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1 Kampin kappeli 

Helsingin Kampissa Narinkkatorin laidalla sijaitsee kappeli, jossa voi käydä hil-

jentymässä, rukoilemassa ja keskustelemassa siellä työskentelevien kaupungin ja 

seurakunnan työntekijöiden sekä vapaaehtoisten kanssa.
1
 Kappelin avattiin ylei-

sölle 1.6.2012.
2
 Sen olemassaolo ja toiminta keskellä kiireistä kaupunkia on osoit-

tautunut tarpeelliseksi, sillä avajaisten jälkeen siellä on vieraillut jo yli 700.000 

kävijää.
3
  

Tiloiltaan kappeli on 352 neliömetrin kokoinen kokonaisuus, jossa pääosaa 

näyttelevät aulatila ja sakraalitila. Sisään voi astella joko Narinkkatorin tai Lasipa-

latsin suunnasta. Lasiseinäisessä nelikulmion muotoisessa aulassa on tuoleja, joil-

le voi pysähtyä istumaan, ilmoitustaulu seurakunnan ja kaupungin ajankohtaisen 

toiminnan esittelemistä varten sekä sähköinen ilmoitustaulu, jolla pyörii hiljenty-

miseen inspiroivia valokuvia ja lauseita. Aulatilan hyllyssä on Raamattuja usealla 

eri kielellä. Pöydältä löytyy vieraskirja sekä tuohuksia ja kortteja, joita voi ottaa 

mukaansa vapaaehtoista maksua vastaan. Lehtitelineissä on esitteitä kappelista 

turistien yleisimmin käyttämillä kielillä. Aula on suunniteltu toimimaan kävijöi-

den ja kappelin henkilökunnan kohtaamisen paikkana.
4
 

Kappelin sakraalitilaa hallitsevia elementtejä ovat hiljaisuus, korkeus ja 

puupinnat. Tila on ovaalin muotoinen ja kokonaisuudessaan 11.5 metriä korkea. 

Ikkunoita on vain tilan katossa, joista valo lankeaa saliin epäsuorasti. Muun muas-

sa alttarista, sille asetetusta hopeisesta rististä, Evankeliumikirjasta, sakraaliteks-

tiileistä, kappelisalissa olevista tyynyistä ja tuohuksille varatusta telineestä muo-

dostuva sisustus on pelkistetty. Sakraalitila on suunniteltu hiljentymiseen ja sen 

rakenteissa on käytetty materiaaleja, jotka vaientavat ulkoisen ympäristön äänet 

lähes kuulumattomiksi.
5
 Kappeli on eräs Helsingin suosituimmista nähtävyyksis-

tä
6
, sillä se edustaa innovatiivista puurakentamista. Kappeli on saanut useita kan-

sainvälisiä palkintoja, kuten The Chicago Athenaeum International Architecture 

                                                 
1
 Kampin kappeli. – Helsingin kirkot; Kampin kappeli. – Yhteinen seurakuntatyö. 

2
 Kampin kappelin rakentamisen loppuraportti 8.3.2013. 

3
 Kappelin toiminnanjohtaja Kenneth Koskisen lähettämä sähköpostiviesti 9.3.2015. Kappelissa 

pidetään kirjaa kävijöiden määristä. Maaliskuun 8. päivänä 2015 kappelissa oli tilastojen mukaan 

käynyt tarkkaan ottaen 724.312 kävijää. 
4
 Kampin kappeli. – Helsingin kirkot; Kampin kappeli, ideoita toimintaan. Selvitysmies Pekka 

Hietasen ja suunnitteluryhmän raportti Kampin kappelin toimintakonseptista; Kirkko & kaupunki 

9.6.2014.  
5
 Kampin kappeli. – Helsingin kirkot; Usein kysyttyä – muistiinpanot Kampin kappelin facebook-

sivuilla. 
6
 Päänähtävyydet Helsingissä – verkkosivu. 
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Award 2010 – palkinnon ja muutoinkin huomiota ulkomaisissa medioissa
7
 Vuon-

na 2012 kappeli oli osa World Design Capital Helsinki-ohjelmaa.
8
  

Kappelin sijainti Helsingin keskustassa on keskeinen. Sen vieressä on Kam-

pin kauppakeskus, josta on pääsy Espoon suuntaisen bussiliikenteen terminaaliin 

ja Kampin metroasemalle. Tämän vuoksi kappelin ohi kulkee jatkuvana virtana 

työmatkalaisia ja muita kaupunkilaisia.
9
 Sijaintinsa ja toimintansa puolesta Kam-

pin kappeli liittyy ilmiöön, jossa seurakunnat pyrkivät jalkautumaan seurakunta-

laisten pariin paikoissa, joissa seurakuntalaiset liikkuvat tarjoten siellä palveluita 

seurakuntalaisten yksilöllisten ja omaehtoisten tarpeiden tyydyttämistä varten sa-

malla kristillisen ja yhteisöllisen arvopohjansa säilyttäen.
10

  

Kappelin toimintaa ylläpitävät Kirkko Helsingissä ja Helsingin kaupungin 

sosiaalitoimi. Kumppanuussopimus solmittiin 20.4.2012. Sopimuksen mukaan 

kappelissa työskentelee Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin 

työntekijöitä ja kummatkin tahot osallistuvat toimintakustannuksiin. Kappelissa 

työskentelee seurakunnan työntekijöinä pappi, diakoni, lähityöntekijä ja kaksi 

suntiota. Kaupungin työntekijöitä on neljä: kaksi sosiaaliohjaajaa ja kaksi sosiaali-

työntekijää. Kappelissa työskentelee myös Palmian vahtimestareita. Toimintaa 

johtaa seurakuntayhtymän palkkaama toiminnanjohtaja.
11

 Seurakunnan ja kau-

pungin työntekijöiden lisäksi kappelissa toimii vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset voi-

vat osallistua aulassa päivystämiseen ja käydä keskusteluja kävijöiden kanssa.
12

 

Kappelin toimintakonsepti muodostuu rukouksesta, hiljaisuudesta, kohtaa-

misesta, vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä ja verkostojen rakentamisesta. Vaikka 

kappeli on avoimesti kristillinen ja evankelis-luterilaisen seurakunnan rakennut-

tama, kaikki kävijät toivotetaan tervetulleiksi. Hiljentymistä tuetaan erityisesti 

kuuntelevaa hiljaisuutta tukevilla elementeillä, kuten hartauksilla ja musiikilla. 

                                                 
7
 Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2013 

18.4.2013. Kts. medianäkyvyydestä esim. The Guardian 6.1.2012, Interior Design 1.2.2013 tai 

Architectural Digest 17.8.2012. 
8
 Kampin kappeli. – Helsingin kirkot; Usein kysyttyä – muistiinpanot Kampin kappelin facebook-

sivuilla. 
9
 Kampin kappelin toiminnan suunnittelu. Kooste keskustelutilaisuudesta ja työpajasta yhteisen 

kirkkovaltuuston jäsenille 12.5.2011.  
10

 Tanskanen & Viljanen & Hietaranta 2006, 20. Kappeleita on perustettu kauppakeskusten yhtey-

teen 1990-luvulta lähtien. Esimerkkeinä niistä ovat muun muassa Pyhän Matteuksen kappeli Ou-

lun kauppakeskus Zeppelinissä, Katukappeli Vuosaaren kauppakeskus Columbuksessa sekä Ison 

Omenan kauppakeskuksessa sijaitseva Hiljaisuuden kappeli ja kerhotila. Kts. lisää esim. Kirkko & 

kaupunki 18.5.2009. 
11

 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Helsingin seurakuntayhtymän  

kumppanuussopimus toiminnasta Kampin kappelissa 20.4.2012; Kampin kappeli. – Yhteinen 

seurakuntatyö. 
12

 Haluatko vapaaehtoiseksi Kampin kappeliin? – ilmoitus Kampin kappelin facebook-sivuilla. 
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Kohtaamiset tapahtuvat kävijöitä tervehtimällä ja heidän kanssaan keskustelemal-

la. Lisäksi työntekijät kohtaavat ihmisiä vertaistukiryhmissä, teematapahtumissa 

ja internetin välityksellä.
13

  

Kappelissa käynnille on haluttu tehdä matala kynnys muun muassa kävi-

jäystävällisillä aukioloajoilla. Kappeli on auki arkisin klo 8–20 ja viikonloppuisin 

klo 10–18. Palkattu henkilökunta työskentelee vuorotyössä ja pyrkimyksenä on, 

että paikalla olisi aina sekä seurakunnan että kunnan työntekijä.
14

 Kappelissa käy-

tävien keskustelujen määrä on ollut odotettua suurempi. Vuonna 2013 kirjattiin 

käydyksi noin 1800 keskustelua. Keskusteluja on käyty esimerkiksi kriisitilanteis-

sa, joissa kävijä on joutunut kohtaamaan omaisensa vakavan sairauden tai kuole-

man. Myös uskonnolliset kysymykset, hengellisyys, toimeentulo, yksinäisyys, 

ihmissuhdekysymykset ja terveysasiat ovat puhututtaneet keskusteluissa.
15

  

Stina Högnabba laati vuoden 2012 lopussa arviointiselvityksen Helsingin 

kaupungille Kampin kappelin sosiaalityön muotoutumisesta ja sen vaikutuksista. 

Selvityksen mukaan suuri osa kappelissa käyvistä ihmisistä on ollut turisteja. Li-

säksi on satunnaisesti ja säännöllisesti, jopa päivittäin käyviä keskusteluasiakkai-

ta. Yksittäinen kaupungin työntekijä on selvityksen mukaan käynyt kappelissa 

päivittäin viidestä kymmeneen syvälliseksi määrittelemäänsä keskustelua. Kävijät 

ovat kokeneet, että heitä on kuunneltu kappelissa ja he ovat sieltä apua.
16

  

Päivi Männistö toteutti keväällä 2013 sosiaali- ja terveysviraston pyynnöstä 

toisen arviointiselvityksen kappelista.  Selvitystä varten järjestettiin kävijäkysely, 

johon vastasi 177 kävijää. Lisäksi Männistö analysoi kaupungin työntekijöiden 

kävijäseurantaohjelmaan kirjaamia keskusteluita ja hyödynsi muuta tilastoaineis-

toa. Selvityksen mukaan kappelissa on käynyt noin 30 000 kävijää kuukausittain 

ja heistä noin sadan kanssa kaupungin työntekijät ovat keskustelleet. Keskuste-

luista 40 % on ollut sellaisia, joissa on käsitelty kävijän ajankohtaisia kuulumisia 

ja 30 %:ssa on käsitelty vaikeaa elämäntilannetta tai kriisiä. Työntekijät arvioivat 

asiakkaan kannalta myönteisiä vaikutuksia olleen 80 %:ssa keskusteluista. Kyse-

lyyn vastanneista kävijöistä huomattava osa katsoi saaneensa apua kappelista.
17

  

Kampin kappelista ei ole olemassa aikaisempaa teologista tutkimusta. Kap-

pelin sosiaalityötä on Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään tutkinut 

                                                 
13

 Kampin kappelin sosiaalityö. - Aikuissosiaalityön kehittämiskuvaukset internetissä. 
14

 Kampin kappelin sosiaalityö. - Aikuissosiaalityön kehittämiskuvaukset internetissä. 
15

 Kotimaa 7.1.2014. 
16

 Högnabba 2012, 6, 21. 
17

 Männistö 2013, 2-6. Kävijäkyselyn kysymykseen ”Saitko apua asiaasi?” vastanneista 95 vastasi 

kyllä ja 7 ei. 
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Robert Willadsen. Willadsen on itse työskennellyt kappelissa sen avautumisesta 

lähtien sosiaaliohjaajana. Hän tarkasteli tutkimuksessaan Kampin kappelin asia-

kastyön luonnetta, kappelin sijaintia ja julkista tilaa työntekijöiden näkökulmasta 

erilaisia sosiaalityön näkökulmia viitekehyksenä käyttäen. Willadsenin mukaan 

kappelin asiakastyössä painottuvat psykososiaalinen ja terapeuttinen palvelutyö. 

Lisäksi kappelissa tehdään muun muassa kriisi-, verkosto- ja surutyötä. Monet 

kappelin asiakkaista ovat kokeneet vaikeuksia elämässään eivätkä aikaisemmat 

yritykset auttaa heitä ole onnistuneet.
18

  

Mainitsemani kartoitukset ja tutkimukset osoittavat, että kappelin tutkimista 

kannattaa edelleen jatkaa. Kappelissa tavoitetaan keskustelujen ja kohtaamisten 

avulla paljon erilaisten vaikeuksien kanssa kamppailevien ihmisiä. Tehdyt selvi-

tykset antavat osviittaa siitä, että kappelin työ on merkittävää asiakkaiden hyvin-

voinnin kannalta. Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin siitä, mitä annettavaa kes-

kusteluilla ja kohtaamisilla on ja miten ne vaikuttavat. Hyvä elämänhallinta aikai-

semmassa tutkimuksessa yksilöityine muotoineen on todettu merkittäväksi teki-

jäksi ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Onnistuneella elämänhallinnalla voi olla 

lukuisia myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi psyykkiseen ja fyysiseen terveydenti-

laan.
19

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa siitä, miten kappe-

lissa tuetaan siellä käyvien ihmisten elämänhallintaa. Tutkimus on tehty kappelin 

työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkökulmasta. Seuraavassa pääluvussa tarkaste-

len aikaisempaa tutkimusta, elämänhallintaa, sen tukemista ja tutkimuksen kan-

nalta keskeisiä käsitteitä. Tutkimustehtävään palaan tarkemmin luvussa kolme, 

jonka jälkeen luvuissa 4–7 esittelen tutkimukseni tuloksia. 

2 Elämänhallinnan tukeminen 

2.1 Aikaisempi tutkimus 

Elämänhallinnan tutkimusta on tehty viimeisen runsaan neljän vuosikymmenen 

aikana
20

. Suomessa elämänhallinnan käsitettä on käytetty tutkimuksessa 1980-

luvulta alkaen. Elämänhallintatutkimuksen suosio alkoi kasvaa voimakkaasi mo-

nilla tieteenaloilla 1990-luvulla.
21

 Tutkimusta on tehty esimerkiksi psykologian, 

kasvatustieteen, yhteiskuntatieteiden ja teologian alalla. Tutkimus on pääasiassa 

                                                 
18

 Willadsen 2014, 1, 31, 51, 55.  
19

 Folkman & Moskowitz 2004, 747-748; Pargament et al. 1998, 720-721. 
20

 Folkman & Moskowitz 2004, 745. 
21

 Järvikoski 1996, 35. 
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kohdistunut eri ikäryhmien ja erilaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa olevien 

ihmisten elämänhallinnan tutkimiseen.
22

 Tutkimuksessa on laajalti selvitetty myös 

eri elämäntilanteissa olevien ihmisten selviytymisstrategioita.
23

  

Elämänhallinnan tukemista on tutkittu osana tutkimustehtävää muutamissa 

kotimaisissa sosiaalityön, kansanterveystieteen, kasvatustieteen, kasvatuspsykolo-

gian ja hoitotyön tutkimuksissa. Näistä tärkeimpiä oman tutkimuskohteeni kannal-

ta ovat Anne Waldénin, Anja Taanilan ja Leena Mikkolan väitöskirjat. Waldén 

tutki sosiaalitieteen väitöskirjassaan neurologisesti sairaiden tai vammaisten lasten 

vanhempien selviytymistä ja selviytymisen tukemista sosiaalipolitiikan ja sosiaali-

työn viitekehyksessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin perheistä, joissa oli sairas tai 

vammainen lapsi määrällisiä ja laadullisia menetelmiä hyödyntäen. Tukiaineistona 

käytettiin lasten sairauskertomuksia. Tutkimus kohdistui sosiaalisen selviytymisen 

ja tukemisen tutkimiseen, jossa Waldén löysi kaksi pääasiallista tukemisen aluet-

ta. Näitä olivat toimenpiteet, jotka kohdistuivat elämän asenteeseen, arjen rajoi-

tuksiin, muihin selviytymisen esteisiin ja voimavaroihin. Toiseksi perheiden sel-

viytymistä edistivät varmuus palveluista ja perusturvasta, kokemukset selviytymi-

sestä, onnellisuus, voimavarat ja sosiaaliset suhteet.
24

 

Taanila tutki kansanterveystieteen väitöskirjassaan, miksi jotkut vanhemmat 

selviytyvät paremmin lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta kuin toiset. Tutki-

muksessa selvitettiin, mitä elämänhallinnan strategioita vanhemmat käyttivät ja 

mitkä niistä tukivat parempaa elämänhallintaa lapsen sairauden tai vammaisuuden 

kanssa elämisessä. Tutkimus oli poikkitieteellinen, monimetodinen ja psykososi-

aalinen viitekehykseltään. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja syvähaastatte-

lemalla lasten vanhempia. Aineisto analysoitiin määrällisiä menetelmiä ja groun-

ded theory –menetelmää käyttäen. Tutkimuksen mukaan elämänhallinnan kannal-

ta tukevia tekijöitä olivat muun muassa nopea avustaminen tilanteen hoitamisessa, 

luottamuksellinen ja pysyvä asiakassuhde, riittävä tiedon saanti ja ydinperheen 

ympärillä olevan laajemman yhteisön huomioon ottaminen.
25

  

Mikkola tutki viestintätieteiden väitöskirjassaan sosiaaliselle tuelle annettuja 

merkityksiä potilaan ja hoitajan välisessä vuorovaikutuksessa potilaiden ja hoitaji-

en näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen osastohoidon kontekstia, 

eli fyysistä ympäristöä, toimintatapoja ja rooleja sekä potilaan ja hoitajan välistä 

                                                 
22

 Vartiainen 2008, 40; Viljakainen 2007, 8. 
23

 Räsänen 2005, 14. 
24

 Waldén 2006, 20-23, 78-80, 259-277. 
25

 Taanila 1997, 31-39, 80. 
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vuorovaikutusta ja etsittiin näihin ilmiöihin ja tukemiseen liittyviä merkityksiä. 

Tutkimus tehtiin laadullisena ja sen aineisto kerättiin havainnoinnin avulla sekä 

haastattelemalla osastolla työskennelleitä hoitajia ja potilaita. Aineisto analysoitiin 

aineistolähtöisesti erilaisia metodeja yhdistämällä.
26

 Tutkimuksen mukaan osasto-

hoito kontekstina mahdollisti tuen hakemisen ja osoittamisen. Osastohoidossa 

potilaiden oli mahdollista saada tukea ja toisaalta ymmärtää oma tuen tarpeensa. 

Hoitajat liittivät tuen antamisen erilaisiin resursseihin. Tuen antamisen kannalta 

keskeisintä oli vuorovaikutussuhde, johon sisältyi supportiivisia elementtejä muun 

muassa toimintaan ohjaamisessa, ongelmien ratkaisemisessa, mielentilasta puhu-

misessa ja tunteiden ilmaisemisessa. Hyväksynnän havaitseminen ja ihmistenväli-

set suhteet olivat tutkimuksen mukaan olennaisia sosiaalisen tuen saamisen ko-

kemuksen kannalta.
27

 

Kirsi Heikkonen & Heinituuli Välikangas tutkivat kasvatuspsykologian pro 

gradu-tutkielmassaan elämänhallintaa yksilön kokemuksena sekä Oulun kriisikes-

kuksen ennaltaehkäisevän Pulinapaja-projektin merkitystä nuorten elämänhallin-

nan kokemukselle, tukemiselle ja ylläpitämiselle. Tutkimus jakautui kahteen 

osaan, joista ensimmäisessä käsiteltiin ja määriteltiin elämänhallinnan kokemusta, 

muodostumista ja ylläpitämistä teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuksen toises-

sa, empiirisessä osassa, tutkimuskohdetta tutkittiin laadullisella otteella teema-

haastatteluja aineistona hyödyntäen. Aineisto analysoitiin fenomenologista aineis-

ton analyysiä käyttäen.
28

 

Tutkimuksen mukaan nuoret kokivat Pulinapajan itselleen merkityksellisek-

si paikaksi. He kokivat saaneensa lisää elämänhallinnan ylläpitämisen keinoja ja 

tukea elämänhallinnan kokemukselleen. Pulinapaja tuki nuoreten elämänhallintaa 

muun muassa mahdollistamalla keskustelun ulkopuolisen ammattilaisen kanssa 

sekä tukemalla ongelmien psyykkistä käsittelyä ja emootioiden säätelyä. Pu-

linapaja lisäsi nuorten elämänhallinnan ylläpitämisen keinoja antamalla heille 

neuvoja, ohjeita ja uudenlaisia ajattelu- ja toimintastrategioita. Pulinapajassa nuo-

ret avautuivat puhumaan ongelmistaan ja pohtivat muun muassa syy-

seuraussuhteita. Nämä elämänhallinnan ylläpitämisen keinot olivat Heikkosen & 

Välikankaan mukaan myös elämänhallintaa tukevia tekijöitä.
29

 

                                                 
26

 Mikkola 2006, 13-14, 40-41, 77, 86-87, 92-93, 213. 
27

 Mikkola 2006, 213-219, 222-223. 
28

 Heikkonen & Välikangas 2011, 1-2, 71, 79-80, 83.  
29

 Heikkonen & Välikangas 2011, 100-103. 
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Teologian alalla elämänhallintaan liittyvää tutkimusta on tehty muutamiin 

teemoihin liittyen tai osana muuta tutkimusta.
30

 Elämänhallinnan tukemiseen liit-

tyviä aiheita on käsitellyt esimerkiksi Johanna Räsänen. Hän laati kyselytutki-

muksen, jossa Diacorin työntekijöiltä kysyttiin muun muassa näkemyksiä sielun-

hoidon tarpeista ja sen elämänhallintaa ja selviytymistä vahvistavista tekijöistä. 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena kyselylomakeaineistoa käyttä-

en.
31

 

Räsäsen mukaan sielunhoito voi olla osa potilaan coping-strategiaa ja se voi 

auttaa potilaita selviytymään kriisi- ja sairaustilanteissa. Sielunhoito voi tutkimuk-

sen mukaan vahvistaa potilaiden elämänhallinnan tunnetta, jos potilaat sielunhoi-

tosuhteen kautta ymmärtävät voivansa vaikuttaa itsensä ja ympäristönsä väliseen 

vuorovaikutukseen. Omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämisellä oli yh-

teys elämänhallinnan tunteen vahvistumiseen.
32

 

Elämänhallinnan tukemista on tutkittu vähänlaisesti ja vastaavanlaisessa us-

konnollisia ja ei-uskonnollisia elementtejä yhdistävässä kontekstissa ei ollenkaan. 

Elämänhallinnan tukemiseen pääasiallisesti keskittyvää teologista tutkimusta ei 

selvitysteni mukaan ole tähän mennessä tehty. Ottaen huomioon, ettei Kampin 

kappelista ole myöskään tehty yliopistotasoista tutkimusta, oma tutkimukseni on 

varsin tarpeellinen ja ajankohtainen. 

2.2 Elämänhallinta ja uskonnollinen elämänhallinta 

Elämänhallinta eli coping muodostuu Richard S. Lazaruksen & Susan Folkmanin 

mukaan yksilön jatkuvasti muuttuvista yrityksistä käsitellä niitä vaatimuksia, jot-

ka hän arvioi omat voimavaransa ylittäviksi tai muutoin rasittaviksi. Vaatimukset 

voivat olla sisäisiä tai ulkoisia ja itse yritykset luonteeltaan kognitiivisia tai käyt-

täytymiseen liittyviä.
33

  

Elämänhallinnan mekanismit aktivoituvat, kun psyykkistä stressiä muodos-

tuu. Stressin syntymiseen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset vaatimukset, rajalliset 

voimavarat, tilanteen tulkinta ja ratkaisutapa. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat 

muun muassa ympäristö ja ihmisen persoonallisuus.
34

 Elämänhallinta liittyy erias-

                                                 
30

 esim. Auli Vähäkangas on tutkinut lapsettomuudesta kärsivien elämänhallintaa (Vähäkangas 

2004), Liisa Lampela-Kivistö uskonnon roolia ja tehtävää konkurssista selviytymisessä (Lampela-

Kivistö 2000) ja Suvi Saarelainen henkisen ja hengellisen tuen merkitystä syöpää sairastaville 

(Saarelainen 2009).  
31

 Räsänen 2005, 5-6, 30, 34. 
32

 Räsänen 2005, 81. 
33

 Lazarus & Folkman 1984, 141. 
34

 Lazarus & Folkman 1984, 21, 31; Geels & Wikström 2009, 362. 
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teista stressiä aiheuttaviin tilanteisiin. Erityisen paljon stressiä aiheuttavat kriisiti-

lanteet. Kriisiksi voidaan kutsua tilannetta, jossa ihmisen aiemmat kokemukset ja 

reaktiotavat eivät riitä tilanteen psyykkiseen hallintaan ja ymmärtämiseen. Kriisi 

on vaiheittain etenevä ilmiö, jota aiheuttavat esimerkiksi traumaattiset tapahtumat 

ja psyykkisen kehityksen vaiheet.
35

  

Koettu stressi voi ilmetä eri tavoin esimerkiksi mielen toimintoina, tunteina, 

fyysisinä oireina sekä käyttäytymisenä.
36

 Arviointi ja jonkinasteinen aktiivisuus 

erottavat elämänhallinnan adaptaatiosta eli sopeutumisesta, joka on automaattista. 

Valinta ja tiedostaminen erottavat elämänhallinnan myös puolustusmekanismeis-

ta, jotka ovat tiedostamattomia.
37

  

Kenneth I. Pargamentin mukaan elämänhallinnan prosessiin liittyy huomi-

oon otettavia tekijöitä. Ensinnäkin ihmiset etsivät merkityksellisyyttä, jonka he 

liittävät itsensä kannalta olennaisiin objekteihin, eli päämääriin. Merkityksellisiä 

päämääriä voivat olla esimerkiksi tarkoituksen löytäminen, emotionaalinen lohdu-

tus, henkilökohtainen kontrolli, läheisyys muiden ihmisten kanssa tai fyysinen 

terveys.
38

  

Stressitekijöiden merkityksellisyys yksilölle muodostuu arvioinnin ja sen eri 

vaiheiden kautta.
39

 Lazarus & Folkman kutsuvat primaariksi arvioinniksi tilannet-

ta, jossa yksilö punnitsee uuden tapahtuman tai tiedon merkitystä itselleen. Se-

kundaarisen arvioinnin vaiheessa yksilö punnitsee käytössään olevia voimavaroja 

ja resursseja, kuten elämänhallinnan strategioita ja pohtii, mitä voisi asian hyväksi 

tehdä. Uudelleenarvioinniksi Lazarus & Folkman kutsuvat arviointia, joka muut-

taa aikaisempaa arviota jostakin asiasta. Uudelleenarviointi tehdään ympäristöstä 

saadun muuttuneen informaation perusteella ja se voi johtaa stressin kasvamiseen 

tai vähentymiseen.
40

 

Pargamentin mukaan yksilöiden elämänhallinnan prosessi pohjautuu heidän 

yksilölliseen orientaatiojärjestelmäänsä. Orientaatiojärjestelmä koostuu muun 

muassa arvoista, tavoista, näkemyksistä, persoonallisuudesta ja ihmissuhteista ja 

se sisältää tekijöitä, jotka toimivat voimavaroina ja taakkoina elämänhallinnassa.
41

 

Stressaavassa tilanteessa yksilöllinen orientaatiojärjestelmä muuntuu erityisiksi 

                                                 
35

 Cullberg 1973, 7, 11, 22-29. 
36

 Hammarlund 2014, 94-95, 182-183. 
37

 Lazarus & Folkman 1984, 140-142; Pargament 1997, 87. 
38

 Pargament 1997, 47-55, 91-92. 
39

 Pargament 1997, 95-98. 
40

 Lazarus & Folkman 1984, 31-32, 38. 
41

 Pargament 1997, 99-101 
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elämänhallinnan strategioiksi ja keinoiksi, kuten tunteiksi, konkreettisiksi ajatuk-

siksi, kanssakäymiseksi ja käytökseksi, joilla yksilö pyrkii löytämään merkityksel-

lisyyttä tilanteeseen. Yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat muun muassa siihen, 

minkälaisia merkityksiä yksilöt antavat, minkälaisia voimavaroja hänellä on käy-

tössään ja minkälaisia taakkoja ja stressitekijöitä he joutuvat kohtaamaan. Merki-

tyksellisyyttä pyritään löytämään ensisijaisesti merkityksiä säilyttävien päämääri-

en ja keinojen avulla. Mikäli säilyttäminen ei ole mahdollista, käyttöön otetaan 

päämääriä tai keinoja muuttavia mekanismeja.
42

  

Tutkimuksessa on tunnistettu ja luokiteltu erilaisia elämänhallinnan tyylejä 

ja strategioita. Näitä ovat muun muassa pyrkimys muuttaa tai vaikuttaa stressiä 

aiheuttavaan ongelmaan tai pyrkimys säädellä ongelman aiheuttamia tunteita. 

