ovatko ollenkaan. Tehtävä antaa arvo-
kasta tietoa asiakkaan historiasta ja mahdollisesti siitä, miten lapsuu-
den kokemukset voivat olla tunnetasolla vaikuttamassa nykyiseen 
olotilaan. 
 

Lisäksi toivottiin, että musiikin käyttö menetelmänä olisi ollut mukana. Esimerkiksi 

niin, että pyydetään asiakasta tuomaan lempimusiikkiaan seuraavaan tapaami-

seen. Saimme myös vinkin lisätä valmiisiin korttisarjoihin Toivo – tunnekortit. Yksi 

vastaajista, joka oli käyttänyt sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opasta 

työssään, kertoi, mikä lannistaa ja mikä saa elämään -menetelmän auttaneen 

syventämään sielunhoidettavan tilannetta ja pohtimaan vaihtoehtoja. 

 

Vastauksista tuli myös ilmi, että menetelmiä oli muokattu sielunhoidettavan tar-

peisiin soveltuvaksi. Saimme vastaajilta yhteneväisesti positiivista palautetta. Op-

paassa oli joitakin kirjoitusvirheitä, jotka korjasimme. Korjasimme lisäksi saa-

mamme palautteen mukaan elämänkaari -menetelmän sekä riippuvuuksien kehä 

-menetelmän ohjeistusta. Pidättäydyimme lisäämästä oppaaseen ehdotettuja 

menetelmiä. Emme lisänneet niitä, koska meillä ei ollut niistä kokemusta. Li-

säsimme kuitenkin korttisarja sivulle ehdotetun Toivo – tunnekortit. Palauteky-

selyn pohjalta voimme tulkita, että tällainen opas on hyödyllinen sielunhoito-

työssä. 

 

 

 

7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Opinnäytetyön eettisyyden kannalta lähteiden ja aineiston valitsemisessa ja arvi-

oinnissa tarvitaan lähdekritiikkiä. Tämä tarkoitta muun muassa sitä, että tulee ot-

taa huomioon, milloin lähde on julkaistu ja onko tieto vielä ajankohtaista sekä 

kuka tai ketkä ovat kirjoittajia. Lisäksi tulee arvioida, millainen asema ja maine 

heillä on kyseisen ammatti- tai tieteenalan piirissä tiedon tuottajana. Hyviä viitteitä 

tekstin tuottamiseen käytetystä pätevyydestä ja tiedon laadusta antaa, mikäli 
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kirjoittaja on tohtori, professori, johtava tutkija, yliopisto tai tutkimuskeskus. Oman 

aihealueen hakuja tehdessä arvostetut kirjoittajat alkavat toistua ja heihin voi-

daan viitata useasti. Se kertoo tuotteliaisuudesta ja perehtyneisyydestä aihealu-

eeseen. Eettisyyden arvioinnissa tulee myös huomioida tekijänoikeudet, koska 

se on osa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Vilkka, 2021, s. 120, 201.) Toisen teoksen 

sanatarkasta lainaamisesta tai selittämisestä pienin muutoksin eli viittaamisesta, 

on säädetty muun muassa tekijänoikeuslaissa (L 404/1961 22. §). Opinnäytetyö-

hön on merkittävä viitteet tekstiin sekä lähdeluettelo teoksista, joita käytetään. 

Sitaattioikeuden näkökulmasta on eettisempää viitata alkuperäiseen teokseen 

toisen käden lähteen sijaan. (Vilkka, 2021, s. 201.)  

 

Pyrimme löytämään luotettavimmat ja alkuperäisimmät lähteet sekä opinnäyte-

työhön, että sielunhoidon toiminnallisten menetelmien oppaaseen ja merkitse-

mään lähteet. Jouduimme opinnäytetyöprosessin edetessä toteamaan, että kaik-

kien lähteiden osalta, emme pääse alkuperäisiin lähteisiin käsiksi, sillä monet toi-

minnalliset menetelmät ovat olleet vuosien saatossa niin sanotusti ”yhteisessä 

käytössä” niin, että niiden alkuperä oli mahdotonta selvittää. 

  

Vilkan (2021, s. 115) mukaan aineiston eettisyydessä kiinnitetään huomio koko 

aineiston elinkaareen eli aineiston kokoamisesta, käsittelystä ja säilytyksestä 

aina sen hävittämiseen saakka. Lisäksi hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 

kehittämiskohteen ihmisiä tulee aina informoida aineiston kokoamisesta ja sen 

tarkoituksesta. Heiltä sekä organisaatiolta, jota he edustavat, tulee saada suos-

tumus. Tärkeitä huomioon otettavia tutkimuseettisiä normeja on yksityisyyden 

suojaamien ja tietoon perustuva suostumus. Lupaus yksityisyyden turvaamisesta 

ja turvaamisen keinoista kuvataan tutkimuskohteelle jo kyselyn alussa. On myös 

hyvä kertoa siitä, miten aineistoa käsitellään ja säilytetään ja milloin se hävite-

tään. Tavoitteena tulisi olla, että henkilötietoja kerätään mahdollisimman vähän. 

Lisäksi loukkaamattomuus ja itsemääräämisoikeus mainitaan luottamuksellisuu-

den ja yksityisyyden rinnalla tärkeiksi tutkimuseettisiksi periaatteiksi. (Vilkka, 

2021, s. 115–119.)  

 

Pyrimme ottamaan nämä seikat huomioon siten, että saimme Ruokolahden seu-

rakunnalta pyynnön sekä suostumuksen sielunhoidon toiminnallisten 
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menetelmien oppaan tekoon. He antoivat meille myös luvan lähettää kyselyn op-

paan käytettävyydestä sitä käyttäneille. Linkki kyselyyn, joka toteutettiin Webro-

pol alustalla, lähetettiin saatekirjeen kanssa sähköpostilla vastaajille. Jokaisella 

kyselyyn osallistuvalla oli kuitenkin oikeus olla vastaamatta. Kerroimme heille ky-

selyn lähettämisen yhteydessä, että kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset 

säilytämme vain omilla koneillamme emmekä jaa niitä pilvipalveluun. Vastaukset 

hävitetään, kun saamme opinnäytetyömme valmiiksi. Kyselyn tuloksia on voinut 

vääristää yhden opinnäytetyöntekijän tuttuus, vaikka kyselyyn osallistuneita kan-

nustettiin antamaan aidosti rehellistä palautetta useaan otteeseen. 

 

Kyselykaavakkeen laatimisessa tulee huomioida, että kysymykset on laadittu sel-

keästi siten, että vastaaja ymmärtää kysymyksen niin kuin se on tarkoitettu. Tämä 

mahdollistaa sen, että tulokset eivät pääse vääristymään. Kysymykset eivät saa 

olla millään tavalla johdattelevia ja ne täytyy muodostaa mahdollisimman yksise-

litteisiksi. Kysymysten ei tule myöskään olla liian vaikeita. (Valli, 2015, s. 85.) Li-

säksi monimerkityksellisiä ilmaisuja tulee välttää. Tulee myös huomioida, että yh-

dessä kysymyksessä ei voi olla kahta eri tai samantasoista asiaa. (Vilkka, 2021, 

s. 109.)  

 

Kysymyksissä pyrimme puolueettomasti ja yksiselitteisesti löytämään tulokul-

man, jolla sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opasta käyttävä työntekijä 

voi antaa arvionsa vihon käytettävyydestä helposti ja että vastaukset ovat hel-

posti mitattavissa. Vastaajiksi rajasimme Ruokolahden seurakunnan hengellisen 

työn tekijät eli papit, diakonit ja nuorisotyönohjaat eli työntekijät, jotka ovat op-

paan ensisijaisia käyttäjiä yhteistyökumppanimme taholta. Kyselyyn vastasi 

kolme seitsemästä työntekijästä, jotka ovat samassa työyhteisössä yhden tätä 

opinnäytetyötä tekevän kanssa. Nämä seikat voivat vääristää vastausten tuloksia 

ja siten myös luotettavuutta. 