Edellistä kutsutaan ongelmakeskeiseksi copingiksi ja jälkimmäistä tunnekeskei-

seksi copingiksi. Omiksi lajeikseen on tutkimuksessa erotettu myös merkityskes-

keinen ja sosiaalinen coping.
43

 Koska elämänhallinta on prosessimaista, yksilö voi 

käyttää elämänhallinnan eri vaiheissa ja samanaikaisestikin erityyppisiä strategioi-

ta.
44

  

Pargamentin mukaan joidenkin ihmisten orientaatiojärjestelmään kuuluu 

uskonnollisia voimavaroja, jotka voivat olla merkittävässä roolissa elämänhallin-

nan prosessissa. Pargament määrittelee uskonnon prosessiksi, jossa asioille etsi-

tään merkitystä pyhään tai pyhyyteen liittyen. Hän käyttää termiä uskonto hyvin 

laajassa merkityksessä tarkoittamaan kaikenlaista uskonnollista etsintää sisältäen 

myös hengellisyyden. Uskonnollisuuden tavoitteena on Pargamentin mukaan ke-

hittää, ylläpitää ja vaalia henkilökohtaista suhdetta pyhään.
45

 Käytän tässä tutki-

muksessa termiä uskonto Pargamentin määritelmää vastaavalla tavalla. 

Uskonnollisesti orientoituneilla ihmisillä on Pargamentin mukaan taipumus 

käyttää pyhyyteen liittyviä välineitä pyhyyteen liittyvien päämääriensä saavutta-

miseksi.
46

 Näitä välineitä on luokiteltu muun muassa Pargamentin, Koenigin ja 

Perezin tekemässä tutkimuksessa. Sen mukaan uskontoa voidaan käyttää merki-

tyksen löytämiseen, kontrollin saavuttamiseen, lohdutuksen löytämiseen sekä lä-

heisyyden saavuttamiseen suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Nämä luokat 

tutkijat yhdistivät uskonnon säilyttäviin mekanismeihin. Lisäksi uskonto voi toi-

                                                 
42

 Pargament 1997, 104, 108-110, 118-119. 
43

 Folkman & Moskowitz 2004, 751-752; Lazarus & Folkman 1984, 150. 
44

 Lazarus & Folkman 1984, 156-157. 
45

 Pargament 1997, 5, 32, 38-39, 43-44. 
46

 Pargament 1997, 59-60. 
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mia päämääriä ja merkityksiä muuttavana voimana.
47

 Uskonnollisia elämänhallin-

takeinoja on tutkimuksessa jaoteltu myös positiivisiin ja negatiivisiin perustuen 

siihen, minkälaisiin terveydellisiin ja psyykkisiin lopputuloksiin näiden keinojen 

käyttäminen on johtanut.
48

  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan elämänhallinnan tukemista. Elämänhallinta 

voi edellä kerrotulla tavalla voi olla sekä uskonnollista että ei-uskonnolliselta 

luonteeltaan. Pargamentin teoriat ovat uskonnolliset elämänhallinnan tutkimuk-

sessa laajasti tunnettuja ja käytettyjä. Tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu uskon-

nollista elämänhallintaa yhdessä muun elämänhallinnan kanssa, on Pargamentin 

teorioiden lisäksi usein hyödynnetty Lazaruksen & Folkmanin elämänhallinnan 

määritelmää ja muita malleja, kuten arviointiprosessin muodostumista.
49

 Näitä 

teorioita voidaan kritisoida siitä, että ne ovat lähinnä psykologisessa tutkimukses-

sa käytössä olevia selviytymistapojen ja strategioiden tutkimista varten kehitettyjä 

malleja, jotka eivät ota riittävässä määrin huomioon jokapäiväisestä elämästä sel-

viytymistä.
50

 Käytän niitä kuitenkin tässä tutkimuksessa, koska ne mahdollistavat 

uskonnollisten ja ei-uskonnollisten näkökulmien huomioon ottamisen samassa 

tutkimuksessa. 

2.3 Tukemisen kannalta keskeisiä tekijöitä 

Kappaleessa 2.1 esittelemistäni tutkijoista Taanila sekä Heikkonen & Välikangas 

käyttävät tutkimuksessaan termiä tukeminen viitatessaan ammattihenkilön tai yh-

teisön positiiviseen vaikutukseen asiakkaana tai hoidettavana olevan henkilön 

elämänhallintaan.
51

 Myös Mikkola ja Waldén käyttävät termiä tukeminen vaikka-

kin viitatessaan sosiaaliseen tukeen elämänhallinnan yhteydessä. Räsänen sen 

sijaan käyttää sielunhoidon ja elämänhallinnan välisiä positiivisia yhteyksiä tar-

kastellessaan termiä vahvistaminen tai elämänhallinnan tunteen parantaminen. 

Tukemisen hän liittää sielunhoidon tehtäviin.
52

 Tukemisella onkin sielunhoidon 

yhteydessä tarkoitettu usein supportiivisten menetelmien käyttöä tai kriisiapua.
53

 

                                                 
47

 Pargament & Koenig & Perez 2000, 521. 
48

 esim. Pargament et al. tutkimus (1998). 
49

 esim. van Uden et al. tutkimus (2009). 
50

 kts. kritiikistä Räsänen 2005, 17-18; Järvikoski 1996, 39-40. 
51

 myös Viljakainen on käyttänyt tutkimuksessaan termiä tukeminen, kts. Viljakainen 2007, 10-12, 

30-34. 
52

 kts. Räsänen 2005, 24-25. Myös Vartiainen on käyttänyt tutkimuksessaan termiä vahvistaminen, 

kts. Vartiainen 2008, 41-46, 50-52, 54. 
53

 Näin esim. Clinebell 1980, 44, 155. 
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Sosiaalityöntekijät saattavat mieltää tukemiseksi elämänhallinnan vahvistamisen 

ja siihen liittyvän asiakkaiden ohjaamisen.
54

  

Edellä esitetyn perusteella termiä tukeminen ei ole kaikissa tutkimuksissa 

käytetty yhdenmukaisella tavalla. Se on kuitenkin jossain määrin jo vakiintunut 

käytettäväksi elämänhallintatutkimuksen yhteydessä ja siksi käytän sitä myös täs-

sä tutkimuksessa. Koska elämänhallinnan tukeminen on tutkimukseni tarkoitukse-

na, en määrittele sitä tässä yhteydessä sen tarkemmin. Sen sijaan määrittelen hie-

man tarkemmin niitä tukemiseen liittyviä ehtoja, rakenteita ja mahdollisuuksia, 

joita tutkimukseni kontekstiin ja edellä esitettyihin elämänhallinnan teorioihin 

liittyy.  

Kappelissa työskentelee seurakunnan työntekijöinä pappi, lähityöntekijä ja 

diakoni, joiden työssä tieteellisesti tutkittuja työaloja ajatellen painottuvat erityi-

sesti sielunhoito ja diakonia. Kettunen tarkoittaa sielunhoidolla kristillisestä todel-

lisuudesta nousevaa ihmisen mieleen ja psyykeen kohdistuvaa keskustelua, johon 

sisällöllisesti voivat kuulua uskonnolliset ja psyykkiset kysymykset. Sielunhoito-

keskustelun tarkoituksena on muun muassa lisätä asiakkaan psyykkistä hyvinvoin-

tia. Sielunhoidollinen tilanne voi Kettusen mukaan olla auttava kohtaaminen sil-

loin kun keskustelijoiden välille syntyy luottamuksellinen, vuorovaikutteinen ja 

toisen todesta ottava suhde, jossa asiakkaalle tunnustetaan asiantuntijuus omassa 

elämässään.
55

  

Räsäsen mukaan sielunhoidolla vastataan hyväksynnän, avun ja tuen tarpee-

seen. Siinä tärkeitä elementtejä ovat muun muassa jakaminen, kuunteleminen ja 

vierellä kulkeminen. Sielunhoidollisessa tukemisessa korostuvat Räsäsen mukaan 

henkinen tuki, valmius hengellisistä kysymyksistä keskustelemiseen, omanarvon 

tunteen eheyttäminen ja elämän mielekkyyden vahvistaminen kristillisestä elä-

mänkatsomuksesta käsin.
56

 Tyypillisesti tukea annetaan keskusteluavun muodossa 

erilaisten menetelmien avulla teologista ja psykologista osaamista hyödyntäen. 

Sielunhoidossa hyödynnetään muun muassa rukousta, rippiä, Raamattua ja vir-

siä.
57

  

Diakoniatyö on seurakunnan perustehtäviin kuuluvaa, kristillisestä lähim-

mäisenrakkaudesta ja Jeesuksen esimerkistä kumpuavaa toimintaa. Diakoniatyö 

painottuu muun avun ulottumattomissa olevien huono-osaisten ja hädänalaisten 

                                                 
54

 Jokinen 2008, 140. 
55

 Kettunen 2013, 16-17, 114. 
56

 Räsänen 2007, 25, 29. 
57

 Hakala 2002, 237. 



 14 

auttamiseen.
58

 Se pyrkii lievittämään ja poistamaan kärsimystä ja hätää sekä aut-

tamaan ihmisiä selviytymään vaikeuksissaan.
59

 Diakoniatyölle tyypillisiä talou-

dellisia avustuksia kappelissa ei jaeta. 

Kappelissa työskentelee myös sosiaalityöntekijöitä ja –ohjaajia, joiden työs-

sä korostuvat sosiaalityön lähtökohdat. Kappelissa tehdään psykososiaalista sosi-

aalityötä moniammatillisesti verkostoitumalla ja myös jalkautumalla kappelin 

ulkopuolelle potentiaalisia asiakkaita etsimään. Sosiaalityön lähtökohtia ovat ver-

taistuki, osallisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys. Perinteisestä sosiaalityös-

tä kappelissa toteutettava sosiaalityö eroaa siinä, että kappelissa voi asioida ilman 

ajanvarausta ja anonyymisti. Sosiaalityön avulla pyritään rakentamaan yhteisölli-

syyttä, voimistamaan asiakkaiden voimavaroja, olemaan dialogisessa vuorovaiku-

tuksessa, antamaan tukea ja ohjaamaan asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin.
60

  

Sosiaalityössä elämänhallinnan tukemisella on pitkät perinteet.
61

 Sosiaali-

työssä korostuu sielunhoitoon verrattaessa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 

kriisitilanteissa konkreettisen avun ja tuen antaminen.
62

 Sosiaalityössä toteutetaan 

Juhilan mukaan niin sanottua suunnitelmallista otetta, johon sisältyy tilanteen ar-

viointi, muutostavoitteiden asettaminen ja sopivien välineiden valinta. Sosiaali-

työssä tehdään palveluohjausta ja suunnitelmia yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeä 

tavoite on asiakaslähtöinen toiminta sekä asiakkaiden osallistaminen ja valtautu-

minen.
63

 Jokisen mukaan sosiaalityössä tukemisella tarkoitetaan yleisesti autta-

mista. Tukemista voidaan tarkastella myös kolmen erilaisen merkityskokonaisuu-

den avulla työmenetelmiin, kohtaamiseen ja asianajoon liittyvänä tukena.
64

  

Tukemisen kannalta keskeistä on miettiä niitä lähtökohtia, tapoja ja suuntia, 

joita elämänhallinnan tutkimus osoittaa. Tehokas elämänhallinnan prosessi on 

Pargamentin mukaan hyvin integroitu ja yhtenäinen. Pargament ehdottaa autta-

mistyössä työskentelevien ammattilaisten käyttöön asiakkaiden elämänhallinnan 

tarkastelun ja arvioinnin mallia, jossa elämänhallinnan keinoja ja päämääriä tutki-

taan käyttämällä hyväksi niitä koskevia kysymyksiä. Mikäli auttaja huomaa, että 

asiakkaan käyttämät keinot ja päämäärät ovat tilanteeseen sopivia, asiakassuhtees-

sa keskitytään niiden säilyttämiseen. Jos päämäärät ovat ongelmallisia, tuetaan 
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päämäärien uudelleen arvioimista. Mikäli asiakkaan käyttämät keinot ovat ongel-

mallisia, häntä tuetaan rakentamaan keinovalikoimansa uudelleen. Kun asiakkaan 

käyttämät elämänhallinnan keinot ja hänen tavoittelemansa päämäärät kummatkin 

ovat ongelmallisia, auttajan tehtävänä on pyrkiä muuttamaan asiakkaan käyttämiä 

keinoja ja päämääriä. Näitä neljää eri menetelmää Pargament kutsuu taltioivaksi, 

uudelleenarvioivaksi, rekonstruoivaksi ja uudelleenluovaksi menetelmäksi.
65

  

Ammattilaisten pariin hakeutuminen on Lazaruksen & Folkmanin mukaan 

viesti ylitsepääsemättömästä ja häiritsevästä stressitasosta, sillä ihmiset eivät 

yleensä hakeudu avun pariin tavanomaisissa tilanteissa. Ammattilaisten tulisi ope-

tella tunnistamaan eri elämänhallinnan tyylien erot, jotta he voivat auttaa asiakkai-

taan.
66

 Yksilöä kannattaa tukea käyttämään uskonnollisia elämänhallinnan keinoja 

etenkin silloin, kun hän on uskonnollinen tai kyse on hyvin vaikeasta ja raskaasta 

elämäntilanteesta. Tutkimuksessa on voitu todeta, että uskonnollinen elämänhal-

linta on näissä tilanteissa ollut tehokasta.
67

  

Yksilön orientaatiojärjestelmään kuuluvat voimavarat ja taakat ovat myös 

tekijöitä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Voimavaroja ovat muun muassa 

yksilön terveydentila, eksistentiaaliset uskomukset, ongelmanratkaisutaidot, sosi-

aaliset taidot, materiaaliset resurssit ja sosiaalinen tuki. Taakkoina voivat toimia 

esimerkiksi sisäistyneet kulttuuriset arvot ja uskomukset, ympäristö ja korkeaksi 

arvioitu uhan taso. Runsaat voimavarat tukevat tilanteen arviointia ja tulkitsemista 

myönteisellä tavalla.
68

 Voimavarojen hyödyntäminen on sitä tehokkaampaa, mitä 

tietoisempi yksilö niistä on.
69

  

3 Tutkimuksen toteuttaminen  

3.1 Tutkimustehtävä   

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Kampin kappelin työntekijöiden ja vapaaehtois-

ten näkemyksiä kävijöiden elämänhallinnan tukemisesta kappelissa. Tarkoituk-

senani on tutkia kappelin kontekstia, eli niitä olosuhteita, jotka liittyvät kävijöiden 

elämänhallinnan tukemiseen. Toiseksi tarkastelen henkilökunnan ja kävijöiden 

välistä kanssakäymistä, eli kohtaamisia ja keskusteluja elämänhallinnan tukemi-
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sen kannalta. Tutkimuksen suuntaamiseen ja aineiston analyysiin ovat vaikutta-

neet edellisessä kappaleessa käsitellyt teoreettiset lähtökohdat, joten tutkimusta 

voidaan luonnehtia teoriaohjaavaksi.
70

 Tutkimus sijoittuu käytännöllisen teologian 

alalle, mutta on poikkitieteellinen, koska tutkimuksen kohdetta tarkastellaan teo-

logisten näkökohtien lisäksi psykologisten ja sosiaalitieteiden lähtökohtien avul-

la
71

. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Miten Kampin kappelissa tuetaan kävijöiden elämänhallintaa? 

o Sisältyykö kappelin kontekstiin kävijöiden elämänhallintaa tuke-

via tekijöitä? Mitä ne ovat ja miksi ne tukevat kävijöiden elä-

mänhallintaa? 

o Tukevatko henkilökunnan ja kävijöiden väliset kohtaamiset ja 

keskustelut elämänhallintaa? Mitkä tekijät niissä tukevat ja mik-

si? 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus so-

veltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joista ei etukäteen tiedetä paljoa. Siihen kuuluu 

tulkinnallinen, naturalistinen lähestymistapa. Ihminen nähdään tulkitsevana olen-

tona, joka jatkuvan tulkinnan ja merkityksen etsimisen prosessoinnin kautta tekee 

maailman itselleen ymmärrettäväksi. Näin rakentuneiden merkitysten, käsitysten 

ja tulkintojen identifiointi, ymmärtäminen ja jatkojalostus ovat laadullisen tutki-

muksen tärkeimpiä tehtäviä.
72

 Kun tutkin työntekijöiden ja vapaaehtoisten näke-

myksiä, tarkoitan näkemyksillä heidän edellä kuvatulla tavalla konstruktiivisesti 

yksilöinä ja yhteisönä rakentamiaan merkityksiä ja niiden ilmaisuja. Miellän itseni 

tutkijana myös tulkinnallisen prosessin aktiiviseksi osallistujaksi ja kanssaluojak-

si. 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajaan kappelin kävijöiden oman näkökulman ja 

heidän antamansa merkitykset. Tutkimuksen ulkopuolelle rajaan myös kappelin 

työntekijöiden ja vapaaehtoisten omaa elämänhallintaa tai työssä jaksamista kos-

kevat teemat. Kappelista tehtyjen selvitysten mukaan kappelissa käy paljon turis-

teja
73

 ja on oletettavaa, että osalle heistä kappeliin liittyvät elämänhallintaa tuke-

vat tekijät eivät ole olennaisia. Tästä huolimatta tutkimusta ei rajata asiakasryhmi-

en osalta. Kappelista tehdyissä arviointiselvityksissä on jo kartoitettu kappelin 

asiakasryhmiä ja heidän elämäntilanteitaan. Näitä tekijöitä ei tässä tutkimuksessa 
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selvitetä tarkemmin, elleivät ne liity tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta 

merkittäviin tekijöihin. 

Tutkimuskohde voidaan Malmstenin mukaan rajata teeman avulla, jolloin se 

asettaa tutkimuksen kohteelle viitekehyksen ja ohjaa käsitteiden valintaa
74

. Tut-

kimustani rajaa tässä tapauksessa elämänhallinnan tukemisen teema. Näin ollen 

tutkimukseni ulkopuolelle rajautuvat esimerkiksi kappelin kävijöiden elämänhal-

lintaa, sopeutumista, jaksamista, puolustusmekanismeja, kriisejä ja niissä autta-

mista tai työmenetelmiä koskevat teemat siltä osin, kuin niillä ei ole suoraa yhte-

yttä nyt tutkittavaan elämänhallinnan tukemiseen. Samoin rajaan tutkimukseni 

ulkopuolelle auttamisen ja tukemisen sielunhoidon, diakonian ja sosiaalityön vii-

tekehyksessä siltä osin, kuin sillä ei ole liittymäkohtia tutkittavaan elämänhallin-

nan tukemiseen. Malmstenin mukaan tutkimusta rajaa myös se tieteenala, jonka 

piirissä tutkimus tehdään. Tieteenalan perinne vaikuttaa muun muassa siihen, mit-

kä asiat valikoituvat tutkimuksen keskiöön.
75

 Tämän tutkimuksen osalta painottu-

vat teologiset lähtökohdat. 

3.2 Tutkimusaineisto ja sen keruu 

Tutkimuskohteena Kampin kappeli on ainutlaatuinen ja rajattu yksikkö. Lähesty-

mistavallani kappelin tutkimiseen on paljon yhteyksiä tapaustutkimukseen. Ta-

paustutkimuksella tarkoitetaan yhden tapauksen, tapahtumankulun tai ilmiön tut-

kimusstrategiaa erilaisten aineistojen ja menetelmien avulla. Tarkoituksena on 

tuottaa tarkkapiirteinen, perusteellinen kuvaus tästä ilmiöstä. Tapaustutkimukses-

sa hyödynnetään usein triangulaatiota, eli kohteen tutkimista useamman aineisto-

tyypin tai käsitteellisen näkökulman valossa.
76

 Tässä tutkimuksessa olen hyödyn-

tänyt aineistotriangulaatiota keräämällä aineistoa haastattelujen ja valmiiden kir-

jallisten raporttien avulla. 

Tutkimukseni pääaineisto koostuu teemahaastatteluista. Teemahaastattelus-

sa haastattelija määrittelee etukäteen haastattelussa käsiteltävät teemat, jotka hän 

aikoo käydä läpi jokaisen haastateltavan kanssa. Tarkkoja kysymyksiä ei kuiten-

kaan määritellä etukäteen, jolloin keskustelua voidaan käydä vapaasti annetun 

teeman ympärillä.
77

 Hirsjärven & Hurmeen mukaan teemahaastattelu soveltuu 

aineistonkeruumenetelmäksi erityisesti silloin, kun haastateltavien joukko on suh-
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teellisen pieni ja halutaan saada syvällistä tietoa määrätystä aihealueesta.
78

 Määrit-

telin haastattelujen teemoiksi haastateltavan taustan, näkemykset kappelista toi-

mintaympäristönä, näkemykset kävijöistä ja heidän selviytymisen haasteistaan 

sekä näkemykset kappelin toiminnasta arjen haasteista ja kriiseistä selviytymisen 

tukijana.
79

 

Ennen haastattelujen aloittamista hain ja sain luvan tutkimukseen kappelin 

toiminnanjohtaja Kenneth Koskiselta sähköpostitse. Hain ja sain tutkimusluvan 

myös Helsingin kaupungilta kaupungin työntekijöiden haastattelemista varten
80

. 

Kävin kertomassa aiotusta tutkimuksesta kappelin työntekijöiden yhteisessä pala-

verissa ja kerroin mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen. Korostin työntekijöil-

le, ettei tutkimukseen osallistuminen liity heidän työtehtäviinsä vaan on vapaaeh-

toista. Kävin myös kappelin vapaaehtoisille järjestetyssä työnohjaustilaisuudessa 

kertomassa tutkimuksestani. Haastateltavaksi ilmoittautui yhteensä yhdeksän hen-

kilöä, joista kolme oli seurakunnan työntekijöitä, kolme kaupungin työntekijöitä 

ja kolme kappelin vapaaehtoisia. Haastattelut toteutettiin sovitusti alkukeväästä 

2014. Haastattelin jokaista yhdeksää tutkimukseen suostunutta yhden kerran 

Kampin kauppakeskuksen yläkerrassa sijaitsevassa kahvilassa. 

Haastateltavat edustivat kumpaakin sukupuolta ja iältään he olivat työikäisiä 

ja eläkeläisiä 30 ikävuodesta ylöspäin. Osalla haastateltavista oli kymmenien vuo-

sien työkokemus alaltaan ja osa aloittanut alan töissä vasta hiljattain. Työntekijöi-

den ja vapaaehtoisten joukosta osa oli ollut mukana kappelin työssä alusta asti ja 

osa oli aloittanut vasta myöhemmin. Kaikki haastateltavat olivat haastatteluajan-

kohtana kappelissa työsuhteessa tai toimivat siellä vapaaehtoisina. Työntekijät 

saivat käydä haastattelussa työajallaan.  

Pyysin haastateltavilta kirjallisen suostumuksen haastatteluun ja haastattelun 

nauhoittamiseen. En tehnyt koehaastattelua, mutta luin ennen haastatteluja läpi 

muuta saamaani aineistoa sopivien teemojen löytämiseksi. Muokkasin haastattelu-

runkoa vielä ensimmäisten haastattelujen tekemisen jälkeen ja loppupään haastat-

teluissa kohdistin haastattelukysymyksiä vielä tarkemmin elämänhallinnan tuke-

miseen. Nauhoitin kaikki haastattelut ja litteroin ne myöhemmin sanatarkasti. Ly-

hin haastattelu kesti noin 40 minuuttia ja pisin 1 h 20 minuuttia. Litteroitua haas-

tatteluaineistoa kertyi fontilla Times New Roman 12 ja rivivälillä 1 yhteensä 74 

sivua. 
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Tutkimukseni sivuaineisto koostuu kappelissa 30.12.2013 mennessä käy-

dyistä keskusteluista laadituista raporteista.
81

 Saadessani raporttiaineiston käyt-

tööni se oli valmiiksi tulostettua ja lajiteltu erikseen seurakunnan ja kaupungin 

työntekijöiden laatimiin raportteihin. Seurakunnan raporttiaineistoon sisältyi ko-

konaisuudessaan 624 seurakunnan työntekijän kirjaamaa keskustelua ja 33 vapaa-

ehtoisen kirjaamaa keskustelua. Kaupungin työntekijöiden kirjaamia keskusteluja 

oli 1063. Sekä kaupungin että seurakunnan raporttien laatimiseen oli osallistunut 

myös työntekijöiden sijaisia sekä henkilöitä, jotka keväällä 2014 eivät enää työs-

kennelleet kappelissa. 

Raporttiohjelmaan kirjataan muun muassa mistä kävijä halusi keskustella, 

miten kävijän kanssa toimittiin, työntekijän arvio keskustelun välittömästä vaiku-

tuksesta ja kävijän keskustelutilanteessa esiin tuomia kommentteja ja arvioita koh-

taamisesta. Rajasin raporttiaineiston käytön näihin vastauksiin, joita seurakunnan 

raporteissa esiintyi yhteensä 27 A4-kokoisen sivun verran ja kaupungin työnteki-

jöiden raporteissa 49 sivun verran. Raporttiaineistossa vastaukset näkyivät jokai-

sen avoimen vastauskohdan alla allekkain. Kun vastaukset olivat peräkkäin ja osa 

kirjaajista oli jättänyt avoimia kohtia täyttämättä, raporteista ei saanut kokonais-

kuvaa yksittäisistä käydyistä keskusteluista ja siitä, kenen työntekijän tai vapaaeh-

toisen kanssa keskustelu oli käyty. Lyhimmät merkinnät olivat yhden sanan mit-

taisia ja pisimmät lähes puolen sivun pituisia. Rippisalaisuuden vuoksi seurakun-

nan raportteihin ei sisältynyt ollenkaan tietoja siitä, mistä kävijä halusi keskustel-

la. Asiakkaiden anonymiteetin varmistamiseksi kappelin toiminnanjohtaja kävi 

ennen aineiston luovuttamista raportit läpi ja poisti tiedoista kävijän yksilöinnin 

kannalta riskialttiit tiedot. Nämä kohdat näkyivät raporteissa mustina yliviivauk-

sina.  

Analysoin haastattelut ennen raporttiaineiston pariin siirtymistä. Toimin 

näin koska aineistoa oli kertynyt iso määrä ja epäilin saturaation olevan lähellä. 

Swinton & Mowat katsovat, että aineiston kerääminen voidaan päättää, kun satu-

raatio tulee vastaan. Saturaatiolla tarkoitetaan sitä, että aineistosta ei valikoivasta 

otoksesta huolimatta saada enää lisätietoa. Kun aineistosta on saatu ennustettava 

jakauma vastauksia, voidaan olettaa että aineisto on ollut tarpeeksi suuri validitee-

tin, eli pätevyyden aikaan saamiseksi.
82

 Haastattelujen litteroinnin ja analysoinnin 

jälkeen alustavia tuloksia ja niihin liittyviä esimerkkejä oli jo niin kattavasti, että 
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rajasin raporttiaineiston käyttöä vielä lisää. Raporttiaineistosta valikoin tutkimuk-

sessani käytettäväksi vain kohdat, jotka olivat ristiriitaisia jo keräämäni tiedon 

kanssa, olivat edustavia sitaatteina käytettäviksi tai toivat uusia näkökulmia ja 

nyansseja esiin.  

3.3 Aineiston analyysi 

Aineiston litterointi suoritetaan tutkimusongelman ja metodin vaatimalla tarkkuu-

della. Ruusuvuoren mukaan tapahtumankulkuja, prosesseja ja tilannekuvauksia 

litteroitaessa ei ole tarpeen kiinnittää huomiota puheen sävelkulkuun, nopeuteen 

tai äänensävyyn, vaan haastattelijan ja vastaajan puheenvuorojen litterointi riit-

tää.
83

 Aloitin aineiston analyysin litteroimalla haastattelujen puheenvuorot mah-

dollisimman tarkasti. Litteroin myös omat kysymykseni, jotta saatoin arvioida, 

miten omat kysymykseni vaikuttivat annettuihin vastauksiin. 

 Analysoin haastattelut ja kävijäseurantaohjelmaan kirjatut raportit sisällön-

analyysin avulla teoriaohjaavasti. Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysi 

soveltuu hyvin erilaisten dokumenttien systemaattiseen ja objektiiviseen ana-

lysointiin. Teoriaohjaavana sisällönanalyysi aloitetaan aineistolähtöisestä analyy-

sistä. Siinä aineisto luetaan ensin läpi useita kertoja. Tutkimuskysymyksiin liitty-

vät kohdat koodataan ja merkitään. Alkuperäiset ilmaukset pelkistetään ja siirre-

tään alkuperäisestä aineistosta erilleen. Pelkistysten väliltä etsitään samankaltai-

suuksia ja erilaisuuksia ja näiden löydösten perusteella luodaan alakategoriat. 

Teoriat otetaan mukaan analyysiä ohjaamaan vasta, kun aineistoa täytyy abstra-

hoida yläkategorioiden ja kokoavan käsitteen muodostamisessa. Niistä alaluokis-

ta, jotka jäävät teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelle, muodostetaan yläluokkia 

aineistolähtöisyyden periaatteita noudattaen. Teoriaohjaavassa tutkimuksessa teo-

ria siis kytkeytyy analyysiin, mutta analyysiä ei tehdä suoraan teorian pohjalta.
84

 

 Näitä periaatteita noudattaen oma analyysini lähti liikkeelle keskustelura-

porttien lukemisesta. Luin haastattelut läpi useaan otteeseen merkiten samalla 

tärkeiksi olettamiani kohtia. Sen jälkeen luin useaan kertaan läpi haastatteluaineis-

ton ja etsin sieltä sellaisia ilmauksia, joissa kuvattiin tai pohdittiin asiakkaiden 

elämänhallinnan tukemiseen liittyviä tekijöitä sekä niiden liittymistä kappelin 

olosuhteisiin tai siellä tapahtuviin kohtaamisiin ja keskusteluihin. Siirsin nämä 

analyysiyksiköt erilleen Excel-taulukkoon ja muodostin niille pelkistykset. Ana-

lyysiyksiköitä kertyi 1164 kappaletta. Etsin yhteyksiä pelkistysten väliltä ja muo-

                                                 
83

 Ruusuvuori 2010, 424-425. 
84

 Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 103, 108-117. 



 21 

dostin niille alaluokkia. Tein taulukkoon erilliset sarakkeet huomioilleni, jotka 

liittyivät muun muassa kappelin asiakasryhmiin, heidän elämäntilanteeseensa, 

tukemista rajoittaviin tekijöihin tai kulttuurillisiin tekijöihin. Pyrin luokittelussa 

ottamaan huomioon analyysiyksiköiden merkitysyhteyden ja sijainnin koko haas-

tattelun kaarta ajatellen. Taulukkoon muodostamieni sarakkeiden avulla saatoin 

vertailla kaikkia analyysiyksiköitä, joiden alaluokan olin merkinnyt samaksi. Tä-

män vertailun ja teoreettisen viitekehykseni avulla muodostin yläluokat ja pääluo-

kat. Alustavan analyysirungon jälkeen etsin raporttiaineistosta kohtia, jotka olivat 

ristiriitaisia jo keräämäni tiedon kanssa, edustavia sitaatteina käytettäviksi tai toi-

vat uusia näkökulmia ja nyansseja esiin jo muodostamaani luokitukseen. Tässä 

vaiheessa muutin vielä lähes kolmasosaa muodostamastani luokituksesta. Joiden-

kin alaluokkien sisältöä muutin vielä tuloslukujen kirjoittamisen yhteydessä. 

 Haastatteluja litteroidessani annoin jokaiselle haastateltavalle oman koodin. 

Hyödynsin tätä koodia analyysissä ja tuloslukuja kirjoittaessani eroja ja samankal-

taisuuksia etsiessäni. Käyttämässäni Excel-taulukossa haastattelusitaatit olivat 

kuitenkin paikannettavissa myös taulukon järjestysnumerolla. Haastateltavien 

anonymiteetin suojaamiseksi olen käyttänyt tätä taulukkoni järjestysnumeroa ja 

kirjainta H tulosluvuissa haastatteluaineistoon viitatessani. Anonymiteetin suo-

jaamisen vuoksi olen välttänyt viittausten tekemistä niissä kohdissa, joissa asia on 

liittynyt yksittäiseen haastateltavaan, jonka kuulumisen tiettyyn henkilöstöryh-

mään olen tuonut ilmi. Tulosluvuissa raporttiaineistoon viitatessani olen käyttänyt 

juoksevan numeroinnin edellä kirjainta R ja sen perässä kirjainta S, mikäli kohta 

oli kirjattu seurakunnan raportteihin tai kirjainta K, mikäli kohta löytyi kaupungin 

työntekijöiden kirjaamista keskusteluista. Sitaatit olen erottanut muusta tekstistä 

kursiivilla ja käyttämällä lainausmerkkejä. 

 Analyysin tuloksena sain kokoavalle käsitteelle, eli elämänhallinnan tuke-

miselle Kampin kappelissa neljä pääluokkaa: kappelin konteksti elämänhallinnan 

tukemisessa, tuki yhteytenä henkilökuntaan, tuki ongelmien käsittelyssä ja tuki 

elämän mielekkyydessä. Pääluokkien alle muodostui kaikkiaan 14 yläluokkaa ja 

niiden alle kaikkiaan 38 alaluokkaa.
85

 Tuloslukujen rakenne vastaa pitkälti tätä 

luokitusta. 

Tutkimuksen tulosluvuissa olen käyttänyt nimitystä kävijä kaikista kappeliin 

tulevista ihmisistä. Asiakas nimitystä olen käyttänyt niistä kävijöistä, joille muo-

dostuu asiakassuhde kappeliin yhden tai useamman kerran kestävän keskustelu-
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asiakkuuden tai muun toistuvan käymisen seurauksena. Kappelissa työskentele-

vistä seurakunnan ja kaupungin työntekijöistä sekä siellä vapaaehtoisina toimivis-

ta henkilöistä on käyttänyt yhteisnimitystä henkilökunta. Kappelin eri tiloihin vii-

tatessani olen käyttänyt nimityksiä sakraalitila ja aulatila. 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman tarkka ja run-

sasta kuvaus itse tutkimustilanteesta, siihen vaikuttavista seikoista ja aineistonke-

ruusta.
86

 Laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia, eli luotettavuutta ja johdonmu-

kaisuutta arvioidaan analyysin systemaattisuutta tarkastelemalla ja tulkinnan luo-

tettavuutta arvioimalla. Tätä varten tutkijan on avattava kaikki tekemänsä valin-

nat, periaatteet ja rajaukset, kuvattava aineistonsa ja kerrottava sen vahvuuksista 

ja heikkouksista.
87

 Validiteettia, eli pätevyyttä laadullisessa tutkimuksessa arvioi-

daan tarkastelemalla tehtyjen tulkintojen johdettavuutta aineistosta. Validiteetin 

arviointia edesauttavat aineistokoosteet ja analyysin kriteerien avaaminen. Tarkal-

la kuvauksella pyritään saattamaan tutkimuksen tulokset läpinäkyviksi.
88

 Olen 

edellisissä alaluvuissa pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan aineiston, luokittelun 

perusteiden ja analyysiprosessin kuvaamiseen luotettavuuden arvioimiseksi. 

Swinton & Mowat katsovat, että ennen haastattelujen suorittamista voi olla 

hyvä luoda yleisnäkemys tutkittavaan kohteeseen kirjallisuuden ja epävirallisten 

keskustelujen kautta.  Ne auttavat luomaan rakennetta ja luokituksia haastatteluil-

le.
89

 Ennen aineistonkeruun aloittamista tutustuin kappelin toimintaan toimimalla 

siellä muutamia kertoja vapaaehtoisena aulapäivystäjänä. Tutustuminen kappelin 

toimintaan auttoi mielekkään tutkimustehtävän ja aineistonkeruutavan hahmotta-

misessa ja rajaamisessa. Kappelissa käydessäni tutustuin osaan työntekijöistä, 

joita myöhemmin haastattelin. Näin ollen olen ollut positiossani sisäpiiriläinen 

tutkimuskohteeseeni nähden. Sisäpiiriläisyys on voinut vaikuttaa kykyyni olla 

objektiivinen. Tätä olen pyrkinyt parantamaan etäännyttämällä itseäni tietoisesti 

tutkimuskohteesta ja pitämällä taukoja aineiston keräämisen, analysoinnin ja tu-

losten kirjoittamisen välillä. Sisäpiiriläisyydestä on kuitenkin ollut hyötyä tutki-

muskohteen haltuun ottamisen ja ymmärtämisen kannalta. Etukäteistutustuminen 

helpotti luottamuksen ja avoimen ilmapiirin syntymistä haastattelutilanteessa, 
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jolloin haastateltavilta on mahdollista saada luotettavampaa tietoa. Tämä näkyi 

esimerkiksi siinä, että haastateltavat kertoivat negatiivisiksi tai häiritseviksi ko-

kemistaan asioista. Edellä mainitut tekijät lisäävät haastattelujen luotettavuutta. 

Luotettavuutta lisää myös se, ettei työlläni ollut toimeksiantajaa. 

 Eskolan & Suorannan mukaan laadullisen tutkimuksen aineisto valitaan sen 

teoreettisen edustavuuden perusteella. Aineiston tulee olla kiinnostava ja kattava 

tutkimustehtävän teoriataustaa ajatellen. Tutkimusmenetelmien luotettavuutta 

parantaa triangulaatio, jolla tarkoitetaan mm. erilaisten menetelmien, teorioiden ja 

aineistojen käyttöä tutkimuksessa.
90

 Tässä tutkimuksessa olen kohdistunut huomi-

on työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkemyksiin. Luotettavuutta parantaa se, että 

haastatteluihin kumpaakin työntekijäryhmää sekä vapaaehtoisia osallistui yhtä 

monta henkilöä. Myös raporttiaineisto edustaa heidän näkemyksiään, vaikkakin 

vapaaehtoisten osuus niiden tuottamisesta on ollut vähäinen. Olen hyödyntänyt 

tutkimuksessa kahta erilaista aineistoa ja monipuolista teoreettista viitekehystä, 

mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Flickin mukaan valmiiden kirjallisten aineistojen käytössä tulee huomioida 

dokumenttien konteksti, käyttötarkoitus ja tehtävä. Kirjalliset aineistot auttavat 

kontekstualisoimaan tietoa.
91

 Otin huomioon kappelin keskusteluraporttien ana-

lysoinnissa, että raportit oli kirjattu toiminnan kehittämistä varten eivätkä ne olleet 

täysin autenttisessa muodossa tutkimuskäyttöön saataessa. Raporteista ei saanut 

kokonaiskuvaa käydyistä keskusteluista vaan ne muodostuivat tiedoista, jotka oli 

kirjattu kunkin sähköisen kyselylomakkeen avoimen vastauskohdan alle. Tämä 

heikensi mahdollisuuksia käyttää raporttiaineistoa hyväksi. Toisaalta niiden käyttö 

toi esiymmärrystä sekä monipuolisti ja rikastutti haastatteluaineistoa.  

4 Kappelin konteksti kävijöiden elämänhallinnan tu-

kemisessa 

4.1 Matala tulokynnys  

Kappelista keskusteltaessa haastateltavat toivat esiin sellaisia ominaisuuksia ja 

toimintaperiaatteita, jotka heidän näkemyksensä mukaan helpottavat kappelissa 

käymistä, siellä oleskelua ja avun saamista. Haastateltavat kertoivat myös niistä 

tekijöistä ja syistä, jotka vetävät asiakkaita kappelin puoleen niin, että he alkavat 
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vierailla siellä säännöllisesti. Tässä ja seuraavissa alaluvuissa käyn läpi näitä ai-

neiston analyysissä löytämiäni tekijöitä, jotka liittyvät elämänhallinnan tukemi-

seen ja kappelin kontekstiin. 

Haastattelemistani henkilöistä kahdeksan mainitsi kappelin laajat aukiolo-

ajat ja keskeisen sijainnin. Useimmat heistä toivat nämä asiat esiin aivan haastat-

telun aluksi. Laajat aukioloajat ja sijainti mahdollistavat haastateltavien mukaan 

spontaanin käymisen. Osa haastateltavista katsoi, että mahdollisuus käydä kappe-

lissa esimerkiksi työmatkan varrella on tärkeää. Eräs haastateltava kuvasi asiaa 

näin: ”Eikä tarttee miettiä viikkoa etukäteen, että haluunkohan mä ens viikolla 

mennä ja mikä päivä, et mä voin vaan mennä ja astella sisään silloin, kun siltä 

tuntuu.”(H8) Eräs spontaanin käymisen mahdollistava tekijä oli haastateltavien 

mukaan ajanvarauksen puuttuminen.
92

 Erityisen myönteisenä ajanvarauksen puut-

tumisen näkivät haastatellut kaupungin työntekijät.  

Toinen matalaan tulokynnykseen liittyvä tekijä on kappelin avoimuus kai-

kille kävijöille. Tämän seikan toi esiin kolme haastateltavaa, jotka edustivat kaik-

kia henkilöstön ryhmiä, eli seurakunnan työntekijöitä, kaupungin työntekijöitä ja 

vapaaehtoisia. He kertoivat kappelin toivottavan tervetulleeksi kaikki mahdolliset 

kävijät ja että kappelissa myös käy hyvin laaja joukko eri ihmisryhmiä. Erään 

haastateltavan mukaan: ”Selkeesti tässä tavoitetaan ihmisiä, joita muu seurakun-

tatoiminta ei tavoita.” (H430) Kaupungin työntekijä kertoi tapaavansa kappelissa 

ihmisiä, joita ei ole sosiaalitoimistossa nähnyt. Haastateltavat kertoivat kappelissa 

käyvän myös muiden kristillisten kirkkokuntien ja muiden uskontojen edustajia. 

Sijaintinsa, aukioloaikojensa ja avoimuutensa vuoksi kappelissa näyttäisi käyvän 

ihmisiä, joita kirkoissa tai sosiaalitoimistossa ei tavanomaisesti käy. Kolme kaik-

kia henkilöstöryhmiä edustavaa haastateltavaa kuitenkin mainitsi kappelin kristil-

lisyyden karkottavan osan potentiaalisista kävijöistä.  

Haastateltavat kertoivat joidenkin asiakkaiden voivan kokea asioimisesta 

häpeää. Tähän liittyen muutama haastateltava toi ilmi, ettei kappeliin sisälle tule-

miseen liity leimautumista kappelin asiakkaaksi, tietyn ongelman omistajaksi, 

avun hakijaksi tai palvelun käyttäjäksi. Haastatellut työntekijät kertoivat, että asi-

akkailla saattaa olla apua tarjolla omalla paikkakunnallaan, mutta he eivät halua 

puhua tuttujen auttajien kanssa tai rukoilla paikalliseen seurakuntaan kuuluvien 

kanssa. Jotkut asiakkaat haluavat myös säilyttää imagonsa läheistensä silmissä. 

Eräs haastateltava katsoi, että mahdollisuus käydä kappelissa ilman leimautumista 
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on tärkeää varsinkin miesasiakkaiden kohdalla.
93

 Kappelissa käyminen ei leimaa 

ihmistä, koska asiakkaiden määrä ja vaihtuvuus on suuri. Kappelissa käymiselle ei 

myöskään ole asetettu pukukoodia eikä kävijän tarvitse miettiä sosiaalista ase-

maansa.
94

 Asiakkaan nähdyksi tuleminen ja leimaantuminen tietynlaisen avun 

hakijaksi voi tutkimuksen mukaan karsia asiakkaita.
95

 Mahdollisuus käydä kappe-

lissa ilman leimaantumisen pelkoa tai asiakkuuteen liittyviä vaatimuksia on tärke-

ää, sillä se voi mahdollisesti houkutella kappeliin ihmisiä, jotka muutoin jättäytyi-

sivät sen palveluiden ulkopuolelle. Tämä näyttää todennäköiseltä ainakin sosiaali-

työn kohdalla, sillä kaupungin työntekijöiden tavoittamista keskusteluasiakkaista 

kolme neljäsosaa on ollut miehiä, mikä on poikkeuksellista sosiaalialalla.
96

 

Eräs merkittävä haastateltavien mainitsema tekijä on mahdollisuus anonyy-

miin asiointiin. ”Se tuntuu olevan monellekin tärkeä juttu, että kappelissa pystyy 

anonyymisti keskustelemaan, että hänen ei tarvitse kertoa kuka hän on, minkä 

niminen hän on tai missä hän asuu. Hän voi kertoa itsestään sen, mikä hänestä on 

oleellista sen asian kannalta.” (H336) Erään haastateltavan mukaan anonyymi 

asiointi on mahdollista muun muassa sen vuoksi, ettei asiakkaan sosiaaliturvatun-

nusta ja nimeä tarvita asiakkuuksien ylläpitämiseen tai päätösten tekemiseen.
97

  

Matala tulokynnys voi olla merkityksellinen tekijä syrjäytyneiden ja päih-

teiden käyttäjien kannalta. Osa syrjäytyneistä kuitenkin jää haastateltavien mu-

kaan kappelin toiminnan tavoittamattomiin. Erään työntekijän mukaan: ”Onhan 

tuossa tilassa jotakin sen verran fiiniä, että niin paljon emme tavoita heitä, kuin 

tavoitettaisiin sellaisessa palvelukeskuksessa, joka olisi yksinomaan heille osoitet-

tu ja designista riisuttu.” (H252) Kappelin yleisilme ja ulkoasu voivat siis karkot-

taa osan potentiaalisista asiakkaista. Eräs työntekijä katsoi, että potentiaalisten 

asiakkaiden huonokuntoisuus voi estää heitä tulemasta kappeliin. 

Yhtenä tulokynnystä madaltava tekijänä havaitsin tiedottamisen. ”On ihmi-

siä, jotka on lukenu siitä ja tietävät ja ihmisiä, jotka on kuulleet joltain ystäväl-

tään tai tuttavaltaan, ai että täällä on tällasta tarjolla. Et kyllä sana tuntuu myös-

kin leviävän.” (H83) Kaikkiaan kolme haastateltavaa toi esille sen, että asiakkaat 

olivat lukeneet kappelin toiminnasta lehdistä tai kuulleet mahdollisuudesta saada 

apua toisilta ihmisiltä. Myös raporttiaineistosta löytyi kirjauksia, joissa kerrottiin 
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kävijän tulleen kappelille lehtijutusta saamansa tiedon perusteella.
98

 Haastateltavi-

en mukaan muita tiedonvälityskeinoja voivat olla kappelin aulassa oleva ilmoitus-

taulu sekä turisteille ja ryhmille järjestettävät opastetut kierrokset.  

Raporttiaineistossa ilmeni, että keskusteluavun piiriin oli hakeutunut henki-

löitä, jotka aiemmin olivat käyneet kappelissa sen arkkitehtuuriin tai toimintaan 

tutustumassa. Heille oli jäänyt mielikuva kappelista keskusteluavun saamisen 

paikkana ja se oli tullut tarpeelliseksi kriisitilanteessa. Kappelin havaitseminen ja 

siihen tutustuminen voivat siis välittää kävijöille viestin avun saamisen paikasta. 

Tällaisen ”ennakkotiedon” antamisen katsoi osa haastatelluista tärkeäksi kappelin 

työn kannalta.
99

 Männistön selvityksen mukaan iso osa kävijöistä tulee kappeliin 

tutustuakseen sen toimintaan tai itse rakennukseen.
100

 Tätä kautta tietoa voi siis 

välittyä merkittävällä tavalla. Kaupungin työntekijät kertoivat välittävänsä tietoa 

kappelista saatavasta avusta, kun he tekevät etsivää ja jalkautuvaa työtä kappelin 

ulkopuolella tai hoitavat kriisimajoitusta.  

Neljä kaikkia henkilöstöryhmiä edustavaa haastateltavaa kertoi, etteivät asi-

akkaat aina tiedä kappelissa työtä tekevistä tahoista tai mahdollisuudesta keskus-

teluapuun. Erityisesti vapaaehtoiset haastateltavat mainitsivat tiedon puutteeseen 

liittyviä tekijöitä. Heidän mukaansa kappelista saatavasta avusta ja kappelin tar-

koituksesta ei viestitä julkisuudessa tai edes kappelilla riittävällä tavalla. Näin 

kävijät eivät välttämättä osaa hyödyntää hiljentymisen tai keskusteluavun mahdol-

lisuutta.  

Aineistosta voidaan päätellä, että kappeli mahdollistaa tiettyjä elämänhal-

linnan tukemisen kannalta keskeisiä asioita. Avun saamista kappelista helpottaa 

matala tulokynnys. Laajat aukioloajat ja keskeinen sijainti mahdollistavat säännöl-

lisen tai spontaanin käymisen kappelissa. Keskusteluavun jatkuva saatavuus ilman 

ajanvarausta, asiakkuutta ja niihin liittyviä odotuksia voi olla asiakkaalle merkit-

tävä tekijä sekä pitkäaikaisissa ongelmatilanteissa että äkillisissä ja ennustamat-

tomissa kriiseissä. Kappelissa on mahdollista asioida anonyymisti ja ilman on-

gelman tuottamaa leimaa. Nämä tekijät erottavat kappelin kontekstin sosiaalitoi-

mistosta tai tyypillisestä seurakuntakontekstista. Kappelin toiminnasta tiedottami-

nen näyttäytyy tällä hetkellä ennemminkin tulevaisuuden mahdollisuutena kuin 

toteutuneena tulokynnystä madaltavana tekijänä.  
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Nopea ja helppo mahdollisuus käymiseen ja avun saamiseen voivat muun 

tutkimuksen valossa tukea elämänhallintaa. Taanilan tutkimuksessa vanhempien 

selviytymistä lapsen sairauden tai vammaisuuden kanssa elämisessä edisti nopea 

avustaminen tilanteen hoitamisessa.
101

 Räsäsen tutkimuksessa sielunhoidollisen 

tukemisen epäonnistuminen liittyi esimerkiksi kriisitilanteissa siihen, ettei pappia 

saatu paikalle riittävän nopeasti ja helposti.
102

 Lazarus & Folkman katsovat, että 

yksilön voimavarat, kuten hänen saamansa sosiaalinen tuki, tukevat stressitekijöi-

den arvioimista ja tilanteiden tulkintaa myönteisellä tavalla.
103

 Etenkin kappelista 

saatava keskusteluapu voi olla tilanteiden tulkintaa myönteisellä tavalla edesaut-

tava tekijä. Aineistosta ei ilmennyt, että keskusteluavun saatavuudessa olisi esiin-

tynyt ongelmia. Sen sijaan lähes kaikki haastateltavat korostivat avun saamisen 

helppoutta.  

4.2 Käsittelyilmapiiri 

Toinen kappelin kontekstiin liittyvä merkittävä tekijä on käsittelyilmapiiri. Haas-

tateltavat toivat esiin useita asioita, jotka heidän mielestään vaikuttivat siihen, että 

kävijät tuntevat olonsa kappelissa mukavaksi ja he kokevat saavansa hyvää palve-

lua. Käsittelyilmapiiriin vaikuttavat ensinnäkin useat kappelissa asioimisen viih-

tyvyyteen liittyvät tekijät. Neljä haastateltavaa, jotka edustivat kaikkia henkilöstö-

ryhmiä, toivat esiin kappelin tilojen olevan kohtaamiseen soveltuvat muun muassa 

siksi, että ne eivät muistuta toimistoa tai virastoa. Tilojen yleisilme ei haastatelta-

vien mukaan luo asiakkaalle myöskään odotuksia asioinnin luonteesta. ”Se tila 

tekee tosi paljon, että se ei ole mikään toimisto tai suljettu huone tai virasto. Siitä 

ei tule sellainen virallinen olo, että mä menen hakemaan apua.” (H10) Kappelin 

tilojen viihtyisyys menee astetta pidemmälle, kuin esimerkiksi diakoniatoimistois-

sa, joissa toimiston ilmettä usein pyritään häivyttämään erilaisilla viihtyisyyttä 

luovilla elementeillä.
104

 Kappelin aulassa toimistoon liittyviä elementtejä ei ole 

ollenkaan. Muita myönteisellä tavalla ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ovat aineis-

ton perusteella olleet tilojen luonnonkauniit materiaalit, säännölliset kahvitarjoilut 

sekä erityyppiset ja eri-ikäiset keskustelukumppanit.
105

 Högnabban selvityksessä 
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mainitaan, että kappelin tilat voivat herättää aistikokemuksia ja laukaista tunneti-

loja, mikä mahdollistaa kohtaamisille hyvän toiminta-areenan.
106

 

Aineistosta kävi ilmi, että kappelit tilat koettiin pieniksi. Tähän liittyi sekä 

myönteisiä että kielteisiä mainintoja. Tilojen pienuuden katsottiin tuottavan muun 

muassa läheisyyttä suhteessa asiakkaisiin ja luovan siten rennon ja jutustelevan 

tunnelman. Kaksi haastateltavaa kertoi yllättyneensä siitä, miten hyvin pienet tilat 

toimivat käytännössä.
107

 Kuitenkin neljä haastateltavaa, jotka edustivat kaikkia 

henkilöstöryhmiä, toivat esiin tilojen ahtauden paikan epäkohtana. Heidän mu-

kaansa paikka on liian ahdas henkilöstön ja kävijöiden määrä huomioon ottaen. 

Keskustelijoiden ympärille voidaan laittaa ääntä vaimentava sermi.  Ahtaus aihe-

uttaa silti haastateltavien mukaan melua ja vaikeuksia käydä arkaluonteisia kes-

kusteluja toisten kuulematta. Rippitilanteet koettiin tilojen suhteen hankalimmiksi. 

Työntekijät kertoivat, että eivät halua ottaa rippiä vastaan edes sermin takana. Osa 

haastateltavista toivoi kappeliin isompia tiloja ja ratkaisuja keskustelutilanteiden 

suojaamiselle muiden korvilta. Tilojen pienuuden ongelmat tulivat esiin myös 

Högnabban ja Männistön selvityksissä. Niissä pienet tilat nähtiin ongelmallisina 

muun muassa keskustelurauhan, asiakkaiden yksityisyyden suojan ja työntekijöi-

den hyvinvoinnin kannalta.
108

 Kiisken mukaan esimerkiksi sielunhoito edellyttää 

äänieristettyä tilaa. Riittämätön äänieristys voi hänen mukaansa lisätä asiakkaan 

pelkoa ahdistavien asioiden käsittelystä.
109

  Kappelin tilat eivät siis ole optimaali-

set keskusteluavun antamiseen.  

Haastateltavat korostivat, että kappelissa käy kaikenlaisia ihmisiä. Kaksi 

haastateltavaa kuitenkin totesi, että isoilla nuorisoryhmillä on vaikeuksia viihtyä 

kappelissa, koska hiljaisuuden viljely on heille vierasta. Männistön selvityksestä 

ilmeneekin, että kappelissa kävijäkyselyyn vastanneista henkilöistä vain 5 % oli 

alle 18-vuotiaita.
110

 Raporttiaineistossa kuvataan useassa kohdassa häiritsevää 

käyttäytymistä kappelissa ja tilanteen aiheuttaneiden asiakkaiden poistamista kap-

pelin tiloista.
111

 Näin ollen viihtyvyys ei ole itsestään selvää viiteryhmään, muihin 

asiakkaisiin ja tilannetekijöihin liittyvien syiden vuoksi. 

Kappelin käsittelyilmapiiriin liittyy myönteisellä tavalla kiireettömyys. 

Kappelissa ei ole käytössä ajanvarausta, jolloin asiakkaille on mahdollista antaa 
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paljon aikaa. Tätä asiaa korosti erityisesti yksi haastatelluista kaupungin työnteki-

jöistä. Hänen mukaansa on merkittävää, että kappelissa asiakkaan kanssa voi kes-

kustella rauhassa ilman, että tarvitsee katsoa kelloa ja pohtia sitä, kuinka kauan 

keskustelu on kestänyt. Tämä seikka erotti haastateltavan mukaan kappelissa teh-

tävän työn tavanomaisesta sosiaalityöstä, jonka hän koki hyvin kiireiseksi. Kii-

reettömyys tuli esiin positiivisessa mielessä myös kummankin työalan raporttiai-

neistossa.
112

 Seurakunnan raporttiaineistossa asiakkaan kommentti oli kirjattu 

näin: ”Hän sanoi, että on iloinen, kun jollain oli aikaa eikä katseltu kelloa koko 

ajan. Hän oli myös iloinen, että sai puhua rauhassa ilman, että hänet keskeytet-

tiin.” (RS14.23) Myös Mikkolan tutkimuksessa keskusteluun käytettävissä oleva 

aika yhdistyi osastohoidon kontekstiin ja sosiaaliseen tukeen. Lisäksi tukevaa oli 

mahdollisuus valita keskustelukumppani.
113

 Kiireetöntä läsnäoloa ja levollista 

ilmapiiriä on korostettu asiakkaan kohtaamisen edellytyksenä usein myös sielun-

hoitoa koskevassa kirjallisuudessa
114

 ja tutkimuksessa
115

. Kappelissa asiakkaalla 

on usein valinnanvaraa keskustelukumppanin suhteen. Myös ajan antamiseen on 

panostettu, mikä vahvistaa näiltä osin Mikkolan tutkimuksessaan esiin tuomia 

tekijöitä.  