 

Opinnäytetyön prosessissa kokonaisluotettavuuteen vaikuttaa johdonmukainen 

ja järjestelmällinen työskentely. Tämä tarkoittaa muun muassa valintojen tarkoi-

tuksenmukaisuuden arviointia suhteessa tavoitteisiin sekä sitä, miten valinnat pe-

rustellaan. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, millainen on valitun aineiston ja läh-

teiden laatu. (Vilkka, 2021, s. 185–186.)  
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Olemme pyrkineet työskentelemään tämän opinnäytetyön prosessin aikana si-

ten, että olemme keskustelleet avoimesti keskenämme käyttämistämme aineis-

toista, niiden luotettavuudesta ja ajankohtaisuudesta sekä tarkoituksenmukai-

suudesta. Tämän pohjalta olemme valinneet työssämme käytettävän aineiston ja 

oppaaseen tulevat toiminnalliset menetelmät. 

 

 

 

8 POHDINTA 

 

 

Yhteistyökumppanimme on pieni seurakunta. Tiedostimme jo suunnitteluvai-

heessa riskin siitä, että sellaisia sielunhoidollisia kohtaamisia, joissa toiminnallisia 

menetelmiä voisi käyttää, voi toteutua harvoin. Opas oli testikäytössä seurakun-

nalla tammikuun 21. päivästä maaliskuun toiseen päivään. Osittain aikataulus-

tamme, yhä vallitsevasta koronatilanteesta sekä maailmanpoliittisen tilanteen 

tuomasta työn kuormituksesta johtuen jotkut työntekijät eivät ehtineet vastaa-

maan kyselyyn määräaikaan mennessä. Luonnollisesti on myös mahdollista, että 

joku ei halunnut vastata kyselyyn lainkaan. Vastauksiin ja vastaamattomuuteen 

on voinut vaikuttaa yhden opinnäytetyöntekijän tuttuus.  

 

Diakonian viranhaltijan ammatilliseen ydinosaamiseen kuuluu muun muassa teh-

täväosaaminen, teologinen ja arvo-osaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä 

työelämä- ja kehittämisosaaminen. Tehtäväosaamiseen sisältyy kykyä olla läsnä 

ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa ja tukea häntä olemassaolon ja merkityksel-

lisyyden kysymyksissä sekä taitoa tukea ihmisiä erilaisissa kriiseissä sekä luoda 

toivon näköaloja. Teologiseen ja arvo-osaamiseen puolestaan sisältyy taitoa tu-

kea ihmistä merkityksellisyyden ja spiritualiteetin kysymyksissä erilaisissa krii-

seissä. (Diakonian viranhaltijan ydinosaamiskuvaus, i.a.) Diakonin tehtävä- ja 

arvo-osaamisen kanssa nivoutuu läheisesti myös sosionomin asiakastyön osaa-

misvaatimukseen sisältyvä taito tukea yksilöiden kasvua ja perheenjäsenten kes-

kinäisiä suhteita sekä taito ohjata asiakkaita tavoitteellisesti ja osallisuutta tukien 

(Diak, i.a.). Oppaassa olevat yksilötasoa tukevat harjoitteet voivat tukea asiak-

kaan henkilökohtaista kasvua sekä vahvistaa hänen minuuttaan. Suhdetason 
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menetelmät puolestaan voivat olla apuna esimerkiksi perhesuhteiden haasteita 

käsiteltäessä. Erilaisten toiminnallisten menetelmien kokoaminen onkin antanut 

meille työkaluja auttaa ihmisiä erilaisissa yksilötason, suhdetason tai Jumalasuh-

teen haasteissa. 

 

Diakonin vuorovaikutusosaaminen edellyttää kykyä kohdata ihmisen syvää hätää 

ja kriisejä sekä taitoa ottaa arvostavasti puheeksi vaikeiksi koettuja asioita ja tu-

kea ihmistä niiden käsittelemisessä (Diakonian viranhaltijan ydinosaamiskuvaus, 

i.a.). Teoreettisiin lähtökohtiin tutustuessamme ymmärryksemme dialogisuu-

desta ja kuuntelemisen taidosta syveni. Saimme uusia näkökulmia tästä aiheesta 

ja vuorovaikutustaitomme sekä herkkyytemme asiakkaan kuuntelemiseen ja kun-

nioittavaan kohtaamiseen lisääntyi. Opimme uutta varsinkin kuuntelemisen tai-

dosta ja siitä, miten on tärkeää tunnistaa omaa kuuntelemista ehkäiseviä tekijöitä. 