Seitsemän haastateltavaa, jotka edustivat kaikkia henkilöstön ryhmiä, kat-

soivat tärkeäksi kappelin toimintatavan, jossa asiakas ohjataan sille työntekijälle 

tai vapaaehtoiselle, joka parhaiten osaa ottaa huomioon ja vastata hänen tarpei-

siinsa. Osa asiakkaiden ongelmista voi olla sellaisia, että niistä olisi mahdollista 

keskustella kenen tahansa kappelin henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Rajanvetoa 

työnjaon suhteen oli kuitenkin jonkin verran mietitty. Haastatellut kaupungin 

työntekijät kertoivat ohjaavansa tai vievänsä asiakkaan seurakunnan työntekijän 

luo muun muassa silloin, kun asiakas haluaa rukoilla taikka keskustella pelkästään 

hengellisistä tai uskonnollisista asioista. Sama rajanveto näkyi kaupungin työnte-

kijöiden kirjaamissa keskusteluissa. Asiakas siirrettiin niissä seurakunnan työnte-

kijälle muun muassa silloin, kun hän toivoi sielunhoitoa tai rukousapua.
116

 Myös 

seurakunnan työntekijä kertoi ohjaavansa jatkuvasti asiakkaita kaupungin työnte-

kijöiden juttusille. Asiakkaan ohjaamisesta toisen henkilön luokse kertoivat myös 
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vapaaehtoiset. Haastateltavien mukaan kaupungin ja seurakunnan työntekijät sekä 

vapaaehtoiset voivat keskustella asiakkaan kanssa peräjälkeen tai yhdessä saman-

kin keskustelun aikana. Toisen ammattilaisen pyytämiseen mukaan keskusteluun 

pyydetään aina asiakkaalta lupa.
117

 Sosiaalityössä asiakkaan tilanteesta ja tarpeista 

liikkeelle lähtevää ja tämän osallisuutta ja asiantuntijuutta kunnioittavaa otetta 

työhön kutsutaan asiakaslähtöisyydeksi.
118

 Kappelin työssä onkin selkeästi asia-

kaslähtöisiä piirteitä. 

Viimeinen kappelin käsittelyilmapiiriin liittyvä tärkeä tekijä on henkilökun-

nan kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin. Kappelilla käy hyvin monessa eri elämän-

tilanteessa olevia ihmisiä. Kolmessa haastattelussa, joissa edustettuna olivat kaik-

ki henkilöstön ryhmät, tuotiin selkeästi ilmi, että kappelilla on paljon tietämystä ja 

osaamista. Osaamista on haastateltavien mukaan kertynyt paitsi aiemman työuran 

aikana, myös kappelissa työskentelyn aikana ja kouluttautumalla. Kappelissa 

työskentelyn seurauksena työntekijät esimerkiksi tietävät ja tuntevat pääkaupunki-

seudun palveluverkoston jo melko hyvin.
119

 Högnabban selvityksessä tuodaan 

ilmi, että ammatillisuus kappelissa on työntekijöiden omien, toisistaan eroavien, 

työkalupakkien hyödyntämistä.
120

 Työtä tehdään siis omasta koulutus- ja ammatti-

taustasta vaikutteita saaneilla menetelmillä, kielellä ja keinoilla. 

Haastateltu kaupungin työntekijä katsoi, että kappeliin on valikoitunut töihin 

työntekijöitä, jotka ovat olleet erityisen kiinnostuneita oppimaan toisen työalan 

toimintatavoista. Tämä kiinnostus ja tiivis yhdessä työskentely voi nähdäkseni 

laajentaa osaamista asiakkaita hyödyttävällä tavalla. Myös vapaaehtoistyönteki-

jöiden ammattitaitoisuus mainittiin haastatteluissa. Kappelille ominaista osaamista 

on esimerkiksi kyky huomata ja tunnistaa keskusteluun halukkaat tai apua kaipaa-

vat kävijät. Tähän liittyviä tekijöitä toi esiin viisi haastateltavaa kaikista henkilös-

tön ryhmistä. Kaksi heistä kertoi oman huomiokykynsä herkistyneen ja sanattomi-

en viestien tulkintakykynsä parantuneen kappelissa työskentelyn seurauksena.  

Aineistosta löytyi myös viitteitä osaamisen puutteista. Useat haastateltavat 

kertoivat, että kappelissa käy mielenterveyden ongelmista kärsiviä ihmisiä. Heitä 

ohjataan tarvittaessa terveydenhuollon piiriin. Näiden asiakkaiden suuren määrän 

vuoksi eräs haastateltava toivoi, että kappeliin saataisiin vakituiseksi työntekijäksi 

psykiatrinen sairaanhoitaja. Psykiatrisen osaamisen tarve oli kirjattu useaan ker-
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taan myös keskusteluraportteihin esimerkiksi seuraavaan tapaan: ”Kappelissa käy 

harhaisia ihmisiä. Tarvitaan psykiatrista osaamista.” (RK12.154) Männistön sel-

vityksestä ilmenee, että psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista kappeliin on jo 

suunniteltu, ja että kappelin työntekijät ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti.
121

 

Kaksi haastateltavaa kertoi, että osaamisen ja tietämyksen kertymisestä huo-

limatta he eivät aina osaa neuvoa asiakkaitaan. Tällöin he ovat kokeneet helpotta-

vana, että saatavilla on ollut muitakin ammattilaisia, joilta kysyä. Tällaisen tausta-

tuen saamisen toi haastattelussa esiin yhteensä neljä seurakunnan ja kaupungin 

työntekijää esimerkiksi seuraavaan tapaan: ”Tuntuu sellaiselle että vaikka me täs-

sä istutaan, niin tuossa on kahden metrin päässä porukkaa ja mä voin sanoa sille 

ihmiselle, että en tiedä, mutta älä huoli, mä käyn tuolta toimiston puolelta kysy-

mässä tai näin ja niitä verkkoja on esillä tosi laajastikin.” (H190) Taustatukea on 

aineiston perusteella hyödynnetty asiakastapaamisten jälkeenkin.
122

 Vaikeita tilan-

teita ja kysymyksiä voidaan erään haastateltavan mukaan käydä läpi myös kappe-

lin työntekijöiden omissa viikoittaisissa kokouksissa.
123

  

Kahden haastateltavan mukaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista vaikeuttaa 

tilanteiden yllättävyys. Heistä toinen kuvasi asiaa näin: ”Tossa sä olet aivan niin 

kuin et yhtään tiedä mikä on se tilanne, jossa toinen ihminen haluaa kohdata toi-

sen kanssakulkijan. Se onkin siinä se viehättävyys. Se on myöskin tietynlainen 

haaste.” (H486) Valmistautumisen puute ja ongelmien monenkirjavuus voivat 

aiheuttaa haasteita henkilökunnan osaamiselle ja kyvylle reagoida asiakkaan tar-

peisiin. Eräs haastateltava mainitsi asiakkaiden kohtaamisessa noudatettavan toi-

mintatavan olevan kuitenkin jo melko vakiintunut, jolloin se antaa kohtaamisille 

ja keskusteluille työskentelyä helpottavaa rakennetta. 

Analyysini perusteella kappelissa oleskelua ja keskustelua synnyttävän il-

mapiirin luomista edistävät viihtyvyyteen liittyvät tekijät, kuten kappelin luon-

nonkauniit ja intiimit tilat. Tilat kuitenkin koetaan puutteellisiksi keskustelu-

rauhan turvaamisen suhteen. Viihtyvyyteen positiivisella tavalla vaikuttavat val-

lankäyttöön liittyvien elementtien puuttuminen ja asiakkaan tarpeista käsin muo-

toutuneet keskustelukäytännöt. Ajanvarauksen puuttuminen ja kiireetön ilmapiiri 

nähdään tärkeinä olosuhteina keskusteluyhteyden syntymiselle ja syvenemiselle. 

Käytäntö on mahdollisuus erityisesti sosiaalityön kannalta, jossa on totuttu aika-

taulutettuihin tapaamisiin.  
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Seurakunnan ja kaupungin yhteistoiminta kappelissa on ainutlaatuista, kos-

ka työntekijäryhmät työskentelevät jatkuvasti samoissa tiloissa
124

. Kappelin kan-

nalta merkityksellistä on, että asiakkaalla on moniammatillisen henkilökunnan 

ansiosta mahdollista saada saman katon alta monenlaista apua ja palvelua, eikä 

hänen tarvitse jonottaa luukulta toiselle. Juuri tämä tekijä tuli esiin muun muassa 

Waldénin tutkimuksessa tukemisen puutteena. Waldénin mukaan vanhempien 

selviytymistä olisi voitu tukea paremmin, jos palveluita olisi saanut enemmän 

samalta luukulta.
125

  

Seurakuntien ja kaupunkien välillä on perinteisesti ollut vahvat yhdessä 

toimimisen perinteet muun muassa instituutioiden historiallisen yhteyden perus-

teella. Yhteistyö on usein onnistunut parhaiten niiden työmuotojen kohdalla, joilla 

on suora yhteys uskonnolliseen toimintaan.
126

 Kallungin, Pesosen & Yeungin te-

kemässä tutkimuksessa seurakunnan ja kunnan välisen yhteistyösuhteen mahdolli-

suudet paranivat, jos kirkko ei pitänyt hengellisyyttä liian korostetusti esillä.
127

 

Yhteistyön sujuvuus kappelissa on ollut onnistunutta, vaikka hengellisyyden mer-

kitys on tunnustettu.  

Keväällä 2013 kappelissa toteutetun arviointiselvityksen mukaan kaikki 90 

henkilöä, jotka vastasivat kaupungin ja seurakunnan yhteistyötä koskeneeseen 

kysymykseen, pitivät yhteistyötä myönteisenä asiana.
128

 Myös Högnabban selvi-

tyksessä korostetaan yhteistyön hyödyllisyyttä. Sen mukaan kirkon työn näkö-

kulmasta yhteistyö on tarkoittanut sitä, että asiakkaille on voitu kertoa tarjolla 

olevista sosiaalipalveluista sekä niiden saatavuudesta. Sosiaalityöntekijöiden nä-

kökulmasta seurakunnan työntekijöiden läsnäolo on ollut hyödyllistä muun muas-

sa kriisiasiakkaiden kohdalla.
129

 Yhteistyö kaupungin ja seurakunnan työntekijöi-

den välillä näyttää oman aineistonikin valossa onnistuneelta.  

Sielunhoidon, diakonian ja sosiaalityön ihmiskuvissa on yhteneväisyyksiä ja 

eroja. Sosiaalityön ihmiskuvassa tunnistetaan ainakin kolme eri ulottuvuutta, joita 

ovat fyysinen, psyykkinen eli henkinen ja sosiaalistoiminnallinen ulottuvuus. 

Näistä sosiaalityölle ominaisia ovat ihmisen sosiaalisen ja toiminnallisen olemuk-

sellisuuden korostaminen. Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea ihmistä hä-

nen ongelmissaan edistämällä ihmisen selviytymistä ja lisäämällä hänen hyvin-
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vointiaan. Sosiaalityö ottaa huomioon ihmisen myös osana lähipiiriään. Työtä 

tehdään asiakkaan ja hänen perheensä kanssa.
130

 Sosiaalityöstä poiketen sielun-

hoitoon ja diakoniatyöhön liittyy vahvasti hengellinen ulottuvuus. Kokonaisvaltai-

seen auttamiseen kuuluu kuitenkin myös aineellisten, sosiaalisten ja henkisten 

tarpeiden huomioon ottaminen.
131

 Kristillinen ihmiskäsitys ei ole kiinteä vaan 

melko avoin kuvaus ihmisestä, johon sisältyy joitakin omaleimaisia näkökulmia 

ihmisyyteen, mutta myös useita liittymäkohtia muiden ihmiskäsitysten kanssa. 

Virtaniemen mukaan tämä avoimuus mahdollistaa yhteistyön muiden ammattilais-

ten kanssa ja yhteisen hoitonäkemyksen.
132

 Yhteistyö kappelissa mahdollistaa 

ihmisen aineelliseen, sosiaaliseen, henkiseen ja hengelliseen ulottuvuuteen kuulu-

vien tarpeiden tunnistamisen ja kokonaisvaltaisen auttamisen. Yhteistyön mukana 

laajentunut osaaminen voivat laajentaa myös niiden stressitekijöiden skaalaa, jois-

ta kappelissa voidaan puhua. Asiakkaiden tarpeiden laaja huomioon ottaminen ja 

asiakaslähtöinen toimintatapa kohtaamisissa ja keskusteluissa parantaa nähdäkseni 

asiakkaan mahdollisuuksia saada kappelista omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. 

Elämänhallinnan tukemisen kannalta se merkitsee asiakaslähtöistä ja kokonaisval-

taista otetta tukemiseen. 

Osaamiselle haasteita aiheuttavat asiakkaiden vapaa mahdollisuus tulla kap-

peliin ja ajanvarauksen puuttuminen, sillä tällöin kohtaamisiin ei voida valmistau-

tua etukäteen. Valmistautuminen asiakastapaamiseen on nähty tärkeänä sielunhoi-

dossa ja diakoniassa. Sielunhoitokeskusteluihin tulisi Kiisken mukaan valmistau-

tua aikaisempia asiakastapaamisia kertaamalla ja tulevaa keskustelua suunnittele-

malla.
133

 Tällaiseen valmistautumiseen kappelissa ei ole mahdollisuuksia. Tämä 

voi heikentää tukemisen mahdollisuuksia, mutta toisaalta mahdollistaa myös pa-

remman tilanteen ehdoilla etenemisen. 

Kappelin toimintaa kehitetään arjesta käsin luovasti ja kokeilemalla. Tältä 

osin kappelin työn kehittäminen muistuttaa pastoraalisyklisen mallin mukaisesti 

etenevää kehittämistä, jossa hyödynnetään eri vaiheissa kokemusta, arviointia, 

tutkimista ja reflektiota.
134

 Kehittäminen ja kokeilu mahdollistavat myös elämän-

hallinnan ja tukemisen integroimisen toimintaan käytännössä toimivalla tavalla.  
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Lazarus & Folkman korostavat yksilön ympäristön merkitystä yksilön haa-

voittuvuuden kannalta ja ympäristön muuttamista tarpeen vaatiessa.
135

 Myös Taa-

nilan tutkimuksessa korostui perheen ympärillä olevan laajemman yhteisön huo-

mioon ottaminen lapsen sairastumisen tai vammautumisen tilanteessa.
136

 Sosiaali-

työssä työskentely asiakkaan lähipiirin ja ympäristön kanssa on tuttua
137

, mutta 

sielunhoidossa ote on ollut yksilökeskeisempää. Viime aikoina pastoraaliteologi-

sessa keskustelussa on tosin alettu kiinnittää huomiota yksilöllisyyden ja kärsi-

myksen sosiaaliseen luonteeseen individualistisen otteen sijaan.
138

 Kappelissa 

mahdollisuudet havainnoida asiakkaan elinympäristöä ja työskennellä hänen lähi-

piirinsä kanssa ovat vähäiset, mikä vähentää tukemisen mahdollisuuksia.  

4.3 Paikka hiljentymiselle ja muistelemiselle 

Kappelissa käymiseen liittyy aineiston perusteella useita syitä. Asiakas saattaa 

käydä siellä useaan otteeseen tietyn elämänvaiheensa aikana. Joillekin siitä tulee 

elämäntapa. Tässä ja seuraavissa alaluvuissa käsittelen niitä kappelin kontekstiin 

liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi asiakkaat käyvät kappelissa säännöllisesti tai tois-

tuvasti tietyn elämänvaiheen aikana. 

Aineistosta ilmeni, että asiakkaat käyvät kappelin sakraalitilassa muistele-

massa kuolleita tai sairaita läheisiään sekä sytyttämässä kynttilöitä heidän muis-

tokseen. Toisinaan kynttilöitä sytytettiin myös kiittämisen tarkoituksessa.
139

 Muis-

telemiseen tai kynttilöiden sytyttämiseen liittyviä kappelikäyntejä toi haastattelus-

sa esiin kahdeksan haastateltavaa. Haastateltavat kertoivat, että heille muistelemi-

nen kävi ilmi, koska asiakkaat usein käyntinsä jälkeen mainitsivat henkilökunnalle 

käyntinsä tarkoituksen. Muisteleminen ja kynttilöiden sytytys näkyi vahvasti 

myös keskusteluraporttien kirjauksissa.
140

 Toisinaan muistelu oli ollut kollektii-

vista ja ryhmässä tapahtuvaa.  

Kappelin sakraalitilassa käydään myös hiljentymässä säännöllisesti, mihin 

liittyviä mainintoja tuli seitsemässä haastattelussa kaikkien henkilöstön ryhmien 

osalta: ”Sit ihan selkeesti sellaset, jotka hakee sitä hiljasuutta, hyvin eri tyyppisiä 

ihmisiä sinänsä, mutta menevät ja viipyvät siellä kappelissa jonkun aikaa ja käy-

vät toistuvasti tai silloin tällöin ainakin.” (H169) Männistön selvityksessä kysyt-
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tiin kappelin käymisestä syytä. Hiljentymään ja rauhoittumaan kertoi tulleensa 31 

% kysymykseen vastanneista. Niistä kävijäkyselyyn vastanneista henkiöistä, jotka 

kertoivat saaneensa kappelista apua, yli 12 % liitti avun saamisen rauhoittumiseen 

tai uskonnollisen kokemuksen saamiseen.
141

 Hiljentymässä käyvien ihmisten ar-

keen kuuluu säännöllinen hiljentyminen ja siihen liittyviä rituaaleja. Tällaiset ih-

miset eräs haastateltava kertoi tunnistavansa siitä, etteivät he pyri kontaktiin hen-

kilökunnan kanssa. He myös osaavat mennä ohjaamatta suoraan kappeliin.
142

 

Osa hiljentymässä käyvistä sytyttää kynttilöitä. Jotkut saattavat myös ottaa 

sakraalitilaan mukaansa jonkin aulatilan hyllyssä olevista Raamatuista. Hiljenty-

mässä käyminen näkyy esimerkiksi työpäivän jälkeen hienoisena piikkinä kävijä-

määrissä.
143

 Hiljentymässä ja mietiskelemässä käy paljon muidenkin uskontokun-

tien edustajia, kuten buddhalaisia. Erään haastateltavan mukaan joillain kävijöillä 

hiljentymässä käymiseen voi liittyä pakonomaista tarvetta. Kappelissa säännölli-

sesti hiljentymässä käyville henkilöille kappeli nähtävästi tarjoaa paikan toteuttaa 

omaa elämäntapaa, johon kuuluu toistuvaa hiljentymistä tai meditaatiota.  

Kahdeksan haastateltavaa kuvaili erilaisia reaktioita, joita kappelin sakraali-

tilassa käyminen asiakkaissa aiheuttaa. Hiljentyminen katkaisee haastateltavien 

mukaan kiireen tunteen, pysähdyttää, koskettaa, herättelee ja aiheuttaa ihmisessä 

tavanomaisesta mielentilasta poikkeavan tai yllättävän olotilan. Eräs haastateltava 

kuvasi tapahtumaa näin: ”Ja ihminen asettuu erilaiseen tilaan jotenkin tai ainakin 

suuri osa, sisäisesti erilaiseen tilaan ja sisäisesti kokee sen hiljaisuuden kauneu-

den mutta että se ikkunattomuus ja se puun kaunis pinta ja se kaarevuus ja sitten 

se valo sieltä ylhäältä ja näitä ne sanoo ja ihastelee.”(H113) Toinen haastateltava 

kuvasi ilmiötä herkistymiseksi. Herkistymisestä kerrottiin myös kaupungin työn-

tekijöiden raporttiaineistossa: ”Kun ei ole mitään tavaroita, se herkistää ajattele-

maan omia asioita.”(RK11.11) Luokittelinkin nämä erilaiset reaktiot herkistymi-

seksi. Herkistävä elementti liittyy paitsi hiljaisuuteen, myös sakraalitilan kauneu-

teen, yksinkertaisuuteen ja muotoon.  

Hiljentyminen paljastaa haastateltavien mukaan läpikäymättömiä asioita, ja 

herättelee ajattelemaan niitä.
144

 Hiljaisuus herättää myös tunteita, mikä näkyy 

muutaman haastateltavan mukaan asiakkaiden liikuttumisena ja kyynelehtimisenä, 
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kun nämä tulevat ulos kappelista.
145

 Hiljaisuudessa asiakkaat voivat haastateltavi-

en mukaan kohdata paitsi itsensä myös Jumalan tai elämänsä merkityksen. Koh-

dattava asia voi olla myös uskontoon liittymätön. Muun muassa seurakunnan 

työntekijät toivat esiin kauneuden kokemuksen kappelissa asiakkaita viehättävänä 

tekijänä. Eräs kaupungin työntekijä taas katsoi, että uskonnolliselle ihmiselle hil-

jaisuus voi antaa tilaa vaikkapa rukoilemiselle. 

Henkilökunnan näkemyksen mukaan hiljaisuus voi olla paljastavaa ja auttaa 

asiakasta oivaltamaan asioita. Se voi lisäksi aktivoida ajattelua ja tunne-elämää. 

Hiljaisuuden vaikutuksia on pohdittu myös teologisessa kirjallisuudessa. Vuori-

lehdon mukaan ulkoisilta ärsykkeiltä karsittu hiljaisuus voi auttaa ihmistä näke-

mään tilanteensa toisin, mikä mahdollistuu lisääntyvän sisäisen erottelukyvyn ja 

havainnoinnin ansiosta. Hiljentymisessä käytävä dialogi herättää Vuorilehdon 

mukaan parhaimmillaan oivalluksia, jotka auttavat näkemään uusia mahdollisuuk-

sia ja vaihtoehtoja.
146

 Myös Kettunen korostaa hiljaisuuden mahdollisuuksia sie-

lunhoidollisessa mielessä, sillä ihminen voi ärsykkeistä vapaassa ympäristössä 

hänen mukaansa helpommin kohdata ja tunnistaa käsittelemättä jääneitä asioita.
147

 

Hiljentyminen ja rauhoittuminen levollisessa ympäristössä voi olla merkittävä osa 

elämänhallintaa. Hiljaisuudessa käytävä sisäinen dialogi voi joillekin asiakkaille 

olla toisten ihmisten kanssa käytävien dialogien veroinen elämänhallinnan keino. 

Selvää on kuitenkin, etteivät kaikki kappelissa hiljentymässä käyvät henkilöt koe 

merkittävässä määrin stressiä eikä hiljentyminen siten välttämättä liity stressistä 

selviytymiseen.  

Asiakkaiden käyminen kappelissa voi liittyä hiljentymiseen, meditaatioon 

tai läheisten muistelemiseen. Käyminen voi olla säännöllistä tai liittyä tiettyyn 

elämäntilanteeseen, kuten läheisen kuolemaan. Hiljaisuus ja kauneuden kokemuk-

set voivat toimia strategioina, joilla haetaan yhteyden tunnetta. Niihin voidaan 

myös liittää pyhyyden merkityksiä, mikä Pargamentin mukaan liittyy uskontoon 

ja uskonnolliseen elämänhallintaan.
148

 Elämänhallinta on kulttuurisidonnaista.
149

 

Suomalaisten kannalta merkittävä voimavara voi olla esimerkiksi luontoyhteys, 

josta kappelin sakraalitilan kauniit puupinnat muistuttavat. Hiljentyminen ja sii-

hen liittyvät tekniikat voivat toimia elämänhallinnan välineinä. Esimerkiksi mind-

fulness-tekniikan käyttö on tutkimuksessa todettu hyvinvointia lisääväksi sekä 
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ahdistusta ja stressiä vähentäväksi elämänhallinnan keinoksi, joka tukevat stressi-

tekijöiden uudelleenarviointia.
150

 Käyntipaikkana kappeli mahdollistaa näiden 

strategioiden toteuttamisen.  

4.4 Paikka kohtaamiselle ja keskustelemiselle 

4.4.1 Kappeli kaupunki-olohuoneena 

Kappeli tukee asiakkaidensa elämänhallintaa tarjoamalla paikan, jossa käydä, 

kohdata toisia ihmisiä ja jakaa arjen asioita. Tämä kävi ilmi kaikissa yhdeksässä 

haastattelussa ja kummankin työntekijäryhmän raporttiaineistossa. Tähän koko-

naisuuteen, jota nimitän kaupunki-olohuoneena toimimiseksi, liitettiin haastatte-

luissa ja raporteissa monenlaisia elementtejä.  

Ensinnäkin kappeli toimii paikkana, jossa asiakas voi tervehtiä toisia ihmi-

siä ja jutella heidän kanssaan. Kolme haastateltavaa, jotka edustivat kumpaakin 

työntekijäryhmää, toivat esiin tuntemisen ja vastassa olevien kasvojen tuttuuden 

tärkeyden tietyille kappelissa säännöllisesti käyville asiakkaille. Toisen tuntemi-

nen voi haastateltavien mukaan antaa asiakkaalle tunteen kuulumisesta johon-

kin.
151

 Kaupunki-olohuoneena toimimiseen liittämäni aineistonkohdat yhdistyivät 

selkeästi vakikävijöiksi kutsuttuihin asiakkaisiin, joita eräs haastateltava kuvasi 

näin: ”Käy ihmisiä, jotka käy vaan aulan puolella ja ne on ehkä tällaisia perintei-

sempiä sosiaalihuollon asiakkaita, jotka ei ees halua kappeliin vaan haluaa vä-

häks aikaa juttelemaan jonkun kanssa.”(H27) Kappeli voi olla heille tärkeä, vaik-

kakaan ei ainoa käyntipaikka.
152

  

Vakikävijöille kappelissa käyminen liittyy sosiaalisiin tekijöihin. Haastatel-

tavien mukaan sosiaalisista syistä vakituisesti käyviä asiakkaita on joitakin kym-

meniä ja heille on nimetty omat työntekijät keskustelukumppaneiksi. Tämä kertoo 

keskusteluntarpeen suuresta määrästä. Erään haastateltavan mukaan näiden kävi-

jöiden kanssa käytävien keskusteluiden osuus onkin huomattava suhteessa muiden 

keskustelujen määrään ja niihin kuluvaan aikaan.
153

 Jokelan mukaan asiakkaina 

saattavat menestyä sellaiset ihmiset, jotka osaavat tuoda hyvin esille oman avun-

tarpeensa. Tällöin vaarana on, että vähemmälle huomiolla jäävät ne asiakkaat, 

jotka eivät osaa kertoa, mitä he tarvitsevat tai esittävät sen sellaisella tavalla, joka 
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johtaa torjumiseen.
154

 Eräs riskitekijä kappelissa voikin olla apua kaipaavan asi-

akkaan huomiotta jääminen vakikävijöiden viemän ajan vuoksi. 

Vakikävijöiden lisäksi kappelissa käy ihmisiä vaihtamassa kuulumisia. He 

voivat olla säännöllisesti hiljentymässä käyviä asiakkaita tai muuten vain kappe-

lissa piipahtavia kävijöitä. Kävijäkunnaltaan kappeli poikkeaa selvästi esimerkiksi 

Omenan Olohuoneesta, joka on Olarin seurakunnan ylläpitämä kerhotila Ison 

Omenan kauppakeskuksessa. Siellä kävijäkunta on painottunut lapsiperheisiin ja 

maahanmuuttajiin.
155

 Kappelissakin käy jonkin verran lapsiperheitä ja maahan-

muuttajia, mutta ei samassa mittakaavassa. 

Varsinkin vakikävijöihin liittyi aineistossa usein yksinäisyys ja sosiaalisten 

kontaktien puute. Osa haastateltavista katsoi, että yksinäisyys ja liittymisen tarve 

on nimenomaan pääkaupunkiseudulle tyypillinen ongelma.
156

 Kappelissa on haas-

tateltavien mukaan kokeiltu vertaistukiryhmän tarjoamista. Tämä niin sanottu 

kappelin foorumi toimi jonkin aikaa säännöllisesti. Ryhmä ei kuitenkaan vetänyt 

väkeä riittävällä tavalla, jonka vuoksi se lopetettiin. Erään haastateltavan mukaan 

ryhmän dynamiikka ei toiminut ja odotukset olivat ristiriitaisia. Ryhmäläiset olisi-

vat halunneet keskustella ryhmässä samaan tyyliin, kuin kappelin henkilökunnan 

kanssa, mikä toisten asiakkaiden kanssa ei toiminutkaan.  