Näitä voivat olla esimerkiksi omat ennakkoluulot ja -käsitykset, kiire, väsymys ja 

negatiiviset asenteet.  

 

Sosionomin johtamisosaamiseen sisältyy muun muassa kyky johtaa itseään ja 

edistää omaa työhyvinvointiaan (Diak, i.a.). Oman ammatillisen kasvun kannalta 

omien asenteiden sekä oman työskentelyn kriittinen reflektointi ja työn kuormitta-

vuustekijöiden tunnistaminen onkin tärkeää, koska ne vaikuttavat työssä jaksa-

miseen ja kykyymme kohdata asiakkaita. Toiminnallisia menetelmiä kootes-

samme paneuduimme oppaan eri menetelmiin ja mietimme, minkälaisissa eri 

elämäntilanteissa ja kriiseissä niistä voisi olla apua. Se on osaltaan vahvistanut 

kykyämme kohdata eri tilanteissa olevia ihmisiä. Opinnäytetyömme teoreettisiin 

lähtökohtiin tutustuminen ja oppaan tekeminen on syventänyt sekä diakonin että 

sosionomin työssä vaadittavia taitoja. Se on myös rohkaissut meitä käyttämään 

toiminnallisia menetelmiä kaikessa asiakastyössä.  

 

Diakonin työelämä- ja kehittämisosaamiseen kuuluu muun muassa taito osallis-

taa ja valtuuttaa kehittämistyöhön erilaisia kokemusasiantuntijoita (Diakonian vi-

ranhaltijan ydinosaamiskuvaus, i.a.). Tämä diakonin osaamisalue nivoutuu lähei-

sesti sosionomin osallistavan yhteiskuntaosaamisen ja tutkimuksellisen innovaa-

tio-osaamisen kanssa, johon sisältyy muun muassa kyky vaikuttamistyöhön eri 

toimijoiden kanssa sekä taito suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeita (Diak, 
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i.a.). Edellä mainituissa eri osa-alueissa olemme kasvaneet ja vahvistuneet suun-

nitellessamme oppaan sisältöä, keskustellessamme yhteistyötahomme kanssa 

opinnäytetyöstämme ja myöhemmin kannustaessamme heitä osallistumaan op-

paan käyttämiseen työssään. Eri työtehtävissä toimivien ihmisten saaminen mu-

kaan oppaan koekäyttöön vahvisti myös kykyämme osallistaa erilaisia ihmisiä. 

 

Tämä opinnäytetyöprosessi on vahvistanut ammatillista kasvuamme asiakkaan 

kohtaamisessa sekä sosionomin että diakonin työssä ja kasvattanut sielunhoidol-

lista osaamistamme. Se on herätellyt ajattelemaan, kuinka suuria mahdollisuuk-

sia toiminnallisten menetelmien käyttö tuo kaikkeen asiakastyöskentelyyn. 

Olemme oppineet, että sielunhoitotyössä voi edetä asiakkaan ehdoilla rohkeasti 

eteenpäin toiminnallisia menetelmiä käyttäen, mikäli se tuntuu molemmin puolin 

luontevalta. Menetelmien käyttö edellyttää kuitenkin riittävää ammatillista osaa-

mista ja asiakkaan tuntemista. Opas voi auttaa sielunhoitajaa ja sielunhoidetta-

vaa tilanteissa, joissa jonkin asian käsittely ei etene pelkästään puhumalla tai jos 

halutaan lisätä ymmärrystä ja saada kenties uusia näkökulmia käsiteltävään ai-

heeseen. 

 

Sielunhoitajan tulee olla perehtynyt eri menetelmiin jo etukäteen ja hänen tulee 

tietää, mitä aihealuetta kunkin harjoitteen on tarkoitus vahvistaa tai tukea yksilön 

elämässä. Pelkkä opas ei kuitenkaan itsessään riitä, vaan sielunhoitajan tulee 

olla myös varautunut asiakkaan ennalta arvaamattomiin tunnereaktioihin mene-

telmiä käytettäessä. Toiminnalliset menetelmät saattavat koskettaa yksilöä emo-

tionaalisesti yllättävän syvästi, sillä ne voivat tuoda esiin alas painettuja tunteita 

sekä kipeitä, unohduksissa olleita muistoja. Sielunhoitajan tuleekin olla tietoinen 

oman ymmärryksensä ja taitojensa rajoista sekä tarvittaessa kyetä ohjaamaan 

sielunhoidettava tarvitsemansa avun piiriin. Oppaan menetelmiin täytyy perehtyä 

hyvin, jotta se palvelisi apuvälineenä sielunhoitoprosessissa. Menetelmät voivat 

auttaa sielunhoidettavaa syvempään ymmärrykseen itsestään, vahvistaa hänen 

minuuttaan, auttaa elämän hallinnassa, tuoda apua jumalasuhteen haasteisiin tai 

auttaa sielunhoidettavaa hänen ihmissuhteissaan. 

 

Voimme hyödyntää oppimaamme tulevassa työssämme sielunhoidollisissa tilan-

teissa. Joitakin menetelmiä voi käyttää myös sosiaalialan asiakastyöskentelyssä. 
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Pidämme tämän opinnäytetyön prosessin merkittävimpänä antina sitä, että us-

kalluksemme toiminnallisten menetelmien käyttöön on vahvistunut. Voimme 

myös suositella tulevissa työtehtävissämme kollegoillemme toiminnallisten me-

netelmien käyttöä sellaisissa tilanteissa, joihin ne soveltuvat. 

 

Kyselyn perusteella sielunhoidon toiminnallisten menetelmien oppaassa on mo-

nipuolisesti erilaisia menetelmiä, jotka palvelevat sielunhoitotyötä. Kyselyn vas-

tauksissa tuotiin myös esille, että opas on tarpeellinen. Suomessa ei ole aiemmin 

tuotettu tämän kaltaista koostetta. Olemme saaneet ammatillisissa verkostois-

samme kannustavaa palautetta opinnäytetyömme aiheesta. Nämä tekijät puolta-

vat sitä, että opinnäytetyömme on ajankohtainen ja se vastaa tämän hetken kir-

kollisen sielunhoitotyön tarpeeseen. Suunnitelmissamme on työstää oppaasta 

laajempi julkaisu kirkon sielunhoitotyön käyttöön. 

 

Työskentelyssämme tulimme useaan otteeseen sen tosiasian eteen, ettei ajan-

kohtaisia tutkimuksia sielunhoidon toiminnallisista menetelmistä ole. Se oli har-

millista työskentelymme kannalta, mutta koimme myös innostavana ja rohkaise-

vana sen, että olemme tuottamassa uutta sisältöä sielunhoitotyöhön kirkos-

samme. Jatkossa voitaisiin tehdä tutkimusta siitä, miten paljon sielunhoidon toi-

minnallisia menetelmiä käytetään sielunhoidossa ja koetaanko tarvetta saada 

koulutusta aihepiirin tiimoilta. Tutkimustyötä voisi myöhemmin jatkaa myös sel-

vittämällä toiminnallisten menetelmien käytön vaikutusta sielunhoitoprosessissa 

sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta. Seurakuntiin voitaisiin myös pe-

rustaa esimerkiksi ero- tai sururyhmiä, joissa asioita prosessoitaisiin toiminnallis-

ten menetelmien avulla. Sen jälkeen voitaisiin selvittää näihin ryhmiin osallistu-

neilta sekä ryhmien vetäjiltä kyseisen työskentelytavan soveltuvuutta ja vaikutta-

vuutta asioiden prosessoimisessa. 
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LIITE 1. Tiedote sielunhoidon toiminnallisten menetelmien oppaasta 

 

 

Hei, 
Olen toimittanut työpöydillenne opinnäytetyöhöni liittyvän sielunhoidon toiminnallis-
ten menetelmien oppaan testiin. 
 
Teen opinnäytetyön diakonia opintoihin liittyen yhdessä Tiina Mäkisen ja Hanna Savo-
laisen kanssa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on luoda sielunhoitoon toiminnallisten 
menetelmien opas. Tämän kaltaista opasta ei ole vielä olemassa. Oppaaseen on koottu 
erilaisia sielunhoidossa käytettäviä menetelmiä. Opas helpottaa sielunhoitoa toteutta-
van työtä niin, että menetelmät ovat yhdessä vihkosessa. Menetelmät ovat sellaisia, 
joita on helppo käyttää esimerkiksi toimistossa tai kotikäynnillä. 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sielunhoitotyössä olisi moni-
puolisia välineitä helposti saatavilla. Pyrimme selvittämään, mitkä erilaiset toiminnalli-
set menetelmät voisivat hyödyntää sielunhoidollista asiakastyöskentelyä silloin, kun 
pelkän keskustelun ja rukouksen avulla asiakas ei tule autetuksi. 
 