Muutama haastateltava toi ilmi, että jotkut asiakkaat voivat tarvita käynti-

paikkoja, joita kiertämällä he kuluttavat päivänsä. Tällaisille asiakkaille kappeli 

tarjoaa paikan pysähtyä ja tavata tuttuja ihmisiä. Aineistosta ilmenee, että kappe-

lin henkilökunta mieltää kappelin merkittävänä käyntipaikkana. Kaupunki-

olohuoneena kappeli voi toimia tukikohtana tai yhtenä päivän käyntikohteista. 

Kappeli ei kuitenkaan ole päiväkeskus. Tätä asiaa on haastateltavien mukaan täy-

tynyt joskus selventää. Asiakkaita onkin ohjattu eteenpäin muun muassa Helsin-

gin asukastaloihin.
157

 Sosiaalinen elämänhallinta, johon sosiaalinen tukeminenkin 

liittyy, on eräs tutkimuksessa havaituista elämänhallinnan tavoista.
158

 Lazaruksen 

& Folkmanin mukaan sosiaalinen tuki tarkoittaa sellaisten ihmisten olemassaoloa, 

joilta saa informaatiota tai emotionaalista tukea.
159

 Käyntipaikkana kappeli mah-

dollistaa sosiaalisen elämänhallinnan ja tuen saamisen varsinkin niiden asiakkai-

den kohdalla, joilla tällaiset strategiat ovat painottuneet. Sosiaalisen tuen tärkeys 
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on noussut esiin aikaisemmissakin tutkimuksissa. Taanilan tutkimuksen mukaan 

vanhempien selviytymistä edisti muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne sekä 

ystävä- ja tuttavapiirin sosiaalinen tuki. Myös vertaistuki katsottiin Taanilan tut-

kimuksessa tärkeäksi.
160

 Kappelissa vertaistukiryhmä ei toiminut. Asiakkaiden 

tunteminen sekä heidän elämänsä ja ajankohtaisten asioidensa jakaminen tuo 

kanssakäymiseen yhteisöllistä ilmapiiriä, josta kuitenkin puuttuu pitkälti asiakkai-

den keskinäisen kommunikaation ja tuen ulottuvuus. Näin ollen kappelia ei varsi-

naisesti voi kutsua yhteisölliseksi paikaksi. 

4.4.2 Kappeli uskonyhteisönä 

Kappeli on avoimesti kristillinen, joten sitä voidaan pitää myös uskonyhteisönä. 

Uskonyhteisöluonteeseen liittyvät tekijät olivat aineistoni perusteella erityisen 

tärkeitä osalle kappelin asiakkaista. Niitä toi haastattelussa ilmi kaikkiaan seitse-

män haastateltavaa, joista kolme oli seurakunnan työntekijöitä, kolme vapaaeh-

toista ja yksi kaupungin työntekijä. Mainintoja löytyi runsaasti seurakunnan työn-

tekijöiden kirjaamista keskusteluista ja yllättäen myös sosiaalityöntekijöiden kir-

jaamista keskusteluista.
161

 

Haastateltavien mukaan kappelissa pidetään hartauksia kaksi kertaa viikossa 

ja joillekin kävijöille nämä hartaudet ovat tärkeitä. Eräs haastateltava kuitenkin 

mainitsi hartauksiin osallistuvien asiakkaiden määrän olevan hyvin vähäinen. Va-

jaat kymmenisen minuuttia kestävät hartaudet keräävät hänen mukaansa vain 

kymmenkunta ihmistä paikan päälle. Osallistujien määrä on hieman suurempi 

kuin esimerkiksi Ison Omenan Hiljaisuuden kappelissa, jossa osallistujia on ollut 

noin viisi henkilöä hartautta kohden.
162

 Haastateltu vapaaehtoinen toi ilmi, että 

kappelin sakraalitila on ongelmallinen hartauksien pitämisen kannalta, koska siel-

lä kaikuu ja puheesta on vaikeaa saada selvää. 

Joillekin kävijöille on haastateltavien mukaan tärkeää, että he pääsevät pu-

humaan papin kanssa. Näissä tapauksissa muukin henkilökuntaan kuuluva on voi-

tu kelpuuttaa keskustelukumppaniksi, jos pappi ei ole ollut saatavilla.
163

 Seura-

kunnan työntekijöiden rooli hengellisen työn ammattilaisena voi siis olla asiak-
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kaille tärkeää. Pappi voi ammattinimikkeenä olla asiakkaalle tutuin ja papin ky-

syminen siksi helpoin tapa aloittaa keskustelu. 

Haastateltavat kertoivat uskoon ja uskontoon liittyvistä asioista, joita asiak-

kaat kappelista hakevat. Haastateltavien mukaan asiakkaat kertovat usein rukoil-

leensa kappelissa. Asiakkaat myös pyytävät, että joku rukoilisi heidän kans-

saan.
164

 Myös rukousvastauksia tullaan jakamaan: ”Meillä käy ihmisiä kertomas-

sa, että silloin rukoiltiin tän ja tän asian puolesta ja nyt tällainen vastaus on tä-

hän tullut, että tää järjestyy. Se on myöskin ihan mielenkiintoista sitten niinku 

kuulla.” (H308) Haastateltavat katsoivat, että rukoilemisen avulla ja kautta he 

voivat kulkea asiakkaan vierellä vaikeissa elämäntilanteissa. Osa haastateltavista 

katsoi rukoilemisen myös asiaan kuuluvaksi tavaksi kuten myös siunauksen toi-

vottamisen keskustelun päätteeksi.
165

 

Aineiston perusteella kappelin asiakkaat kertovat joskus henkilökunnalle 

uskonnollisista kokemuksistaan, kuten ihmeiksi kokemistaan parantumisista sekä 

niihin liittyvistä muutoksista elämäntyylissään. Asiakkaat eivät kohdista näitä 

asioita nimenomaan seurakunnan työntekijöille, vaan puhuvat niistä myös vapaa-

ehtoisille ja kaupungin työntekijöille. Kaupungin työntekijöiden raporttiin oli kir-

jattu: ”Kertoi tulleensa 4-5 viikkoa sitten uskoon. Oli ennen sitä tapakristitty. Ker-

toi, että ennen sitä oli hyvin vaikeaa, rukoili apua ja kaikki valaistui. Nyt käy pal-

jon kirkossa. Kaikki hyvin.” (RK11.54)  

Haastateltu seurakunnan työntekijä kertoi, että kappelissa tehdään tavallista 

enemmän sielunhoitotyötä. Sielunhoidollisten asioiden lisäksi kappelin henkilö-

kunta keskustelee asiakkaiden kanssa julkisuudessa ja kirkon piirissä käytävissä 

keskusteluissa esiintyvistä teemoista. Seurakunnan työntekijöiden haastatteluista 

ja kummankin työntekijäryhmän raporteista kävi ilmi, että keskustelun teemoina 

ovat olleet muun muassa naispappeus, lähimmäisen rakkaus, kirkollispolitiikka, 

virret, ajankohtaiset kirkolliset tapahtumat, seksuaalivähemmistöt, eutanasia ja 

muihin uskontokuntiin suhtautuminen.
166

 

Kappelin uskonyhteisöluonteen ja kaupungin työntekijöiden työn yhdistä-

minen on aineiston perusteella vaatinut sopimista kappelin tilojen käytöstä. Kaksi 

kappelin työntekijää, jotka edustivat kumpaakin työntekijäryhmää, toivat esiin, 

että kappelin aulatila on neutraalia aluetta. Tulkitsin heidän tarkoittavan neutrali-

teetilla oikeutusta oleskella aulatiloissa katsomuksesta riippumatta sekä erilaisen 
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näkökantojen kunnioittamista. Tällainen rajaus kappelin aulatilan ja sakraalitilan 

välillä voi olla tärkeää etenkin kaupungin työntekijöiden kannalta, koska heidän 

työskentelynsä kristillisessä kappelissa on saanut osakseen kritiikkiä.
167

 Uskonyh-

teisönä toimimisen kannalta aulatilan neutraliteetti ei kuitenkaan ole ongelmaton-

ta. Keskusteluraporteista kävi ilmi, että kappelin asiakkailla on toisinaan ollut 

vaikeuksia erottaa kaupungin ja seurakunnan työntekijöitä toisistaan ja mieltää 

aulatilaa sakraalitilasta toiminnallisesti erilliseksi tilaksi. Asiakkaat ovat esimer-

kiksi pyytäneet kaupungin työntekijöiltä sielunhoitoa. Tällöin heidät on ohjattu 

seurakunnan työntekijöiden luokse.
168

  

Kappeli ei siis ole tyypillinen uskonyhteisö. Sen kävijäkunta on erilaista 

kuin tavallisessa seurakunnassa. Erään vapaaehtoisen mukaan kappelissa käy vain 

vähän tavallisia seurakunta-aktiiveja, minkä hän arveli johtuvan siitä, että kappe-

lista puuttuu seurakuntalaisten välinen yhteys. Toisaalta hän arveli, että kappelissa 

käynti saattaa aktivoida passiivisia seurakuntalaisia tai kirkkoon kuulumattomia 

ihmisiä toimimaan ja osallistumaan heidän omissa seurakunnissaan. Kappelissa 

hengellisistä kysymyksistä tulevat keskustelemaan myös muut kuin perinteisesti 

kirkossa käyvät ihmiset, mikä on hämmästyttänyt haastateltavia.
169

 Eräs vapaaeh-

toinen katsoi, että kappeli voi paikkana olla helppo lähestyä ja siten auttaa avaa-

maan keskustelua uskontoon liittyvistä asioista. 

Kappelin uskonyhteisöluonne voi olla merkityksellinen niiden asiakkaiden 

kannalta, joiden orientaatiojärjestelmässä uskonnolla on merkittävä asema. Tut-

kimuksessa on todettu, että muiden seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöi-

den yhteyteen hakeutuminen voi tuoda turvaa uskonnollisesti orientoituneelle ih-

miselle. Seurakuntayhteydestä haetaan hengellistä tukea ja huolenpitoa. Myös 

esirukoukset ovat tärkeitä. Joidenkin seurakuntalaisten elämänhallinnan keinona 

ovat tyytymättömyyden ilmaukset uskonnollisessa kontekstissa.
170

 

Kappelissa uskonyhteisönä toimiminen liittyy muun muassa sakraalitilassa 

ja henkilökunnan kanssa rukoilemiseen, ripittäytymiseen sekä uskonnollisten 

ajankohtaisten ja asiakkaalle tärkeiden teemojen pohtimiseen yhdessä rupattelun 

tai syvällisempien sielunhoidollisten keskustelujen yhteydessä. Seurakunnan työn-

tekijöiltä ja vapaaehtoisilta haettavalle tuelle ja lohdutukselle on ominaista se, että 

se yhdistyy pikemminkin kappeliin kontekstiin ja sen uskonyhteisöluonteeseen, 
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kuin yksittäisiin asiakas-auttajasuhteisiin. Siten henkilökunnan roolit seurakunnan 

työntekijöinä ja toisina seurakuntalaisina ovat tärkeitä. Aikaisemmassa tutkimuk-

sessa on todettu, että hengellinen tuki, sielunhoito ja uskonnollisuus lisäävät us-

konnollisten elämänhallinnan keinojen käyttämistä ja parantavan sopeutumista 

stressaavaan tilanteeseen.
171

 Kappeli tarjoaa asiakkailleen paikan näiden strategi-

oiden toteuttamiseen. 

Kappeli sijaitsee Helsingissä, jossa kirkkoon kuuluu muuta maata pienempi 

osuus väestöstä.
172

 Tutkimuksen mukaan sekulaareissa yhteiskunnissa vain harvat 

ihmiset ovat halukkaita keskustelemaan hengellisistä asioista ammattilaisten kans-

sa, vaikka hengellisyys olisikin merkittävä tekijä heidän elämänhallinnassaan.
173

 

Kappelia koskevasta aineistosta kävi kuitenkin ilmi, että kappelissa käy myös kir-

kosta vieraantuneista ihmisiä keskustelemassa hengellisistä aiheista. Tuen antami-

sen mahdollisuudet ovat siis varsin hyvät. Räsäsen mukaan sielunhoitosuhteeseen 

hakeudutaan usein juuri silloin, kun ihmisellä on kriisi, ongelma tai muu keskuste-

luhalun herättävä tapahtuma elämässään.
174

 Sielunhoitoon hakeutuvilla asiakkailla 

on siis lähtökohtaisesti suurempi tarve tuen saamiseen.  

Uskonyhteisönä kappeli on paitsi sosiaalinen areena, myös paikka, jossa ha-

keutua kohti pyhää ja käsitellä stressitekijöitä uskonnollisista lähtökohdista käsin 

uskonnollisia välineitä käyttämällä. Kappelissa ei järjestetä tyypillistä seurakun-

nallista toimintaa ja yhteys seurakuntaan toteutuu lähinnä yhteytenä seurakunnan 

työntekijöihin ja vapaaehtoisiin, Jumalaan ja asiakkaan muistelemiin läheisiin. 

Yhteys toisiin maallikkoseurakuntalaisiin on puutteellinen. Se, että kappeli ei 

muodosta todellista seurakuntaa muodostaa mielestäni jonkinlaiseen esteen seura-

kuntayhteyteen liittyvän tuen saamiseksi. Kappelin keskusteluasiakkaiksi eivät 

todennäköisesti hakeudukaan ne seurakunta-aktiivit, joilla on toimiva seurakun-

tayhteys muualla.  

Eräsaari katsoo, että konteksti viittaa yhteyteen tai koherenssiin joidenkin 

olosuhteiden kanssa
175

. Tässä pääluvussa olen käsittelyt kappelin tiloihin ja siellä 

tarjottaviin palveluihin ja järjestettävään toimintaan liittyviä tekijöitä, jotka muo-

dostavat kappeliin sellaiset olosuhteet, jotka analyysissäni olen liittänyt elämän-
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hallinnan tukemiseen. Useat tähän päälukuun liittyvistä teemoista esiintyivät lähes 

kaikkien haastateltavien kertomuksissa. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden näke-

mysten välillä löytyi hienoinen ero siinä, että vapaaehtoiset toivat esiin runsaam-

min kontekstiin liittyvää kritiikkiä. 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään kappelin henkilökunnan ja asiakkaiden 

välistä kanssakäymistä ja siihen liittyviä elämänhallintaa tukevia elementtejä. Kä-

sittelen yhteyden teemaa, eli yhteyden muodostamista ja ylläpitämistä kappelin 

henkilökunnan ja asiakkaiden välillä. Luvussa kuusi tarkastelen kappelin henkilö-

kunnan toimintaa elämänhallinnan kannalta ongelmallisten tilanteiden käsittele-

misessä. Viimeiseksi luvussa seitsemän käsittelen menetelmiä ja keinoja, joilla 

henkilökunta pyrkii tukemaan asiakkaitaan elämän mielekkyyden säilyttämisessä 

ja löytämisessä. 

5 Tuki yhteyden luomisessa ja säilyttämisessä 

5.1 Asiakassuhteen perustan luominen 

5.1.1 Aloitteellisuus kontaktin ottamisessa 

Elämänhallinnan tukemisen kannalta olennaisia ovat asiakassuhteet, jotka voivat 

luonteeltaan olla kertaluontoista keskusteluapua tai pidempiaikaisia erilaista avus-

tamista, neuvontaa, ohjaamista ja yhdessä pohdintaa sisältäviä suhteita. Tässä pää-

luvussa käsittelen sellaisia asiakassuhteiden syntymiseen ja ylläpitämiseen liitty-

viä tekijöitä, jotka tukevat asiakkaita heidän elämänhallinnan prosessissaan. 

Aineiston perusteella muutama tekijä näyttäytyvät olennaisina siinä proses-

sissa, jossa asiakassuhde syntyy ensimmäistä kertaa ja etenee kuulumisten vaihtoa 

syvällisemmäksi keskusteluksi. Tätä prosessia olen nimittänyt analyysissäni asia-

kassuhteen perustan luomiseksi. Siihen liittyvistä tekijöistä ensimmäisenä käsitte-

len aloitteellisuutta kontaktin ottamisessa. Aloitteellisuus oli haastateltaville tär-

keää, sillä kahdeksan haastateltavaa kertoi siitä. Siihen liittyviä mainintoja löytyi 

myös kummankin työalan raporttiaineistosta.  

Ihmisten vastaanottaminen heti ovella tervehtimällä mahdollistaa kontaktin 

luomisen. Tätä muutama haastateltava piti erittäin tärkeänä kappelin työn kannalta 

muun muassa seuraavista syistä: ”Se auttaa meitä murtamaan sitä irrallisuutta tai 

sitä jäätä. Se mahdollistaa sitten sitä, että me voimme asettua keskustelemaan ja 

tarjoamaan apua. Jos me emme sanoisi siinä aulassa päivää, niin me emme var-

maan kävisi niin paljon keskusteluja, mitä me nyt käymme.” (H681) Olemalla 
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ihmisiä vastassa ja tervehtimällä heitä kappelin työntekijät siis viestittävät asiak-

kaille, että he ovat paikalla ja heidän kanssaan on mahdollista jutella. Kaikki tuli-

jat eivät haastateltavien mukaan tiedä kappelissa tehtävästä työstä, joten vastaan-

ottaminen toimii myös tilaisuutena kertoa ihmisille toiminnasta.
176

 Vastaanottami-

sen ja siihen liittyvän tervehtimisen tehtävänä on myös avata puheyhteys henkilö-

kunnan puolelta auki.
177

 Erään haastateltavan mukaan vastaanottamisen ja terveh-

timisen tarkoituksena on hidastaa ihmisten kulkua, jotta kohtaamiselle ja kontak-

tin syntymiselle jää aikaa.
178

 

Haastateltavat katsoivat yleisesti ottaen vastaanottotyön tärkeäksi oman 

työnsä kannalta. Poikkeuksen muodosti eräs työntekijä, joka ei ollut aivan varma 

siitä, onko resurssien käyttäminen vastaanottotyöhön järkevää. Hän oli pohtinut 

ammattiavun suuntaamista kohdennetummin niihin, joiden tiedetään tarvitsevan 

apua. Samalla hän kuitenkin katsoi vastaanottotyön olevan tärkeää siinä mielessä, 

että se auttaa henkilökuntaa tunnistamaan kaikkien kävijöiden joukosta ne ihmi-

set, jotka apua todennäköisesti tarvitsevat. Vastaanottotyön lisäksi aloitteellista 

kontaktin ottamista tapahtuu haastateltavien mukaan kaupungin työntekijöiden 

tekemän etsivän- ja jalkautuva työn piirissä kappelin ulkopuolella.
179

 

Haastateltavat kertoivat tarkkailevansa asiakkaiden sanattomia viestejä sil-

loin, kun he eivät itse lähesty kappelin henkilökuntaa. Kaikki kahdeksan haastatel-

tavaa kuvasivat ja erittelivät tätä prosessia haastatteluissa siitä erikseen kysyttäes-

sä. Mainintoja löytyi myös raporttiaineistosta, kuten seuraavasta seurakunnan 

työntekijän tekemästä kirjauksesta ilmenee: ”Hän oli pitkään hiljentymässä, työn-

tekijä vinkkasi minulle, että ellei kuulu puoleen mennessä, käy kysymässä onko 

kaikki ok, kun on sen oloinen että jokin painaa. Nainen tuli ennen puolta ja jäi 

tutkimaan esitteitä, sanoin että kysyy jos jotain mielessä, ja niin alkoi juttelu saa-

ko kappelissa puhua, joka johti sitten syvempään keskusteluun.” (RS12.37)  

Asiakkaan käyskentely ilmoitustaulun läheisyydessä sekä tilojen ja henkilö-

kunnan vilkuileminen tulkitaan aineiston perusteella helposti rohkeuden hakemi-

seksi kontaktin ottamista varten.
180

 Muutama haastateltava kertoi näkevänsä asi-

akkaan keskusteluhalukkuuden siitä, ettei asiakkaalla ole kiirettä mihinkään.
181

 

Kaksi seurakunnan työntekijää korosti intuition käyttämisen hyötyä. Eräs kaupun-

                                                 
176

 esim. H44. 
177

 esim. RS12.146. 
178

 kts. H365. 
179

 H649; H684. 
180

 esim. H404. 
181

 esim. H95. 



 45 

gin työntekijä kutsui keskusteluun halukkaiden ihmisten tunnistamisen taitoa 

”kappelin silmäksi”. Osa haastateltavista kertoi, että kappelissa on sovittu käytän-

nöstä, jonka mukaan kyynelehtiviin ihmisiin pyritään ottamaan kontaktia. Käytän-

tö on herättänyt ainakin joissain asiakkaissa positiivista vastakaikua, sillä eräs 

haastateltava kertoi asiakkaiden olevan usein helpottuneita ja kiitollisia siitä, että 

joku näkee ja pysäyttää heidät keskustelumahdollisuuden tarjoamista varten.
182

 

Högnabban selvityksessä kuvataan henkilökunnan ”etsivää ja kutsuvaa katsetta”, 

joka voi nostaa kävijöissä esiin tarpeita ja tunteita ja antaa heille mahdollisuuden 

etsiä elämälleen merkityksiä yhdessä työntekijöiden kanssa. Työntekijän tehtävä-

nä on Högnabban mukaan näissä tilanteissa tunnistaa, tukea ja kehittää asiakkaan 

vahvuuksia.
183

 Högnabban tavoin näen aloitteellisuuden merkittävänä tekijänä 

pääluvussa 7 käsittelemääni merkityksenantoa ajatellen. Elekielen tulkintaa kap-

pelin henkilökunnalle erityisenä osaamisen alueena olen käsitellyt myös edellä 

kappaleessa 4.2. 

Kaksi haastateltavaa kertoi aloittavansa keskusteluyhteyden muodostamisen 

katsekontaktin hakemisella. Haastateltavien mukaan keskustelua voidaan virittää 

käyntiin myös lähestymällä asiakasta ja kysymällä häneltä jotain, kuten tarvitsee-

ko asiakas apua tai vaihtamalla muutama sana hänen kanssaan. Vapaaehtoiset 

haastateltavat tuntuivat suhtautuvan astetta varovaisemmin kontaktin ottamiseen. 

Esimerkiksi passiivisten asiakkaiden kohdalla eräs vapaaehtoinen kertoi toisinaan 

empivänsä kontaktin ottamista. Toinen vapaaehtoinen kertoi kokemuksen kerty-

misen kuitenkin kasvattaneen hänen rohkeuttaan ottaa kontaktia. 

Kommunikointiyhteyden muodostaminen asiakkaaseen on merkittävää elä-

mänhallintaa koskevan tutkimuksen valossa. Muun muassa Taanilan tutkimukses-

sa vanhempien selviytymistä edisti kommunikointi ja virallisten auttajaverkosto-

jen tuki.
184

 Kommunikointiyhteyden muodostamisen kappelin henkilökunta aloit-

taa usein helpoista ja turvallisista aiheista. Myös Mikkolan tutkimat hoitajat käyt-

tivät jokapäiväisistä aiheista jutustelua vuorovaikutussuhteen rakentamisen väli-

neenä ja pyrkivät sen kautta myös läheisyyteen potilaidensa kanssa.
185

 Oletetta-

vasti tämä luo turvallisuuden tunnetta. 

Analyysini perusteella kappelin vastaanottotyö, johon kuuluu kävijöiden 

tervehtimistä ja heidän luokseen menemistä mahdollistaa kävijöiden kohtaamisen 
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ja kontaktin syntymisen henkilökunnan ja tukea tarvitsevien asiakkaiden välillä. 

Tämä aloitteellisuudeksi kutsumani toimintatapa murtaa etäisyyttä henkilökunnan 

ja asiakkaiden välillä, mikä voi tehdä keskusteluyhteyden syntymisen helpom-

maksi. Aloitteellisuus omassa tutkimuksessani liittyi nimenomaan kontaktin luo-

miseen toisin kuin Mikkolan tutkimuksessa, jossa aloitteellisuus merkitsi hoitajan 

toimenpiteitä potilaan suuntaamiseksi kohti tavoitteita ja tulevaisuutta sairaalajak-

son aikana.
186

  

5.1.2 Puhumaan saattaminen 

Toinen asiakassuhteen perustan luomiseen yhdistämäni kokonaisuus liittyy siihen, 

miten asiakkaita autetaan puhumaan heidän mieltään painavista asioista. Kahdek-

san haastateltavaa mainitsi haastattelussa tekijöitä, jotka ensinnäkin vaikeuttavat 

tai estävät asiakkaita puhumasta asioistaan ja jotka toisaalta auttavat tai mahdollis-

tavat puhumisen. Raporttiaineistosta löytyi myös runsaasti tähän liittyviä kuvauk-

sia.  

Kyvyttömyyttä puhua mieltä painavista asioista aiheuttaa haastateltavien 

mukaan esimerkiksi se, että omaa asiaa ei mielletä tarpeeksi isoksi, vakavaksi tai 

tärkeäksi toisen ihmisen kanssa käsiteltäväksi,
187

 kuten seuraavasta lainauksesta 

ilmenee: ”Ja kun monet sanoo, ettei se ole niin helppoa mennä tai asia häiritsee 

tai onko tää ees niin tärkee, että voi jonkun toisen ihmisen kanssa käyttää aikaa.” 

(H293) Kappelissa tätä kynnystä pyritään haastateltavien mukaan madaltamaan. 

Keskusteluun pyritään erään vapaaehtoisen mukaan nostamaan paitsi ajankohtai-

set ongelmat, myös vanhat puhumattomat asiat. 

Jotkut asiakkaat kokevat häpeää ongelmastaan esimerkiksi seuraavasta seu-

rakunnan raporttiaineistosta ilmenevällä tavalla: ”Oli helpottunut. Ja ilmaisi sen. 

Sanoi, että häpeä on niin suuri ettei kehtaa puhua kenellekään.” (RS12.148) Kap-

pelissa pyritään haastateltavien mukaan luomaan vaikutelmaa, ettei ole häpeä pyy-

tää apua tai tunnustaa omaa neuvottomuuttaan.
188

 Osa haastateltavista kertoi pyr-

kivänsä aktiivisesti madaltamaan kynnystä keskusteluun esimerkiksi luomalla 

vaikutelmaa keskustelemisesta normaalina ja tavanomaisena käytäntöä. Góthonin 

mukaan häpeästä kärsivä tuntee arvottomuutta ja mitättömyyttä. Häpeää tuntevaa 

auttaa hyväksyvä vastavuoroinen suhde ja omanarvontunteen palauttaminen.
189
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Häpeän sijaan puhumattomuus voi aiheutua myös syyllisyydestä. Kettusen mu-

kaan häpeää ja syyllisyyttä voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Ne kuitenkin eroa-

vat toisistaan siinä, että syyllisyys terveessä muodossa on vastuun ottamista väärin 

toimimisesta. Häpeä taas on useimmissa tapauksissa ihmisen tekoihin ja toimin-

taan liittymätöntä tunnetta arvottomuudesta ja kelpaamattomuudesta.
190

 Häpeä voi 

nähdäkseni olla yksilön voimavarojen käyttöä estävä tekijä, jonka tunnistaminen 

ja lievittäminen voivat auttaa asiakasta hyödyntämään omia ja ympäristöltä saata-

via voimavaroja paremmin. 

Puhumaan saattamista edistää haastateltavien mukaan asiakkaan ehdoilla 

toimiminen ja luottamus, jonka synnyttämiseen panostetaan.
191

 Kaksi vapaaeh-

toista mainitsivat kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksen asiakkaassa luot-

tamusta synnyttävänä tekijänä. Luottamusta edistää erään haastateltavan mukaan 

myös hyökkäävyydeksi tulkittavien eleiden vältteleminen ja ystävällisen vaiku-

telman antaminen.
192

 Heikkosen ja Välikankaan tutkimuksessa kuulluksi tulemi-

sen kokemus edisti luottamuksen syntymistä ja nuorten avautumista puhumaan 

ongelmistaan.
193

 Kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemus oli myös omassa 

aineistossani esillä. Mikkolan tutkimuksessa potilaan puhumaan uskaltautuminen 

liittyi uskoutumiseen hoitajalle. Uskoutumiseen vaikuttivat hoitajan henkilökoh-

taiset ominaisuudet ja kuuntelemisen kyky. Uskoutuminen liittyi erityisesti emo-

tionaalisten reaktioiden esille tuomiseen ja tuntemuksista kertomiseen.
194

 Omassa 

aineistossani tunteista puhumisen vaikeus ei korostunut puhumaan saattamisen 

osalta. Edellä kappaleessa 4.1 olen käsitellyt mahdollisuutta anonyymiin asiointiin 

ja virankäyttöön liittyvien toimenpiteiden puuttumista kappelin kontekstista. Nä-

mä tekijät voivat nähdäkseni olla tärkeitä esimerkiksi häpeää ongelmastaan koke-

ville asiakkaille ja omaa ongelmaansa vähätteleville tai vältteleville asiakkaille.  

Haastateltavat toivat esille, että suomalainen yhteiskunta ja sen arvomaailma 

on tänä päivänä sekä suotuisa että estävä tekijä puhumisen kannalta. Mielenter-

veyden häiriöistä, päihdeongelmista, surusta sekä muista yksilöllisistä ongelmista 

voi olla sallitumpaa puhua tänä päivänä. Toisaalta ajatus yksin pärjäämisestä ja 

selviytymisestä vahvuuden merkkinä on edelleen vallalla, mikä näkyy esimerkiksi 

seuraavasta raporttikirjauksesta, jossa kuvataan asiakkaan reaktiota: ”Kysyi uh-

makkaasti, että miten niin hän tarvitsisi apua. Kun korjasin, että jos uutena kävi-
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jänä täällä niin voi olla kysymyksiä koskien arkkitehtuuria tms. Sen jälkeen alkoi 

puhumaan hyvin aktiivisesti ajatuksistaan.” (RS12.66) Puhumattomuuden ja me-

nestymisen kulttuuri näkyy haastateltavien mukaan esimerkiksi asiakkaiden asen-

teissa.
195

 Sisäistyneet kulttuuriset arvot ja uskomukset voivat olla rasitteita elä-

mänhallinnan kannalta. Lazaruksen & Folkmanin mukaan rasitteet vaikeuttavat 

voimavarojen hyödyntämistä ja vaikuttavat elämänhallintatavan valintaan.
196

 Tu-

kemisen kannalta niiden tunnistaminen on tärkeää. Tunnistamisen kautta niihin 

voidaan myös puuttua.  

Henkilökunnan yrityksestä huolimatta kaikkiin asiakkaisiin ei saada muo-

dostettua puheyhteyttä tai se jää hyvin pinnalliseksi. Eräs haastateltava kertoi, että 

hänellä on usein tunne, ettei kävijä kerro kaikkea oleellista, mikä estää häntä aut-

tamasta asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Onnistumisiakin tapahtuu. Eräs 

kaupungin työntekijän mainitsi tapaavansa kappelissa ihmisiä, jotka eivät ennen 

kappeliin tuloaan ole kertoneet ongelmastaan kenellekään. Puhumattomuuden 

syynä voi aineiston perusteella olla sekin, ettei asiakkaalla ole ollenkaan läheisiä, 

joille puhua ongelmistaan.
197

 Ihmiskontaktin tarjoaminen voi näissä tapauksissa 

olla avain puhumaan saattamiseen. Puhumisen esteiden osalta haastateltavat toivat 

esiin kappelin pienet tilat, joita olen jo käsitellyt edellä kappaleessa. 4.2. Puhumis-

ta voi vaikeuttaa se, että asiakkaat pelkäävät muiden henkilöiden kuulevan hänen 

asiansa.
198

 Sermien laittaminen kuitenkin parantaa haastateltavien mukaan keskus-

teluyhteyden syntymistä. 

Aineiston perusteella osa asiakkaista saattaa heti kertoa mieltään painavista 

ongelmista, mutta toisten kohdalla tutustuminen vaatii pidemmän ajan. Useat teki-

jät vaikuttavat siihen, että asiakas saatetaan puhumaan häntä stressaavista asioista. 

Analyysini perusteella näitä tekijöitä ovat ainakin henkilökunnan aktiivisuus ja 

tarjoutuminen, ongelmasta koetun häpeän ja ongelman vähättelyn lievittäminen, 

mielikuvien luominen keskustelun tavanomaisuudesta, luottamuksen synnyttämi-

nen ja keskusteluympäristöä koskevat ratkaisut, kuten sermien asentaminen. Toi-

selle avautumiseen vaikuttavat suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät 

tekijät, kuten puhumattomuuden ja menestymisen paineet.  
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5.1.3 Dialoginen keskustelutapa 

Dialogisuus terminä edustaa monia niistä asioista, joista haastateltavat kertoivat 

kuvaillessaan suhtautumistapaansa asiakkaaseen. Myös nämä asiat yhdistin ana-

lyysissäni asiakassuhteen perustan luomiseen. Dialogisuuteen liittyviä tekijöitä toi 

esiin kaikkiaan kahdeksan haastateltavaa.  

Haastateltavien mukaan asiakas kohdataan kappelissa arvostavasti ja kunni-

oittavasti. Tämä on erään kaupungin työntekijän mukaan tärkeää etenkin silloin, 

kun asiakkaalle täytyy huomauttaa jostakin asiasta.
199

 Muita tekijöitä dialogisuu-

den synnyttämisessä ovat asiakkaan kohtaaminen tasaveroisena keskustelukump-

panina ja hänen lähtökohtiensa, kuten arvojensa ja tottumustensa huomioon otta-

minen keskustelun aiheissa ja tavoissa. Tasavertaisuuden korostaminen kävi ilmi 

esimerkiksi kaupungin työntekijöiden raportoimissa keskusteluissa.
200

 Tasavertai-

suuden tunnetta edistää myös työskentely aulatilassa oman toimistohuoneen si-

jaan. Erään työntekijän mukaan: ”Kun siinä ei ole mitään työpöytää niinku työn-

tekijällä niin siinä ei ole sellaisia niinku myöskään sellaisia vallan symboleja, 

vaan että siinä istutaan vierekkäin penkillä ja voi olla joku pieni pöytä meidän 

välissä, mutta siinä ei ole mun tavaroita eikä mitään sellaista vaan se mahdollis-

taa myöskin … jotenkin sellaisen dialogisuuden.”(H369) Dialogisuus on Högnab-

ban mukaan kappelin työssä lähtökohta ja työote, johon liittyy muun muassa kont-

rolloivan otteen, eli viranomaistyön puuttuminen.
201

 

Asiakkaiden lähtökohtien huomioon ottaminen näkyi esimerkiksi rukoile-

mistavasta kerrottaessa. Mikäli rukoilemisen oli asiakkaalle vierasta, kertoi seura-

kunnan työntekijä sanoittavansa sen asiakkaan puolesta tai jättävänsä rukoilemi-

sen kokonaan väliin. Muutama haastateltava mainitsi myös asiakkaan itsemää-

räämisoikeuden kunnioittamisen ja hänen ainutkertaisuutensa ymmärtämisen koh-

taamisten ja keskustelujen kannalta tärkeinä tekijöitä.
202

  

Dialogisuuteen liitin myös sellaiset aineistosta ilmenneet tekijät, jotka ker-

toivat siitä, että toista ei yksinomaan opeteta: ”Keskustelu oli aitoa dialogia, jossa 

puolin ja toisin opittiin toisiltamme.” (RS13.9) Myös henkilökuntaan kuuluvat 

ymmärtävät siis voivansa oppia keskustelutilanteista uusia asioita. Haastateltavien 

mukaan asiakkaille on tärkeää, että henkilökunta on aidosti heistä kiinnostunut ja 

välittää heistä. Yhtä tärkeänä pidettiin sitä, että asiakkaan asiat otetaan todesta 
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eikä niitä vähätellä.
203

 Vaikutelmaa todesta ottamisesta ja aidosta kiinnostuksesta 

voi haastateltavien mukaan välittää läsnäolo tilanteessa. Läsnä oleminen ei erään 

haastateltavan mukaan tapahdu itsestään, vaan se vaatii keskittymistä. Aidon kiin-

nostuksen ja läsnäolon vaikutukset näkyvät haastateltavien mukaan asiakkaissa 

siten, että he kokevat tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Muutaman haastateltavan 

mukaan asiakkaat ovat otettuja tällaisesta huomiosta, koska he eivät ole tottuneet 

sellaiseen.
204

  

Pruuki määrittelee dialogisuuden koostuvaksi kiireettömästä läsnäolosta, 

kuuntelemisesta ja suostumisesta tietämättömyyteen asiakkaan ongelmien edessä. 

Kiireettömyys ja läsnäolo luovat turvallisuudentunnetta keskustelutilanteeseen, 

mikä voi auttaa asiakasta puhumaan lisää tilanteestaan. Dialogisuus tuottaa Pruu-

kin mukaan parhaimmillaan jakamisen kokemuksen ja edistää asian käsittelyä. 

Tämä voi synnyttää autettavassa itsessään kiinnostusta omaa tilannettaan kohtaan 

ja synnyttää uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja.
205

 Näistä Pruukin esittämistä 

tekijöistä omassa aineistossani näkyi erityisesti tietämättömyyteen suostuminen. 

Pruuki määrittelee dialogisuuden lisäksi voimauttavaksi ja eteenpäin auttavaksi 

keskustelutavaksi, jossa kielellisesti keskitytään asiakkaan näkökulman avaami-

seen puhumalla siitä, mitä ongelmien hyväksi on jo tehty tai voidaan jatkossa teh-

dä.
206

 Oma määrittelyni dialogisuuden suhteen ei ylettynyt näin laajalle. Käsitte-

len näkökulmiin pureutuvia keskustelukäytänteitä myöhemmin kappaleissa 7.1 ja 

7.2 tarkastellessani tukemista merkityksen etsimisen ja muuttamisen avulla. Dia-

logisuutta analyysini tuloksena tukee se, että se mainitaan kappelin työotteen kan-

nalta keskeisenä tekijänä myös Willadsenin tutkimuksessa.
207

 

Dialogisuudeksi kutsumassani lähestymistavassa on samoja piirteitä, jota 

Kettunen määrittelee kuuluvaksi auttavaan kohtaamiseen. Kettusen mukaan siihen 

kuuluu luottamuksellinen, vuorovaikutteinen ja toisen todesta ottava suhde, jossa 

asiakkaalle tunnustetaan asiantuntijuus omassa elämässään.
208

 Vuorovaikutuksen 

kannalta olennaista on, että kuuntelijan olemus viestii kiireettömyyttä, keskitty-

neisyyttä ja halukkuutta dialogiin.
209

 Näitä tekijöitä tuli esiin myös omissa tulok-

sissani. Dialogisuutta kappelin työssä korostaa se, että keskusteluavusta suurin osa 
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toteutetaan asiakkaan ja henkilökuntaan kuuluvan välisenä kahdenkeskisenä kes-

kusteluna.
210

 

Kommunikaation ja vuorovaikutteisuuden mahdollistamisen kannalta toin 

kappaleissa 4.2 ja 5.1.1 esiin henkilökunnan kyvyn tulkita sanattomia viestejä ja 

käyttää intuitiota hyväkseen. Yhdistettynä keskusteluhalukkaaseen ilmapiiriin ne 

voivat nähdäkseni tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutusta hyvällä tavalla. Sa-

nattomien viestien tärkeys nousi esiin myös Mikkolan tutkimuksessa. Niillä oli 

tukeva merkitys silloin, kun ne ilmaisivat huolenpitoa ja välittämistä.
211

  

Dialogisuus on aineiston perusteella käsite, joka kuvaa tapaa, jolla kappelin 

henkilökunta suhtautuu asiakkaisiin ja pyrkii käymään keskusteluja heidän kans-

saan. Dialogisuus muodostuu asiakkaan arvostamisesta ja kunnioittamisesta, hä-

nen lähtökohtiensa huomioon ottamisesta sekä ymmärryksestä, että kummatkin 

ovat tasaveroisia keskustelussa. Tämän lähestymistavan mukaisesti toimittaessa 

asiakkaalle ei sanella ylhäältä päin, mikä hänelle olisi hyväksi, vaan hänen kans-

saan asetutaan samalle viivalle kanssakulkijaksi. Asiakas ymmärretään oman elä-

mänsä asiantuntijana, jolta työntekijät ja vapaaehtoisetkin voivat oppia uutta. Vä-

littämistä ja kiinnostusta viestitetään keskittymällä olemaan läsnä keskustelussa. 

Dialogisuus synnyttää henkilökunnan mukaan parhaillaan kuulluksi ja nähdyksi 

tulemisen kokemuksen, joka elämänhallinnan kannalta on tukeva kokemus. 

5.2 Asiakassuhteen syventäminen 

5.2.1 Sisään sulkeminen 

Kun asiakkaaseen on jo saatu ensikontakti, kappelin henkilökunta pyrkii aineiston 

perusteella syventämään asiakassuhdetta. Siinä eräs tärkeä tekijä näyttäisi olevan 

henkilökunnan sisään sulkeva suhtautumistapa asiakkaan ihmisyyteen ja hänen 

ongelmiinsa. Tämä erottaa kappelin henkilökunnan työotteen monesta muusta 

avun tarjoajasta, jotka ovat erikoistuneet auttamaan tietyissä määrätyissä asioissa. 

”Kaikki asiat kuuluu meille niin tota kun mennään johonkin sosiaalitoimistoon, 

niin siin on odotus, että minä tulen tämän yhden asian, tämän raha-asian tai tä-

män etuuden takia” (H529) ”Meidän lähestymistapa tuolla on, että kaikki kuuluu, 

et meillä ei oo määritetty sitä mitenkään, et mistä sais puhua.”(H9) Tällaiseen 

inklusiiviseksi luonnehdittavaan otteeseen viittaavia tekijöitä toi haastatteluissa 

esiin kahdeksan haastateltavaa kaikista henkilöstöryhmistä. 
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Sisään sulkeminen toteutuu ensinnäkin asenteena asiakasta kohtaan. Osa 

haastateltavista otti puheeksi näkemyksensä asiakkaista kokonaisuuksina, jolla on 

ihmisyydessään useita ulottuvuuksia, joita he pyrkivät kohtaamisissa tavoitta-

maan. Haastateltavat katsoivat, että kaikki ihmisyyteen liittyvät asiat kuuluvat 

lähtökohtaisesti niihin asioihin, joista kappelilla voidaan puhua, vaikkakaan niitä 

ei siellä kokonaan hoidettaisikaan. Eräs työntekijä halusi painottaa tämän koske-

van myös mielenterveyden ongelmia.  

Haastateltavien mukaan ihmisten tarpeisiin voidaan vastata laajasti kaupun-

gin ja seurakunnan yhteistoiminnan ansiosta.
212

 Yhteistyö on siis sisään sulkevan 

ja ihmistä kokonaisvaltaisesti tarkastelevan asenteen näkyvä ilmenemismuoto 

kappelissa. Yhteistyö ja sen puitteissa sosiaalisen ja hengellisen palvelun saami-

nen samasta osoitteesta katsottiin asiakkaan kannalta erityislaatuiseksi. Asiakkai-

den tarpeisiin vastaamista on käsitelty edellä tarkemmin kohdassa 4.2.  

Seurakunnan työntekijät kertoivat, että saattavat maallisessa hengessä käy-

dyssä keskustelussa kysyä asiakkaalta, haluaako tämä, että asiakkaan esiin tuoman 

asian tai ihmisen puolesta rukoillaan. Tähän vastaamalla asiakkaalla on mahdolli-

suus tuoda asia myös uskonnollisen näkökulman ja käsittelytapojen piiriin.
213

 

Kummatkin työntekijäryhmät toivat esiin haastattelussa sen, että yhteistyö on tar-

peiden moninaisuudesta johtuen työskentelyä helpottava tekijä. Se voi helpottaa 

asiakasta myös ottamaan vastaan apua itselleen vieraaksi kokemaltaan taholta. 

Esimerkiksi seurakunnan työntekijät toivat haastattelussa esille sen, että hengelli-

siksi asiansa mieltävien asiakkaiden huolet sisältävät heidän näkemyksensä mu-

kaan usein jonkin aineellisen tai sosiaalisen ulottuvuuden. Kysyminen tai ehdot-

taminen sosiaalialan ammattilaisen kanssa keskustelemisesta voi näissä tapauksis-

sa tukea asiakasta. Aineiston perusteella sosiaalityöntekijätkin törmäävät käymis-

sään keskusteluissa asiakkaiden hengellisiin pohdintoihin. Eräs kaupungin työnte-

kijä kertoi kokevansa helpotusta siitä, että kappelissa näitä hengellisiä pohdintoja 

ei tarvitse työntää syrjään, vaan asiakas voi puhua niistä kappelissa vielä seura-

kunnan työntekijän kanssa.  

Sisään sulkemista tehdään myös ottamalla puheeksi asiakkaan tilanne tai 

hänen ongelmansa silloin, kun hän yrittää vältellä näitä aiheita.
214

 Puheeksi otta-

minen voi aineiston perusteella johtaa myönteiseen lopputulokseen siten, että on-

gelman hoitaminen edistyy tai asiakas saa kaipaamaansa apua. Joskus asiakas ei 
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ole halunnut tuoda näitä elämänsä osa-alueita kappelityön piiriin. Aineistosta nä-

kyykin, että kappelin työntekijät ovat kokeneet puheeksi ottamisen myös riskinä, 

koska se voi karkottaa asiakkaan kappelista.
215

  

Hankaluuksia asiakkaan elämän eri ulottuvuuksiin liittyvien ongelmien si-

sään sulkemiselle aiheuttaa erään haastateltavan mukaan se, että kappelin tiloihin 

on vaikeaa kutsua asiakkaan läheisiä ja kotikäyntien tekemiseen ei ole mahdolli-

suuksia. ”Harvoin mä nään niitä läheisiä, kumppaneita tai perhettä niin olen kyl-

lä paljon sitä miettinyt, että onko meidän työllä suurtakaan vaikuttavuutta jos me 

emme voi jollain lailla liittyä siihen primaariyhteisöön, jossa kuitenkin eletään, 

eihän tässä kappelissa vain eletä, se on ohikiitävä hetki kun meitä kohdataan.” 

(H633) Sisään sulkeminen voi siis jäädä puutteelliseksi, koska asiakkaan aineelli-

seen ja sosiaaliseen ympäristöön ei päästä tutustumaan. Samalla vaikuttamisen 

mahdollisuudet näiden suhteen jäävät vähäisiksi. Edellisestä sitaatista käy ilmi 

myös sisään sulkemisen toinen hankaluus, eli kappelissa vain yhden kerran käyvät 

asiakkaat. Haastateltavien mukaan kohtaamiset ovat usein kertaluontoisia ja kos-

kettavat yhtä yksittäistä vaihetta ihmisen elämässä.
216

 On selvää, ettei yhden 

käynnin aikana päästä käsiksi kaikkiin asiakkaan elämän osa-alueisiin. 

Sisään sulkeminen on analyysini perusteella paitsi kokonaisvaltainen asenne 

asiakkaan ihmisyyttä kohtaan, myös toimintatapa, jossa kysymisen, puheeksi ot-

tamisen ja yhteistoiminnan kautta asiakkaalle annetaan mahdollisuus tuoda elä-

mänsä eri osa-alueilla ilmenevät ongelmat kappelin työn piiriin ja käyttää niihin 

liittyviä elämänhallinnan keinoja. Sielunhoidollisten työskentelymuotojen osalta 

sisään sulkeminen muistuttaa diakonista sielunhoitoa, jossa otetaan huomioon 

ihmisen aineelliset, sosiaaliset, henkiset ja hengelliset tarpeet.
217

 Sisään sulkeva 

asenne kappelissa liittyy selkeästi päätöksentekovelvollisuuden puuttumiseen ja 

siitä seuraavien toimivaltaongelmien välttämiseen. Varsinkin sosiaalityölle tämä 

mahdollisuus on merkittävä. 

Lähtökohtana sisään sulkeminen voi auttaa asiakasta hahmottamaan erilaisia 

näkökulmia ongelmiinsa ja omia tarpeitaan. Aineiston perusteella henkilökunta on 

tukenut uskonnollisesti orientoituneita ihmisiä huomioimaan sosiaalisia ja aineel-

lisia seikkoja ja vastaavasti hengellistä ulottuvuutta sosiaaliseksi mielletyn ongel-

man ollessa kyseessä. On huomattavaa, että sisään sulkeminen voi mahdollisesti 

olla ristiriidassa dialogisuuden ja asiakkaan oman asiantuntijuuden kunnioittami-
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sen kanssa. Kettusen mukaan keskustelijan tulisi lähtökohtaisesti suostua kohtaa-

maan asiakas siinä tilanteessa ja kohdassa, missä tämä omasta mielestään on.
218

 

Konfrontaation käyttöä tulee siis harkita tarkkaan. Toisaalta sosiaalityössä tuke-

minen mielletään välittämisenä, joka edellyttää rohkeutta puuttua asiakkaan on-

gelmiin.
219

 Tukemisen kannalta olennaista voi olla se, ajatellaanko sisään sulke-

minen siksi, mistä asiakas saa puhua vai siksi, mistä henkilökunta haluaa puhua. 

Aineistosta löytyi piirteitä kummastakin tavasta.  

5.2.2 Lupa tulla uudelleen 

Edellä käsiteltyyn sisään sulkemiseen liittyy se, että asiakas voi tarvittaessa tulla 

käymään kappelissa uudelleen. Tällöin asiakas voi ottaa esiin ongelmiaan, joista 

hän ei aikaisemmin ole halunnut tai uskaltanut keskustella. Uudelleen tulemisen 

yhteydessä tapahtuvat edistysaskeleet liittyvät erityisesti luottamuksen syntymi-

seen. ”Sitten pikkuhiljaa….ei se luottamus synny aina niin nopeesti, et ensin pu-

hutaan ihan niitä ja näitä. Et yhdenkin miehen kanssa mä oon nyt varmaan puhu-

nut puoltoista vuotta, niin nyt hän ensimmäisen kerran alkaa raottaa omaa elä-

määnsä.” (H593) Högnabban mukaan luottamuksen syntyminen kappelissa käy-

tävissä keskusteluissa on ollut edellytys syvällisempiin keskusteluyhteyksiin pää-

semiselle. Lähtökohtaisesti keskustelun syvenemiseen on pyritty nopeasti.
220

 Mi-

käli siihen ei kuitenkaan päästä ensimmäisen keskustelukerran aikana, mahdollis-

taa uudelleen tuleminen toisen tilaisuuden. Uudelleen tulemiseen liittyviä tekijöitä 

mainitsi haastattelussa seitsemän haastateltavaa.  

Päätökseen tulla uudelleen kappeliin voi haastateltavien mukaan vaikuttaa 

ystävällinen kohtelu ja hyvä kokemus edellisestä käyntikerrasta.
221

 Haastateltavat 

kertoivat pyrkivänsä viestittämään, että asiakas voi tulla uudelleen, ja että henki-

lökunta on paikalla kappelissa häntä varten hänen niin halutessaan.
222

 Asiakkaan 

kiinnostus tulla uudelleen voi haastateltavien mukaan herätä myös siitä, että hen-

kilökunta viestittää arvostavansa asiakkaan käyntiä ja iloitsevansa hänen kanssaan 

viettämästään juttutuokiosta. Keskusteluraportteihin oli kirjattu useaan kohtaan, 

että asiakas toivotettiin tervetulleeksi uudelleen kappeliin.
223
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Kun edellä käsittelemäni aloitteellisuus kontaktin ottamisessa osoittaa asi-

akkaalle mahdollisuuden keskusteluun siinä hetkessä, antaa lupa uudelleen tule-

miseen mahdollisuuden käsitellä asiaa myöhemmässä hetkessä. Näin asiakas saa 

aikaa harkita asiaa ja päättää avun vastaanottamisesta. Tätä kuvaa muun muassa 

seuraava ote aineistosta: ”Mä voin tarjoutua, että kun tulee sellainen hetki tai seu-

raavan kerran kun tulet, niin jos olet valmis niin minä olen valmis, siis että minä 

en pelkää enkä epäröi hänen vaikeuksiensa edessä, että ilmaisen sen sillä tavalla, 

että minun kanssani voisi yrittää tai olisi turvallista puhua myös näistäkin asiois-

ta.” (H664) Asiakkaille pyritään siis viestimään turvallisen jakamisen mahdolli-

suutta, jota he voisivat tulevan käyntinsä aikana hyödyntää. 

Kriisitilanteissa eräs haastateltava kertoi viestittävänsä asiakkaalle, että tämä 

voi halutessaan tulla käymään joka päivä.
224

 Aineistossa ei korostunut se, että asi-

akkaiden toivottaisiin tulevan juttelemaan juuri sen työntekijän kanssa, jonka he 

olivat aikaisemmin tavanneet. Osa asiakkaista kuitenkin haastateltavien mukaan 

olettaa näin.
225

 Räsänen katsoo elämänhallinnan ja selviytymisen vahvistamisen 

edellyttävän pitkäkestoista sielunhoitosuhdetta. Yhdellä sielunhoidollisella kes-

kustelulla voi hänen mukaansa olla asiakkaan jaksamista tukeva vaikutus.
226

 Avun 

henkilöityminen voi sitoa kappelin resursseja, mutta myös tukea luottamuksellisen 

keskusteluyhteyden syntymistä. 

Haastateltavat näkivät luonnollisena sen, ettei asiakas paljasta kerralla koko 

elämäänsä.
227

 Näitä asioita osa haastateltavista kuitenkin toivoi asiakkaan avaavan 

myöhemmällä käynnillään. Suuri osa kävijöistä käy kappelissa vain kerran, mutta 

useat haastateltavat kertoivat kohdanneensa kappelissa uudelleen asiakkaita, joi-

den kanssa olivat aikaisemmin sattuneet keskustelemaan.
228

 Joskus aikaisempi 

keskustelu oli tapahtunut useampi kuukausi aikaisemmin tai käänteentekevää kes-

kustelua oli edeltänyt hyvin pitkä keskustelujen sarja ja asiakassuhde. Högnabban 

selvityksessä mainitaan, että keskusteluun rohkeutta hakevat asiakkaat voivat en-

sin käydä kappelissa muutamia kertoja hiljentymässä.
229

 Osa asiakkaista siis käyt-

tää uudelleen tulemisen mahdollisuutta hyväkseen ja hyötyy siitä. 

Elämänhallinta on Lazaruksen & Folkmanin mukaan luonteeltaan jatkuvaa 

kognitiivista prosessointia, jossa yksilö määrittelee asioiden merkitystä oman hy-
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vinvointinsa kannalta.
230

 Elämänhallinnan prosessimaisuuden vuoksi on tärkeää, 

että asiakas, joka ei tässä hetkessä halua tai näe tarvetta keskusteluavun käyttämi-

seen, voi ottaa vastaan apua myöhemmin niin päätettyään. Keväällä 2013 Kappe-

lissa toteutetun arviointiselvityksen mukaan kolme neljäsosaa keskusteluasiak-

kaista oli käymässä kappelissa ensimmäistä kertaa. Selvityksen pohjana olleessa 

kaikille kävijöille suunnatussa kyselyssä kysyttiin, ajatteleeko vastaaja voivansa 

tulla kappeliin hakemaan apua myöhemmin. Kaikkiaan 141 vastaajasta 123 vasta-

si myönteisesti kysymykseen. Kielteisesti vastanneista kahdeksalla syynä oli toi-

sella paikkakunnalla asuminen.
231

 Vastauksen kertovat, että uudelleen tulemisen 

mahdollisuus on tärkeä. 

5.3 Ihmissuhteen muodostaminen 

Edellisissä kappaleissa olen käsitellyt kappelin henkilökunnan ja asiakkaiden väli-

siä suhteita yhteyden näkökulmasta. Tuki tapahtuu näissä suhteissa siten, että 

työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat selkeästi omissa auttajan rooleissaan. Joilla-

kin kappelin asiakkailla yhteen liittymisen tarve on tyypillistä auttaja-asiakas- 

suhdetta syvempi ja muistuttaa enemmän tavallisten ihmissuhteiden muodostami-

sen tarvetta. Kappelin henkilökunnan tukea tämän ilmiön kohdalla olen kuvannut 

analyysissäni ihmissuhteiden muodostamisena. Erotuksena kappaleessa 4.4.1 kä-

sittelemääni kaupunki-olohuone-kontekstiin tässä kappaleessa kuvaamani asiat 

liittyvät nimenomaan henkilökunnan ja asiakkaiden välisiin yksittäisiin suhteisiin 

eivätkä kappeliin käyntipaikkana. 