Lähetämme teille linkin anonyymiin kyselyyn, jossa on kysymyksiä oppaaseen liittyen. 
Tutustukaa ja käyttäkää opasta mahdollisuuksienne mukaan. Kysely toteutetaan jo hel-
mikuun loppupuolella / maaliskuun alussa. Kehitämme opasta teiltä tulleiden palaut-
teiden pohjalta. 
 
Meidän opinnäytetyömme aikataulusta johtuen, teille jää valitettavan vähän aikaa tes-
tata opasta.  
  
 
Opinnäytetyöryhmän puolesta 
 

Eeva-Leena Eiskonen 

Ruokolahden seurakunta 

Nuorisotyönohjaaja
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LIITE 2. Kysely oppaan käytettävyydestä  

 

 

1. Oletko tutustunut sielunhoidon toiminnallisten menetelmien oppaaseen? 

 

2. Käytitkö opasta työssäsi? 

 

3. Jos et käyttänyt, aiotko tulevaisuudessa käyttää opasta? 

 

4. Kuinka opas vastasi odotuksiasi? 

 

5. Miten arvelisit oppaasta olevan apua työssäsi? 

 

6. Pidätkö oppaan toiminnallisten menetelmien ohjeistusta riittävän selkeänä? 

 

7. Jos ohjeistus ei ole riittävän selkeä, miten muuttaisit sitä? 

 

8. Opitko jotain uutta sielunhoidosta oppaan myötä? 

 

9. Puuttuiko mielestäsi oppaasta jokin olennainen sielunhoidossa käytettävä toi-

minnallinen menetelmä? Jos, niin mikä? 

 

10. Auttoiko jokin/jotkin menetelmät tunnistamaan sielunhoidettavan tarpeita? 
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LIITE 3. Saatekirje sähköpostikyselyyn 

 

 

Hei, 
 
Toivottavasti olette ehtineet tutustua ja käyttää sielunhoidon toiminnallisten mene-
telmien opasta.  
 
Vastaathan kyselyymme, kysely on anonyymi ja vastaamiseen menee noin 5 minuut-
tia. 
Linkki kyselyyn Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opas: Webropolilla 
luotu kysely (webropolsurveys.com) 
 
Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opas on kehittämispainotteisen opin-
näytetyömme produktio. Tämän kaltaista opasta ei ole vielä olemassa. Oppaaseen 
on koottu erilaisia sielunhoidossa käytettäviä menetelmiä. Opas helpottaa sielun-
hoitoa toteuttavan työtä niin, että menetelmät ovat yhdessä vihkosessa. Menetelmät 
ovat sellaisia, joita on helppo käyttää esimerkiksi toimistossa tai kotikäynnillä. 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sielunhoitotyössä olisi mo-
nipuolisia välineitä helposti saatavilla. Pyrimme selvittämään, mitkä erilaiset toi-
minnalliset menetelmät voisivat hyödyntää sielunhoidollista asiakastyöskentelyä 
silloin, kun pelkän keskustelun ja rukouksen avulla asiakas ei tule autetuksi. 
  
 
Opinnäytetyöryhmän puolesta 
 
 

Eeva-Leena Eiskonen 

Ruokolahden seurakunta 

Nuorisotyönohjaaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/509da8db-43bc-4a43-b8f5-54b13cfde387?displayId=Fin2449325
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/509da8db-43bc-4a43-b8f5-54b13cfde387?displayId=Fin2449325
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LIITE 4. Sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opas 

 

 

Linkistä aukeaa sielunhoidon toiminnallisten menetelmien opas. Vie hiiri linkin 

päälle, paina Ctrl + napsauta hiirtä. 

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cba1671a-79c5-

3fe7-810f-91a8083464c7  

 

 

 

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cba1671a-79c5-3fe7-810f-91a8083464c7
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cba1671a-79c5-3fe7-810f-91a8083464c7
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