Kahdeksan haastateltavaa mainitsi, että osa kappelin asiakkaista kärsii va-

kavasta yksinäisyydestä ja sosiaalisten kontaktien puutteesta. Kappelin keskuste-

luasiakkaista useat ovatkin yksin asuvia.
232

 Haastateltavat katsoivat, että perhe ja 

ympärillä olevat ihmiset ovat sellainen voimavara, jonka puuttuminen voi pakot-

taa ihmisiä kääntymään auttajatahojen puoleen hakemaan verkostoja.
233

 Kahden 

vapaaehtoisen mukaan osa kappelissa vakituisesti käyvistä asiakkaista kaipaa 

kappelin henkilökunnalta muun muassa ymmärrystä ja ystävyyttä. Kappelin hen-

kilökunnan kanssa käytävät keskustelut voivat haastateltavien mukaan antaa esi-

merkiksi yksinäisyydestä tai vuorovaikutustaitojen puutteesta kärsiville ihmisille 

sellaista sosiaalista tukea, jota ihmiset tyypillisesti saavat lähipiiriltään. Osalle 
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kävijöistä kappelin työntekijöiden tapaaminen toimii siis ihmissuhteiden korvaa-

jana. 

Keskustelut kappelin henkilökunnan kanssa auttavat löytämään ihmiskon-

taktin ja synnyttämään sitä vuorovaikutusta, jota ihminen sosiaalisena olentona 

kaipaa. Aukkoja sosiaaliseen tukeen voivat haastateltavien mukaan tuoda muutto-

liike, kaupungistuminen, ihmissuhteiden rikkoutuminen ja kulttuuriset tekijät, 

mikä ilmenee seuraavasta lainauksestakin: ”Yhteisöt on niin hajaantuneita ja kun 

meillä on niin nopeeta tää kaupungistuminen ja modernisoituminen, niin meillä ei 

ole sellaisia vankkoja sukuja  ja kyläyhteisöjä, joihin kaikki kuuluvat. Sitten tulee 

helposti tällaisia ihmisiä, jotka ei kuulu minnekään.” (H607) Yksinäisyys voi 

Gothónin mukaan liittyä ihmissuhteiden pinnallisuuteen. Ihminen, jolla on sosiaa-

lista elämää voi kokea itsensä yksinäiseksi, jos hänen ei ihmissuhteissaan pääse 

käsittelemään muita kuin ulkokuoreensa liittyviä asioita.
234

 Tämä kävi ilmi myös 

omasta aineistostani. Osalla kappelin asiakkaista saattoi olla läheisiä ja ystäviä, 

mutta nämä suhteet olivat niin pinta- tai yksipuolisia, etteivät ne antaneet asiak-

kaan kaipaamaa tukea.
235

 Ihmissuhteiden tarjoaminen voi kappelin tuessakin tar-

koittaa nimenomaan ihmiskontaktia, joka tarjoaa mahdollisuuden syvällisiin kes-

kusteluihin.  

Ihmissuhteen muodossa annettava tuki antaa aineiston perusteella asiakkaal-

le turvallisuuden tunnetta sekä kokemuksen jakamisesta, ymmärryksestä ja toisen 

ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta.
236

 Eräs haastateltava toi ilmi kap-

pelin ihmissuhteita paikkaavan tuen väliaikaisen luonteen.
237

 Tarkoituksena on 

siis, että asiakas jossain vaiheessa löytäisi toisia ihmissuhteita ja irtaantuisi kappe-

lista.  

Asiakkaan tukeminen ihmissuhteita korvaamalla tuo asiakassuhteeseen 

normaalin ihmissuhteen vivahteita. Aineiston mukaan asiakkaat ovat olleet esi-

merkiksi kiinnostuneita henkilökunnan voinnista. ”Kävijä oli huolissaan, että 

miten kappelin työntekijät jaksavat, kun ihmiset kertovat kaikenlaista murhetta.” 

(RS14.52) Asiakas voi siis välittää vastavuoroisesti työntekijästä ja haluta olla 

itsekin tukija. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kappelissa kuitenkin työtehtävis-

sä, mikä voi aiheuttaa rooliristiriitoja. Raporttiaineiston kirjauksista ilmenee, että 

joskus asiakkaat ovat yrittäneet tarjota henkilökunnalle ruokaa ja juomaa. Eräät 
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asiakkaat ovat myös yrittäneet osallistua henkilökunnan mukana aulatyöhön, eli 

muiden kävijöiden tervehtimiseen ja opastamiseen.
238

 Näin epämuodollisiin ih-

missuhteisiin liittyvien piirteiden yhdistäminen työtehtäviin ei aina suju ongelmit-

ta ja toisinaan henkilökunnan onkin täytynyt rajoittaa asiakkaiden toimintaa tässä 

suhteessa. Vuorovaikutussuhde tukea antavana tekijänä toi Mikkolankin tutki-

muksessa ammatilliseen auttamissuhteeseen uusia sävyjä, koska hoitajasta yksilö-

nä saattoi tulla potilaalle merkityksellinen.
239

  

Ulla Jokela löysi diakonian asiakastyön käytänteitä ja hallinnan suhteita kä-

sittelevässä tutkimuksessaan erilaisia hallinnan suhteita, joista hänen vaihtosuh-

teeksi nimittämänsä suhde sisältää oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoisia 

piirteitä. Jokelan mukaan vaihtosuhteeseen liittyy vastavuoroisuus, joka on on-

gelmallista siinä mielessä, että asiakkaat koettavat tasata tilejä auttajan kanssa 

pyrkimällä tarjoamaan tälle esimerkiksi kahvia, apua tai tukemalla muita asiakkai-

ta.
240

 Tämän suuntaisia asioita ilmeni myös omassa aineistossani. Auttaja-

autettava-suhde on Latvuksen & Eleniuksen mukaan vuorovaikutussuhde, jossa 

auttaminen kuuluu osaksi auttajan ammattia. Ammatin ympärille muodostuvat 

myös auttamisen rakenteet eli ne tavat, joilla apua voidaan antaa.
241

 Katson, että 

auttajan rooli sekä ammattilaisena että ihmissuhteen toisena osapuolena voi elä-

mänhallinnan tukemisen kannalta olla tukeva, mutta se voi myös olla vaikutuksil-

taan ristiriitainen. 

Ihminen on sosiaalinen olento, joka kaipaa yhteyttä toiseen ihmiseen. Sellai-

set kappelin asiakkaat, joilta sosiaaliset verkostot puuttuvat kokonaan tai osittain, 

voivat kokea ystävyyttä, ymmärrystä, jakamista ja turvallisuuden tunnetta henki-

lökuntaan kuuluvan kanssa. Kappelissa ihmissuhteet nähdään merkittävänä voi-

mavarana ja yksinäisyydestä kärsiviä asiakkaita kannustetaan syvemmän ihmis-

suhteen luomiseen henkilökunnan kanssa. Pitkällä tähtäimellä tämä syvempi sosi-

aalinen tuki mielletään kuitenkin väliaikaiseksi. Pargament katsoo, että ihmissuh-

teet voivat olla elämänhallinnan päämääriä. Ihmissuhteista haetaan läheisyyttä ja 

turvaa. Uskonnollisen elämänhallinnan kannalta merkityksellistä on päästä yhtey-

teen ja läheisyyteen samalla tavalla uskovien ihmisten kanssa.
242

 Omassa aineis-

tossani puuttuvien ihmissuhteiden korvaaminen näyttäytyi sekä päämääränä että 

keinona, joita elämänhallinnassa voidaan tukea. 
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Vuorovaikutus- ja keskusteluyhteyden muodostaminen asiakkaaseen on tär-

keä osa elämänhallinnan tukemisen prosessia, sillä se on väylä, jonka kautta asia-

kasta voidaan tukea muilla tavoilla. Se on nähty tärkeänä myös aikaisemmassa 

tutkimuksessa. Jokisen mukaan kohtaaminen ja siinä tapahtuva vuorovaikutus 

ovat sosiaalityössä eräs tuen antamisen muoto.
243

 Myös Mikkolan tutkimuksessa 

tunnistettiin vuorovaikutussuhteen merkitys tukemisen kannalta. Sekä potilaat että 

hoitajat katsoivat vuorovaikutussuhteen itsessään olevan tukevaa. Kappelin henki-

lökunnan keinot yhteyden luomiseksi asiakkaaseen sisältävät monia tekijöitä, joita 

Mikkola tutkimuksessaan kutsui supportiivisen vuorovaikutuksen ominaisuuksik-

si.
244

 

Edellä tässä pääluvussa olen käsitellyt asiakkaiden ja henkilökunnan väli-

seen yhteyteen ja yhteydenpitoon liittyviä tekijöitä, jotka näen tärkeinä elämänhal-

linnan tukemisen kannalta. Tähän päälukuun analyysissä liittämäni alaluokat mai-

nittiin jollain tavoin lähes jokaisessa haastattelussa. Mainintoja tuli sekä seura-

kunnan että kaupungin työntekijöiltä. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten välillä ei 

vallinnut merkittäviä näkemyseroja. 

6 Tuki ongelmien käsittelyssä 

6.1 Mielen sisällön purkaminen 

6.1.1 Kuunteleminen  

Tässä pääluvussa käsittelen niitä aineistossa esiin tulleita tapoja ja menetelmiä, 

jotka olen yhdistänyt asiakkaan kokemien stressitilanteiden käsittelemiseen. Eräs 

kokonaisuus, jota seuraavissa alaluvuissa tarkastelen, muodostui tavoista, joilla 

asiakasta autetaan purkamaan sanallisesti ja tunteiden ilmaisun kautta asioita mie-

lestään. Asiakkaiden tukemisesta ja sen tavoista kysyttäessä kaikkein eniten mai-

nintoja tuli kuuntelemisesta. Kaikki yhdeksän haastateltavaa kertoivat asiakkaan 

kuuntelemisesta ja sen tärkeys ilmeni myös niistä lukuisista maininnoista, joita 

raporttiaineistosta löysin. Kuunteleminen on asia, josta kohtaamisissa haastatelta-

vien mukaan usein lähdetään liikkeelle, mikä ilmenee myös seuraavasta haastatel-

tavan kommentista: ”Ehkä se meidän työntekijöiden tyylikin vastaanottaa ihmisiä, 

se että lähdetään siitä, että kerro ensin ja puhutaan.” (H46) Kuulluksi tuleminen 
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on haastateltavien mukaan tärkeää ja kävijät usein hakevatkin kappelista ihmistä, 

jonka kanssa voisivat keskustella.  

Eräs haastateltava kertoi asiakkaiden aloittavan keskustelun yleensä jonkin-

laisella kertomuksella.
245

 Myös raporttiaineistosta ilmeni, että elämäntarinan ker-

tomista ja siihen liittyvää muistelua tapahtuu hyvin usein henkilökunnan kanssa 

käytävissä keskusteluissa. Henkilökunta pitää aineiston perusteella tärkeänä muun 

muassa omasta taustasta, lapsuudesta ja kuolleista läheisistä kertomista. Toisinaan 

asiakas saattaa kertoa myös siitä, minkälaista apua hän on jo tilanteessaan saa-

nut.
246

 Kuolleista läheisistä kertomiseen ja sen yhteydessä tapahtuvaan muisteluun 

voi liittyä valokuvien esittelyä.
247

  

Narratiivisuus ja sen hyödyntäminen työskentelytapana on erään haastatel-

tavan mukaan kappelille ominaista. Osa haastateltavista toi ilmi, että asiakkaat 

kertovat tarinansa kautta itselleen, miten ja miksi ovat tilanteeseensa joutuneet. 

Tähän voi liittyä esimerkiksi ympäristön, yhteiskunnan, vanhempien ja muiden 

ihmisten syyttelyä.
248

 Tarinan kertomisen on todettu auttavan asiakasta hahmot-

tamaan stressitekijän merkitystä ja omia mahdollisuuksiaan selvitä tilanteesta. 

Keskustelu ja narratiivien rakentaminen voivat auttaa asiakasta myös näkemään 

asiansa erilaisessa valossa, mikä auttaa häntä luomaan uudenlaisia toimintamah-

dollisuuksia. Keskeistä on esimerkiksi se, näkeekö asiakas itsensä uhrina vai toi-

mijana. Keskustelu tarjoaa paikan pysähtymiseen ja yhdessä peilaamiseen, jossa 

mennyttä voidaan tulkita uudelleen niin että asiakkaassa viriää muutoksen mah-

dollisuus.
249

 Juhilan mukaan uusien merkitysten muodostuminen ja uudelleen 

tulkinta voivat antaa asiakkaalle enemmän voimavaroja.
250

 Narratiivisuus on siten 

mahdollisuus erityisesti uudelleentulkinnan kannalta. Tulkintaa tekee asiakas, 

mutta myös auttaja voi olla prosessissa aktiivinen. Merkitysten muuttamista käsit-

telen vielä tarkemmin luvuissa 7.1 ja 7.2.  

Haastateltavat katsoivat, että kuunteleminen on tärkeää etenkin kriisitilan-

teissa, joissa asiakas on syvästi järkyttynyt. Kriisitilanteisiin liittyi myös läsnä-

olemiseen panostaminen, joka erään haastateltavan mukaan tarkoittaa sitä, että 

annetaan asiakkaalle tilaa olla ja kertoa. Läsnäolo on mielletty tärkeäksi tekijäksi 
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teologisessa kirjallisuudessa.
251

 Myös Mikkolan tutkimuksessa läsnäolo oli tekijä, 

johon tuki merkityksellistyi. Läsnäolo liittyi responsiivisuuteen ja potilasta varten 

olemiseen vuorovaikutussuhteessa. Mikkolan mukaan tuki kuuntelemisen muo-

dossa liittyy vahvasti myös kuuntelijan saatavilla oloon ja mahdollisuuteen varata 

aikaa keskusteluun, mitkä tulivat esiin myös kappelin kontekstin yhteydessä.
252

 

Kriisitilanteissa läsnäolo ja huomion suuntaaminen voivat kuuntelemisen ohella 

tuottaa turvallista ilmapiiriä. 

Joskus asiakas kaipaa kuuntelijaa, vaikka ei miellä kärsivänsä erityisistä on-

gelmista. Aineistosta kävi ilmi että kappelilla käy myös ihmisiä, jotka haluavat 

vain keskustella ajatuksistaan. Tällöin pelkkä kuunteleminen voi yksin riittää asi-

akkaalle. Henkilökunnalle voi olla haastavaakin erottaa, milloin asiakas kaipaa 

vain kuuntelijaa ja milloin hän kaipaa laajempaa tukea, kuten seuraavasta sitaatis-

ta ilmenee: ”Se on ansa myös minulle ihmisenä, että odottaa, että ne ihmiset ha-

kevat jotakin kättä pidempää. Se keskustelu usein päättyy myös siihen, että kiitos, 

että sain puhua jollekin.” (H255)  

Kuunteleminen on tärkeä asiakkaita tukeva tekijä kriiseissä, arjen yksittäi-

sissä ongelmatilanteissa sekä pitkäkestoisissa stressaavissa elämänvaiheissa. 

Kuuntelemisen tärkeys nousi esiin myös Räsäsen tutkimuksessa. Potilaat toivoivat 

kuuntelijalta muun muassa paneutumista, vakavasti ottamista ja eläytymistä sekä 

yhdistivät kuuntelemisen oman olotilansa purkamiseen.
253

 Juhila korostaa kuunte-

lemisen tärkeyttä asiakkaan ymmärtämisessä. Hänen mukaansa asiakkaan logiik-

ka, eli hänen toimintansa ja sen tarkoitusperät voidaan saada selville kuuntelemi-

sen avulla.
254

 Syy-yhteyksien pohdinta näkyi myös omassa aineistossani. Virta-

niemi liittää kuuntelemisen auttajan toimenpiteenä asiakkaan ympäristön vajavai-

seen kykyyn vastata hänen tuen tarpeeseensa.
255

 Elämänhallinnan tukemisen kan-

nalta siinä on siis kyse asiakkaan vajavaisten voimavarojen, kuten sosiaalisen tuen 

paikkaamisesta. Kappelin kontekstin tukevuus keskusteluavun saatavuuden ja ajan 

antamisen suhteen liittyvät kuuntelemisen mahdollistamiseen. 

6.1.2 Asiakkaan tilanteen kartoittaminen  

Samalla kun henkilökunta kuuntelee asiakkaita, he kartoittavat tämän tilannetta ja 

vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi tai asiakkaan auttamiseksi. Kuuntelemiseen 
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nähden tämä merkitsee jo pidemmälle menevää askelta. Asiakkaansa tilanteen 

kartoittamiseen liittyviä mainintoja tuli yhteensä viideltä haastateltavalta, joista 

kolme oli kaupungin työntekijöitä. Kartoittaminen ilmeni myös kummankin työ-

alan raporttiaineistossa esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Kuunneltiin ja kuunnel-

tiin ja kuunneltiin. Ja tehtiin tarinan edetessä tarkentavia kysymyksiä. Viralliset 

tukiverkot ovat hyvin hoidossa.”(RS12.4) Kuten lainauksesta ilmenee, kartoitta-

mista tehdään muun muassa tarkentavien kysymysten avulla. 

Haastateltavat kertoivat pyrkivänsä selvittämään, mikä asiakasta voisi auttaa 

jaksamaan ja minkälaisen avun vastaanottamiseen hän itse olisi valmis.
256

 Muita 

kartoitettavia tekijöitä aineiston perusteella ovat esimerkiksi asiakkaan ihmissuh-

deverkosto, hänen tietämyksensä lähistöllä olevista palveluista, pääsy ammat-

tiavun piiriin ja häntä ympäröivä auttajaverkko.
257

 Kriisitilanteessa on selvitetty 

esimerkiksi asiakkaan syömisen ja nukkumisen tilannetta sekä sitä, ettei asiakas 

jää tapaamisen jälkeen yksin, vaan hänellä on joku seuranaan. Kartoittamisessa eri 

työntekijäryhmien välillä näkyi hienoinen ammattitaustasta kumpuava ero niissä 

asioissa, joihin kartoittamisessa kiinnitetään huomiota. Haastateltu kaupungin 

työntekijä korosti muun muassa asiakkaan talousasioihin, asumiseen ja hänen 

toimintakykyynsä liittyviä tekijöitä, jotka hänen mukaansa ovat sosiaalityössä 

perusturvaan liittyviä kartoitettavia asioita.  

Kartoittamisessa ilmeni erilaisia tapoja. Edellä käsitellyn henkilökunnan 

kanssa käytävän keskustelun lisäksi aineistossa kerrottiin haastattelun hyödyntä-

misestä ja suunnittelupalaverin tai suunnitelman tekemisen nimellä kulkevista 

tapaamisista kaupungin työntekijöiden ja asiakkaan kesken. Seurakunnan työnte-

kijöitä koskevassa aineistossa näkyi rukoileminen mahdollisuutena kartoittaa asi-

akkaan tilannetta. Rukoilemisen tilanteissa haastateltavat kertoivat pyytävänsä 

asiakasta kertomaan ne tilanteet ja asiat, joiden puolesta tämä toivoo rukoilta-

van.
258

 Tässä yhteydessä he nähdäkseni saavat myös tietoonsa ne asiat, jotka asia-

kas kokee ongelmallisiksi ja toisinaan myös sen, mitä hän toivoisi asioiden suh-

teen tapahtuvan. 

Aineistosta näkyi, että henkilökunta pohti asiakkaan kuuntelemisen aikana 

sitä, mikä asiakkaan varsinainen ongelma esitetyn tarinan takana oli ja mitkä syyt 

siihen olivat johtaneet.
259

 Vapaaehtoisten huomiot kiinnittyivät enimmäkseen juu-
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ri asiakkaan ajattelun logiikan, eli syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen. Välillä 

henkilökunta joutui pohtimaan, milloin toistuvasti puhumaan tulevan asiakkaan 

kohdalla olisi syytä edetä eteenpäin, eli ehdottaa asiakkaalle muutakin tukea. Kar-

toittamista hankaloittavat aineiston perusteella esimerkiksi asiakkaan mielenter-

veyden häiriöt tai päihteiden käyttö.
260

   

Edellä kerrotusta käy ilmi, että osalle asiakkaista kuuntelijan löytäminen on 

tarvittava tuki. Toiset taas tarvitsevat syvempää tai laaja-alaisempaa tukea, joka 

selvitetään kartoittamisen avulla. Clinebellin mukaan kuunteleminen on edellytys 

informaation antamiselle, sillä kuuntelemalla saadaan selville asiakkaan tarpeet ja 

käsitys hänen viitekehyksestään.
261

 Myös omassa aineistossani kuunteleminen 

liittyi vahvasti kartoittamiseen ja edelsi tai tapahtui samanaikaisesti sen kanssa. 

Kartoittamisessa voidaan käyttää apuna tarkentavia kysymyksiä, haastatteluja ja 

yhteisiä palavereja. Myös rukoileminen tuli analyysissä esiin asiakkaan tilannetta 

ja toivomia etenemissuuntia selvittävänä tekijänä. Lähtökohtana vaihtoehtoisten 

ratkaisuvaihtoehtojen tai avun muotojen esittämisessä henkilökunta käyttää asiak-

kaan omia voimavaroja, kuten hänen persoonaansa, mieltymyksiään ja ympäris-

töltä saatavaa apua. Toisaalta henkilökunta ei pitäydy yksinään asiakkaan kerto-

miin syy-yhteyksiin, vaan tutkii asiakkaan antamien tietojen valossa tilanteeseen 

johtaneita syitä ja asiakkaan näkökulman muodostumista. Kartoittamisessa henki-

lökunta näyttäisi kiinnittävän huomiota hieman eri tekijöihin ammattitaustasta 

riippuen. Haastavina näyttäytyvät tilanteet, joissa asiakas kartoittamisen perusteel-

la tarvitsisi muutakin apua kuin kuuntelemista, mutta ei ole halukas sitä vastaanot-

tamaan. Kartoittamisen tapa liittyy myös sisään sulkemiseen, jota olen käsitellyt 

luvussa 5.2.1. Koska ihminen on kokonaisuus, myös hänen elämänsä erilaiset on-

gelmat kietoutuvat toisiinsa. Hakalan mukaan ihmisiä tulisi palvella kokonaisval-

taisesti yksilöinä sekä oman viiteryhmänsä jäseninä. Tämä tarkoittaa usein elä-

mäntilanteen ja perheen tilanteen kartoittamista ja tukitoimenpiteiden määrittä-

mistä saadun kokonaiskuvan avulla.
262

  

6.1.3 Tunteiden vastaanottaminen 

Erilaisten tunnetilojen vastaanotto, hyväksyminen, tunteista keskusteleminen ja 

siihen liittyvä lohduttaminen tulivat esiin analyysissäni kolmantena asiakkaan 

kokeman stressin purkamiseen liittyvänä tekijänä. Tunteiden vastaanottamiseksi 
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kutsumani menettely kappelin henkilökunnan taholta tukee asiakasta käsittele-

mään kokemiaan menetyksiä ja ajankohtaisia huolia. Tunnetilojen purkamiseen ja 

niistä keskustelemiseen liittyviä asioita mainitsi haastattelussa kahdeksan henki-

löä. 

Haastateltavien mukaan asiakkaat ilmaisevat spontaanisti tunnetilojaan 

usein aulassa sakraalitilasta ulostulon jälkeen.
263

 Sakraalitilassa hiljentyminen 

herättää asiakkaissa tuntemuksia, kuten edellä kappaleessa 4.3 todettiin. Tuntei-

den ilmaiseminen voi aineiston perusteella liittyä akuuttiin kriisiin ja tarpeeseen 

purkaa sen osalta koettua järkytystä, pelkoa, ahdistusta tai tuskaista oloa.
264

 Tun-

teita herättävä stressitekijä voi olla myös iso elämänmuutos, joka on meneillään, 

tapahtunut tai vielä edessä päin.
265

 Tunne purkautuu tavallisesti itkuna, jonka ra-

porttiaineistossa kuvattiin usein laantuvan saman keskustelun tai useamman kes-

kustelun aikana.
266

 Joskus asiakas itkee jo valmiiksi kappeliin tullessaan. Eräs 

haastateltava mainitsi, että tunteitaan ilmaisevat myös ne, jotka käyvät kappelissa 

säännöllisesti. 

Aineiston perusteella tunteiden ilmaiseminen kappelissa voi liittyä myös 

kiukun purkamiseen. Asiakkaat käyvät purkamassa henkilökunnalle kiukkuaan ja 

osoittamassa tyytymättömyyttään esimerkiksi sosiaalipalvelujärjestelmää, kappe-

lia tai Suomen evankelisluterilaista kirkkoa kohtaan, kuten seuraavasta lainauk-

sesta ilmenee: ”Sitten on ihmisiä, jotka tulee rähjäämään jostain tyytymättömyy-

destä, varsinkin kun tapahtuu jotain, kuten kun homopari lähetettiin.” (H733) 

Negatiivisesta palautteesta kertoivat erityisesti haastatellut seurakunnan työnteki-

jät. Kirkkoa kohtaan esitetty kritiikki on aineiston perusteella liittynyt esimerkiksi 

naispappeuteen, kirkon kannanottoihin tai yksittäisen seurakunnan päätöksiin. 

Kappelia kohtaan esitetty kritiikki on kohdistunut esimerkiksi sen rahoitukseen, 

ulkomuotoon, avoimuuteen kaikille kävijöille tai perittyihin vessamaksuihin. Eräs 

seurakunnan työntekijöistä arveli tällaisenkin tunteiden purkamisen voivan jollain 

tavalla edistää kritiikin esittäjän hyvinvointia.
267

 Näin arveltiin myös seurakunnan 

raporttiaineistossa seuraavaan tapaan: ”Viime kädessä oleellisinta taisi olla se, 

että hlö sai purkaa kiukkunsa ulos.” (RS12.9). Tyytymättömyyden ilmaiseminen 

on todettu elämänhallinnan keinoksi sekä uskonnollisia että ei-uskonnollisia elä-
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mänhallinnan keinoihin tarkastelleessa tutkimuksessa.
268

 Se on kuitenkin negatii-

vinen, eli sopeutumista ja psyykkistä hyvinvointia heikentävä keino.
269

 Näiden 

asiakkaiden kannalta tukevaa olisi siis hyvinvointia parantaviin keinoihin ohjaa-

minen. Aineistosta ei kuitenkaan löytynyt viitteitä siitä, että tähän olisi hyviä 

mahdollisuuksia. 

Osa haastateltavista toi esille, että kappelissa käy huutamassa tai räyhää-

mässä myös mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Jotkut heistä voivat olla 

esimerkiksi psykoosissa.
270

 Lisäksi tunteenpurkauksia ja siihen liittyvää häiriö-

käyttäytymistä on aineiston perusteella esiintynyt alkoholin ja huumeiden vaiku-

tuksen alaisina olleilla asiakkailla. Kaikki kappelissa esiin tulevat tunteenilmauk-

set eivät kuitenkaan ole negatiivisia sävyltään. Haastateltavat toivat ilmi, että 

myös myönteisten tunteiden esiin tuomista tapahtuu keskusteluissa ja kappelin 

sakraalitilasta ulos tultaessa.  

Tunteiden esiintuomista tuetaan usean haastateltavan mukaan keskusteluis-

sa. Näin tehdään antamalla asiakkaan tunnereaktioille tilaa, tuomalla esiin tunneti-

lan hyväksyminen ja luomalla tunteiden esittämiselle turvallinen tilanne esimer-

kiksi kädestä pitämisen avulla.
271

 Hakalan mukaan tunteiden vastaanottaminen voi 

olla asiakkaalle vapauttava kokemus. Näin voi tapahtua, mikäli tunneilmaisuja ei 

tukahduteta liian aikaisella lohduttamisella, neuvoilla ja tulkinnalla.
272

 Mielestäni 

juuri tällainen ote välittyi aineistosta. Räsäsen tutkimuksessa potilaat ja tervey-

denhuollon työntekijät mielsivät empaattisuuden tärkeäksi tekijäksi.
273

 Omassa 

aineistossani empaattisuus käsitteenä ei tullut ilmi. Aineistossa kuitenkin kuvail-

tiin asiakkaan lohduttamista empatiaa muistuttavilla tavoilla. Aineistosta näkyi 

myös, ettei itkemistä ole pyritty hillitsemään vaan sen on annettu tulla vapaasti. 

Asiakasta on voitu kannustaa tuomaan esiin tunteitaan ja hänelle on voitu kertoa 

hänellä olevan oikeus niiden esiin tuomiseen.
274

 Raporttiaineiston mukaan asiak-

kaalle on joskus tärkeää saada sanallinen tai sanaton lupa itkemiseen.  

Haastatellut kertoivat, että asiakkaan puolesta rukoileminen voi liikuttaa 

asiakasta. ”Siinä voi olla jotakin samanlaista, että se huojentaa, että se puhutaan 

ääneen ja sitten kun nostat siitä rukoushetkestä katseesi, niin näät, että se toinen 
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ihminen itkee tai näet että kyyneleet valuu ja sanoo, että tämä kosketti minua.” 

(H258) Rukoilemiseen liittyvät tunneilmaisut näkyivät myös seurakunnan raport-

tiaineistosta. Tunteita voi aineiston perusteella herättää vaikkapa se, että toinen 

ihminen osaa osuvasti sanoittaa toisen tuntoja.
275

  

Toisen ihmisen läheisyys on aineiston perusteella tunteita avaava ja niiden 

ilmaisemista edesauttava tekijä. Osa haastateltavista toi ilmi, että henkilökunnan 

tehtävä ihmiskontaktin tarjoajana on erityisen tärkeää sellaisille asiakkaille, joilla 

ei ole perhettä tai muita läheisiä, joiden kanssa käydä läpi omia tunteitaan.
276

 Jos 

asiakkaalla on jo sosiaalisia verkostoja, henkilökunta on raporttiaineiston perus-

teella esimerkiksi kehottanut asiakasta kertomaan tunteistaan heille. Aineistossa 

kuvattiin myös tunteiden purkamisen vaikutuksia. Niitä olivat muun muassa huo-

jentuminen, helpottuminen ja rauhoittuminen.
277

 

Elämänhallinnassaan tunnekeskeistä tyyliä käyttävät yksilöt pyrkivät sääte-

lemään stressitekijän aiheuttamia tunteita.
278

 Tunteiden vastaanottaminen kappe-

lissa on merkittävää erityisesti tunnekeskeisiä strategioita käyttävien asiakkaiden 

kohdalla. Tunteiden säätely on näkynyt merkittävänä tekijänä myös aikaisemmas-

sa tutkimuksessa. Taanilan tutkimuksessa tunteiden ilmaisemisen todettiin tuke-

van selviytymistä.
279

 Heikkosen & Välikankaan tutkimuksessa emootioiden sääte-

lyn katsottiin olevan yksi elämänhallinnan ylläpitämisen osatekijä, jossa Pulinapa-

ja auttoi nuoria.
280

 Waldénin tutkimuksessa osa vanhemmista koki saaneensa 

emotionaalista tukea. Osa vanhemmista kuitenkin koki jääneensä tukea. Vaille 

tukea jääneet kokivat suurimmat puutteet tuessa juuri emotionaalisen tuen saami-

sessa.
281

 Tämä korostaa tunteiden huomioon ottamisen tärkeyttä. Tunteiden ilmai-

sua edistää henkilökunnan mukaan hyväksyvä, kannustava, turvallinen ja tilaa 

antava keskustelukumppani.  

6.2 Informaation, neuvojen ja ohjeiden antaminen 

Kappelin henkilökunta voi tukea asiakkaita käsittelemään stressitekijöitä tarjoa-

malla heille informaatiota, neuvoja ja ohjeita. Haastateltavat kertoivat asiakkaan 

usein etsivän tietoa, neuvoja tai ohjausta siihen, miten he voisivat ratkaista on-

gelmansa tai löytää helpotusta hankalaan elämäntilanteeseen. Kahdeksan haasta-
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teltavaa toi haastattelussa esiin näitä asioita. Kaupungin työntekijät toivat enem-

män esiin johonkin yksittäiseen konkreettiseen ongelmaan tai konkreettiseen 

avuntarpeeseen liittyviä seikkoja. Samoin he kertoivat enemmän sosiaaliturvaan 

liittyvien rahallisten tukien, kuten toimeentulotuen hakemiseen liittyvistä tilanteis-

ta. 

Haastateltavat kertoivat antavansa asiakkailleen perustarpeiden täyttämisek-

si tarvittavaa tietoa: ”Heitä on meidän satunnaisasiakkaissa ja myös vakiokävi-

jöissä, ihmisiä, jotka tulee aivan perustarpeiden ääreltä, joilta puuttuu katto pään 

päältä, puuttuu ruokaa.” (H204) Asiakkaat kaipaavat vinkkejä halpojen tai il-

maisten ruokapaikkojen ja vaatteiden löytämiseen sekä asunnon, apuvälineiden ja 

rahallisten tukien hakemiseen. Asiakkaille annetaan haastateltavien mukaan tieto-

ja myös erilaisista kokoontuvista ryhmistä, kuten sururyhmistä ja ystäväpiireistä. 

Aineiston perusteella asiakkaat ovat kaivanneet tietoja myös seurakunnan ja mui-

den palveluntuottajien palveluista, Helsingin seudun jumalanpalveluksista ja 

muista hengellisistä tilaisuuksista.
282

  

Informaation antaminen voi olla tärkeää ongelmatilanteiden selvittämisen 

kannalta. Tiedon saaminen todettiin tärkeäksi selviytymistä tukevaksi tekijäksi 

myös Taanilan tutkimuksessa, jossa parhaiten lapsen sairaudesta tai vammaisuu-

desta selvisivät vanhemmat, jotka tilanteen hyväksymisen lisäksi saivat tarvittavaa 

tietoa tilanteesta. Tietoa perheet tarvitsivat esimerkiksi sosiaalietuuksista.
283

 Ny-

ky-yhteiskunnassa informaatio on varmasti eräs olennaisimmista tekijöistä yksi-

löiden päivittäisessä selviytymisessä. Tiedon saaminen voi auttaa hahmottamaan 

omaa tilannetta ja vaihtoehtoja sen ratkaisemiseen. 

Haastateltavat kertoivat antavansa asiakkaille myös neuvoja ja toimintaoh-

jeita. Haastateltavat mainitsivat neuvoneensa asiakkaitaan muun muassa rahan-

käytössä, viranomaisten toimivaltakysymyksissä, perheen ongelmissa ja puolison 

sairauden kanssa pärjäämisessä.
284

 Neuvoja he olivat antaneet sekä yksittäisissä 

asioissa että monimutkaisemmissa asiakokonaisuuksissa. Haastateltavat kertoivat 

asiakkaiden kysyneen heiltä neuvoja muun muassa omien tuntemustensa tulkin-

taan, surussa selviämiseen, menetyksen käsittelemiseen ja epäilyihin omasta ter-

veydentilasta. Neuvojen antaminen eroaa informaation välittämisestä siinä, että 

siihen sisältyy tiedon antamisen ja vaihtoehtojen lisäksi myös kannanotto. Kantaa 
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on otettu muun muassa siihen, mitä asiakkaan tulisi tehdä, tai miten hänen kannat-

taisi tilanteessaan edetä.
285

  

Aineiston perusteella kappelin asiakkaat hakevat henkilökunnalta tietoja ja 

neuvoja useimmiten omien asioidensa hoitamista varten. Jonkin verran tietoa ja 

neuvoja annetaan myös läheisten ja ystävien auttamista varten.
286

 Asiakkaalle on 

voitu antaa tietoja ja neuvoja esimerkiksi hänen vanhempiensa asumisen järjestä-

mistä varten tai läheisen saamiseksi kriisiavun piiriin. Elämänhallinnan tukemi-

sessa on huomattava, että asiakkaan stressi voi liittyä hänen läheistensä ja tosinaan 

myös kaukaisempien tuttaviensa ongelmiin. 

Aineiston perusteella informaation ja neuvojen antamisen tavat vaihtelevat. 

Tietoa on usein osattu antaa heti asiakkaan kysyessä. Toisinaan tietoa on etsitty 

pidempään ja tiedonhankintavälineitä käyttäen. Joissain tapauksissa työntekijä on 

etsinyt tietoa vasta asiakkaan lähdettyä ja antanut tiedot hänelle seuraavalla ta-

paamiskerralla. Kahdessa viimeisimmässä tapauksessa tiedon etsijä ja antaja oli 

kappelin työntekijä. Vapaaehtoiset eivät tiedon antamisesta kertoessaan niinkään 

kertoneet omasta toiminnastaan vaan kappelin toiminnasta yleisesti. Useassa ta-

pauksessa informaation vastaanottajana oli henkilö, jolla ei itsellään ollut tietoko-

netta tai taitoa käyttää erilaisia välineitä tai kanavia tiedon hankkimiseen.  

Tietotarpeiden jäsentyneisyys vaihteli aineiston perusteella suurestikin. Jos-

kus asiakas tiesi tarkkaan, mitä tarvitsi ja osasi kysyä sitä suoraan kappelista. Toi-

sinaan asiakkaalle ei itselleenkään ollut kappeliin tullessa selvää, miten tilanne 

pitäisi ratkaista. Myös tiedon antamisen tapa vaihteli. Yleisimmin kaikki tieto 

annettiin heti. Joskus tietoa annettiin kuitenkin vaiheittain, mistä oli mainintoja 

erityisesti kaupungin työntekijöitä koskevassa aineistossa. Niissä tietoa ja neuvoja 

annettiin asiakkaalle vaiheittain useamman käynnin aikana sitä mukaa, kun asia-

kas oli toiminut edellisellä kerralla annettujen neuvojen mukaan.
287

 

Jos asiakkaan ongelma kuuluu selkeästi jonkin palveluntarjoajan toiminnan 

piiriin, hänet voidaan suoraan ohjata sinne. Seitsemän haastateltavaa kaikista hen-

kilöstöryhmistä kertoi ohjaavansa asiakkaita eteenpäin sille palvelun- tai avun 

tarjoajalle, joka parhaiten voi vastata hänen tarpeisiinsa.
288

 Erään haastateltavan 

mukaan pääkaupunkiseudulla on hyvin runsaasti palveluita ja tahoja, joiden puo-

leen kääntyä, mutta jostain syystä asiakkaat eivät ole löytäneet niiden luo. Oikean 
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palvelun tarjoajan luo ohjaaminen edellyttää nähdäkseni edellä käsiteltyä asiak-

kaan tilanteen kartoittamista ja hyvää auttajaverkoston tuntemusta. 

Asiakkaan pääsyä hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin näyttäisi aiheis-

ton perusteella estävän muun muassa informaation puute, informaation runsaus ja 

asiakkaan väsyminen. Tällöin konkreettinen ohjeistus tietyn palveluntarjoajan 

luokse menemisestä voi auttaa häntä saamaan asiansa päätökseen. Asiakkaita on 

aineiston perusteella ohjattu muun muassa seurakuntien ja sosiaalitoimen palve-

luihin, terveydenhuollon palveluihin, katkaisuhoitoon, väliaikaismajoitukseen, 

vapaa-ajan aktiviteettien pariin ja poliisin puheille. Mikäli asiakkaalta on puuttu-

nut puhelin, hän on voinut soittaa työntekijöiden puhelimilla. Pargamentin mu-

kaan rekonstruoiva, eli päämäärän säilyttävä, mutta keinoja muuttava ote asiak-

kaan auttamiseen voi olla myös kirjaimellista. Tällöin elämänhallinnan tukeminen 

voi tapahtua asiakkaan ympäristöä tai hänen käytössään olevia konkreettisia väli-

neitä muuttamalla.
289

 Puuttuvien tiedonhankintavälineiden tarjoaminen kappelissa 

on esimerkki konkreettisesta auttamisesta. 

Haastateltavien mukaan asiakas on tarvittaessa saatettu perille oikean palve-

luntarjoajan luokse: ”…ja ohjata vaikka Aurooran päivystykseen menoon, niin 

ollaan viety sinne ja tälleen näin.”(H731). Eteenpäin ohjaaminen on välttämätön-

tä etenkin silloin, jos kappelista ei löydy asiakkaan kaipaamaa osaamista. Aineis-

tosta löytyi runsaasti mainintoja muun muassa mielenterveyden häiriöistä. Aineis-

tosta kävi myös ilmi, että mielenterveyspalveluiden pariin pääseminen on toisi-

naan ollut asiakkaalle vaikeaa.
290

 

Kappelin asiakkaat saavat neuvoja ja ohjausta siihen, miten tilanteessa kan-

nattaisi edetä tai minkä palveluntarjoajan luokse seuraavaksi mennä. Sosiaalityön 

parissa menetelmää kutsutaan palveluohjaukseksi.
291

 Jokisen mukaan ohjaus ja 

neuvonta sekä palveluiden järjestäminen ovat sosiaalityössä työmenetelmiä, joi-

den avulla tukea annetaan. Nämä menetelmät ovat suunnitelmallisia välineitä, 

jotka edellyttävät tuen tarpeen ja tavoitteiden selvittämistä.
292

 Näin tiedon ja neu-

vojen antaminen linkittyvät vahvasti edellä käsiteltyyn kartoittamisen vaiheeseen.  

Kappelissa tietoja ja neuvoja annetaan perustarpeiden täyttämiseksi sekä so-

siaalisten verkostojen löytämiseksi. Neuvojen ja ohjeiden antaminen yhdistettiin 

elämänhallinnan ylläpitämisen keinoihin myös Heikkosen & Välikankaan tutki-
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muksessa.
293

 Waldénin tutkimuksessa tiedollinen tuki oli tärkeä tekijä vanhempi-

en selviytymisessä ja se oli myös yleisin tuen muoto tukemisen alkuvaiheessa. 

Osa Waldénin tutkimista vanhemmista koki saavansa tukea myös käytännön asi-

oiden järjestämisestä.
294

 Tiedon saaminen kappelissa yhdistyy myös käytännön 

asioiden hoitamiseen; oikean tiedon avulla asiat järjestyvät. 

Tiedon ja neuvojen hakeminen on elämänhallinnan tutkimuksessa yhdistetty 

erityisesti ongelmakeskeiseen elämänhallinnan tyyliin, jossa yksilö keskittyy 

muuttamaan ja vaikuttamaan stressiä aiheuttavaan ongelmaan.
295

 Kappelissa an-

nettava informaatio, neuvonta ja ohjaus on tärkeää etenkin ongelmakeskeisiä stra-

tegioita käyttäville asiakkaille. Tiedon saaminen on lisäksi merkittävä tekijä elä-

mänhallinnan prosessiin liittyvän arvioinnin kannalta. Stressitekijän ilmaannuttua 

yksilö arvioi niin sanotun primaarin arvioinnin vaiheessa, mitä tilanne tarkoittaa. 

Lazaruksen & Folkmanin mukaan yksilö voi arvioida tilanteen itsensä kannalta 

myönteiseksi, stressaavaksi tai merkityksettömäksi. Jos yksilö näkee tilanteen 

uhkaavana taikka harmia tai menetystä aiheuttavana, hän päätyy arvioimaan tilan-

teen stressaavaksi. Lisäksi sekundaarisessa arvioinnin vaiheessa hän tarkastelee, 

mitä voi tilanteensa hyväksi tehdä. Arvioinnin prosessiin vaikuttavat yksilön käy-

tössä olevat voimavarat, kuten ongelmanratkaisutaidot ja materiaaliset hyödyk-

keet. Arviointeihin vaikuttavat myös tilannekohtaiset tekijät, kuten tilanteen en-

nustettavuus, epävarmuus ja uutuus.
296

 Kappelissa annettava tieto, neuvonta ja 

ohjaus voivat auttaa asiakasta näkemään tilanteen myönteisessä valossa tai arvi-

oimaan stressaavissa tilanteissa omat vaikuttamisen mahdollisuutensa hyviksi. 

6.3 Hallinnan tukeminen 

6.3.1 Vastuun antaminen 

Asiakkaan kontrollin tunteen tukeminen on teema, joka erottui aineistosta yhtenä 

elämänhallinnan tukemisen muotona analyysiä tehdessäni. Kontrolli ja tyyli liitty-

vät asiakkaan tapaan käsitellä kohtaamiaan stressitekijöitä. Osa kappelin asiak-

kaista voi haluta käsitellä asioitaan yksin ja osa jonkun toisen kanssa. Osa ei halu-

aisi ottaa vastuuta ollenkaan.  

Kahdeksan haastateltavaa mainitsi tekijöitä, jotka liittyvät asiakkaan omak-

suman tyylin kunnioittamiseen tai pyrkimykseen ohjata häntä ottamaan enemmän 
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vastuuta elämänhallinnastaan tyyliään muuttamalla. Mainintoja tuli esiin myös 

raporttiaineistosta. Kappelityön lähtökohtana on, että vastuu on asiakkaalla: ”Me 

emme sano, että sovitaanko, että tulet sitten, ellei ole juuri tämmöinen erityinen 

hetki, suunnitelman tekeminen tai joku muu, niin se elämänhallinnan kannalta on, 

että ihmiset voivat itse päättää sen, mikä rooli voisi olla kappelin työllä auttaa 

heitä.”(H647) Kolme haastateltavaa toi esiin erityisesti asiakkaan itsemääräämis-

oikeuden ja päätösvallan kunnioittamisen kappelin avun vastaanottamisessa. 

Kappelin henkilökunta tukee asiakkaiden itseohjautuvuutta. Eräs haastatel-

tava korosti, etteivät he välttämättä anna suoria vastauksia tai neuvoja asiakkaan 

tilanteeseen vaan jättävät asiakkaalle itselleen tilaa ymmärtää tai keksiä, mikä 

häntä omassa tilanteessaan auttaisi.
297

 Aineistosta löytyi myös mainintoja siitä, 

että asiakkaan tilanteen selvittämisessä ja hänen auttamisessaan lähdetään liik-

keelle hänen omista tarpeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan.  

Lazaruksen & Folkmanin mukaan ammattilaisten tulisi ohjata tiedostamaan 

eri tyylien erot.
298

 Tyylien erojen tunnistaminen mahdollistaa hallinnan tunnetta 

parantavien tyylien pariin ohjaamisen. Päihteiden käyttö on eräs tutkimuksen tun-

nistamista elämänhallinnan keinoista.
299

 Aineiston perusteella kappelissa käy pal-

jon päihteiden käyttäjiä ja heitä on toisinaan kehotettu pohtimaan päihteiden käyt-

töään tai esimerkiksi lopettamaan alkoholin käyttö menemällä katkaisuhoitoon. 

Pargamentin mukaan toimimattomiin tai asiakkaan hyvinvoinnin kannalta sovel-

tumattomiin elämänhallinnan keinoihin puuttuminen on rekonstruoivalla otteella 

toteutettua asiakkaan elämänhallintaa auttavaa toimintaa.
300

 Puuttumisen ja oh-

jaamisen lisäksi olisi kuitenkin tärkeää, että asiakasta myös autetaan löytämään 

uusia toimivia elämänhallinnan keinoja toimimattomien tilalle. Kappelin osalta 

tämä tehtävä jää pääasiassa päihdetyön ammattilaisille, joiden luokse asiakkaat 

kappelista ohjataan. Aineiston perusteella toisenlaiseen tyyliin ohjaamista on tehty 

muissakin tilanteissa, joissa asiakkaan käyttämät keinot ovat olleet pitkällä täh-

täimellä haitallisia hänelle itselleen.
301

 

Kappelin henkilökunta voi ohjata asiakasta ottamaan enemmän vastuuta 

asioiden hoitamisesta. Näissä tilanteissa asiakas on voinut jättää vastuun tilanteen 

hoitamisesta muun muassa toisille ihmisille. Vastuuttaminen voi koskea myös 
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asiakkaan käyttäytymistä. Aineiston perusteella asiakkaan tiheä käyminen kappe-

lilla tai häiritsevä käyttäytyminen on voinut ylittää sopivaksi katsotun rajan. Täl-

löin hänen asiointiaan on voitu rajoittaa määrittämällä sille sallitut rajat tai pois-

tamalla hänet kappelin tiloista.
302

 Rajaaminen on nähdäkseni samalla kannanotto 

siihen, ettei asiakkaan käyttäytyminen ole kontrollissa ja hänen tulisi ottaa suu-

rempaa vastuuta tyylistään ja toiminnastaan. 

Kappelissa kohdataan myös ihmisiä, jotka ovat unohtaneet huolehtia päivit-

täisistä tarpeistaan. Eräs haastateltava kertoi näissä tilanteissa muistuttavansa asi-

akkaita huolehtimaan siitä, että he saavat ruokaa, lepoa ja liikuntaa sekä peseyty-

vät.
 303

 Omien tarpeiden äärelle palauttaminen voi auttaa sekavassa tilassa olevaa 

asiakasta tunnistamaan omia tarpeitaan ja täyttämään niitä.  

Asiakkaan hallinnan tunnetta tuetaan kappelissa hyväksymällä ja kunnioit-

tamalla hänen tapaansa käsitellä asioita tai ohjaamalla häntä tyylin ja tapojen 

muutokseen. Asiakasta ohjataan ottamaan vastuuta muun muassa käyttäytymises-

tään, päivittäisistä tarpeistaan ja hyvinvoinnistaan. Tärkeitä tekijöitä ovat asiak-

kaan itseohjautuvuuden tukeminen ja pyrkimys laajentaa hänen ymmärtämystään 

käytettävissä olevista keinoistaan. Jokisen mukaan asiakkaan itsesäätelyä korosta-

va kontrolli on yksi sosiaalityössä tehtävän tukemisen ominaisuuksista. Siinä pyr-

kimyksenä on muuttaa asiakkaan rooli aktiivisemmaksi.
304

 Aktivointi erilaisiin 

toimintoihin tai esimerkiksi kappelissa käymiseen tuli esiin myös kappelin henki-

lökunnalta asiakkaan hallinnan tunnetta parantavana tekijänä. Aineiston perusteel-

la myös pelkkä keskusteleminen voi aktivoida asiakasta. 

6.3.2 Yhteistyö ja siihen ohjaaminen 

Kaikissa haastatteluissa ja kummassakin raporttiaineistossa tuli runsaassa määrin 

esiin asiakkaan ja kappelin työntekijöiden välisen vastuun jakamiseen tähtääviä 

toimenpiteitä tai pyrkimyksiä. Erityisesti pidemmissä asiakassuhteissa kappelin 

työntekijät kertoivat ottavansa osaa asioiden selvittämiseen ja hoitamiseen. Tämä 

kävi ilmi myös Männistön selvityksestä, jonka mukaan 30 % analysoiduista pal-

veluneuvontaan liittyvistä keskusteluista ja kohtaamisista oli sellaisia, joissa kau-

pungin työntekijä otti yhteyttä toiseen palveluntarjoajaan yhdessä asiakkaan kans-

sa.
305
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Yhteistyöhön liittyy se, että asiakas käy useamman kerran kappelilla saa-

massa edellä kappaleessa 6.2 tarkasteltuja tietoja ja neuvoja. Porrastettua ohjaa-

mista ja neuvomista eräs työntekijä kuvasi seuraavasti: ”Mun mielestä ei kannata-

kaan neuvoa ihan mitä tahansa asioita vaan pureutua siihen, ei ihminen pysty-

kään ottamaan vastaan kovin montaa asiaa, että tässä on näitä, tässä on tulostet-

tuna kymmeniä papereita sulle, että kato näitä. Ei hän pysty vaan pitää löytää se 

just sellanen täsmäjuttu, et mitä seuraavaksi. Sitten tavataan uudestaan, kun oot 

ton tehny, katotaan meneekö läpi ja sit tavataan uudestaan ja sit eteenpäin 

taas.”(H553) Kaupungin työntekijät kutsuivat tämän tyyppistä toimintaa ammatil-

liseksi tueksi tai suunnitelmalliseksi työksi ja he liittivät sen erityisesti kappelissa 

vakituisesti käyviin sosiaalipalveluiden asiakkaisiin. Yhteistyöhön liittyvässä tie-

don antamisessa ja neuvomisessa kappelin henkilökunnalla näyttäisi olevan pelk-

kää tiedon ja neuvojen välitystä laajempi tehtävä tilanteen päivittäjänä ja seuraa-

jana. Waldénin tutkimuksessa eräs tukemisen kokemusta estänyt tekijä oli vaikeus 

ymmärtää saatua tietoa. Liian vaikeaselkoinen tieto tuotti vanhemmissa turvatto-

muuden ja epävarmuuden kokemuksia.
306

 Kappelin työntekijöiden kuvaama por-

rastettu neuvonta ja ohjaaminen saattaa hyvinkin olla vastaus ymmärtämisen vai-

keuteen kriisitilanteissa ja tukea näin parempaa selviytymistä. 

Haastateltavat kertoivat, että asiakkaan kanssa voidaan tehdä pidemmän täh-

täimen suunnitelma, jonka noudattamista voidaan seurata aika ajoin. Myös kriisis-

sä olevia asiakkaita voidaan tukea pidemmän ajanjakson ajan. Näissä toimintata-

voissa näkyy mielestäni vastuun jakaminen yhteistyötä keinona hyödyntäen. 

Haastateltavien mukaan pidemmän tähtäimen työn tavoitteena on saattaa asiakas 

seisomaan omilla jaloillaan ja vähentää kappelin työntekijöiden osuutta asioiden 

hoitamisessa vähitellen.
307

 Vastuun jakamiseen liittyvää pitkäkestoista työtä teh-

dään vain pienen kävijäjoukon kanssa.  

Vastuun jakaminen asioiden hoitamisessa voi haastateltavien mukaan olla 

sitä, että asioita hoidetaan asiakkaan puolesta. Näin voidaan jossain tapauksissa 

tehdä, jos asiakas on toimintakyvyltään tai mielentilaltaan siinä kunnossa, että 

hänen puolestaan toimiminen katsotaan asianmukaiseksi. Aineistosta löytyi esi-

merkkejä, joissa henkilökunta oli asiakkaan puolesta hoitanut esimerkiksi hänen 

asuntoasioitaan, soittanut hänen puolestaan tai varannut hänelle ajan toiselle pal-
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veluntarjoajalle.
308

 Asiakkaan kanssa ja puolesta asioiden hoitaminen sekä pi-

demmän tähtäimen työskentely korostuivat etenkin kaupungin työntekijöiden 

haastatteluissa. Erään haastateltavan mukaan tilanteen pohtiminen yhdessä asiak-

kaan kanssa voi antaa hänelle tunteen siitä, ettei hän ole asian asiansa kanssa yk-

sin. Myös tämä näkökulma voi mielestäni tukea asiakkaan tunnetta tilanteen hal-

littavuudesta. 

Kaikki asiakkaat eivät ole halukkaita ottamaan vastaan apua, vaikka henki-

lökunta mieltäisikin avun vastaanottamisen hänen kannaltaan myönteiseksi toi-

menpiteeksi. Useampi haastateltava kertoi haastatteluissa pyrkivänsä viestittä-

mään asiakkaille mahdollisuutta jakaa ongelmia heidän kanssaan ja saada apua. 

Erään haastateltavan mukaan: ”Ehkä sitä yrittää tuoda esiin, että me voidaan teh-

dä tälle asialle yhdessä jotain, että sä et oo tän asian kanssa yksin” (H47) Syitä 

avusta kieltäytymiseen hän pohti näin: ”Sen tyyppistä vääristynyttä kuvaa, että 

pystyy kaikkeen ja jaksaa kaiken ja kykenee kaikkeen itse, vaikka ei sillä hetkellä 

kykeniskään. Ja siinä ehkä samalla tavalla yrittää toimia, että yrittää tuoda esiin, 

että me voidaan yhdessä.” (H91) Näin ollen kappelin henkilökunta myös ohjaa 

asiakkaita yhteistyöhön kanssaan. Useampi haastateltava toi ilmi, että kappelissa 

käy asiakkaita, jotka haluavat puhua ongelmistaan, mutta eivät ole valmiita otta-

maan vastaan apua tilanteeseensa. Tässä henkilökunnalla voi olla mahdollisuus 

ohjata asiakasta vaihtamaan tyyliään vastaanottavaisempaan suuntaan. Aineiston 

perusteella asiakkaita on kehotettu ottamaan apua vastaan muun muassa läheisil-

tään ja muilta auttajatahoilta.
309

 

Yhteistyöhön ohjaaminen liittyy etenkin niihin asiakkaisiin, joiden elämän-

hallinnan tyylinä on hoitaa ja kontrolloida asioita yksin. Pargament et al. kutsuvat 

tätä tyyliä uskonnollisen elämänhallinnan yhteydessä itseohjautuvuudeksi.
310

 Täl-

laisille asiakkaille itsenäisyys voi olla yksi elämänhallinnan kannalta merkityksel-

lisistä päämääristä. Stressaavissa elämäntilanteissa yksin pärjääminen voi kuiten-

kin osoittautua liian vaativaksi. Kappelin henkilökunta voi silloin tukea asiakkai-

taan ohjaamalla heitä ottamalla apua vastaan joko kappelista tai asiakasta ympä-

röiviltä tahoilta. Kun asiakasta ohjataan muuttamaan päämääriään, kyse on uudel-

leenarviointiin ohjaamisesta. Jos siihen liittyy myös keinojen muuttamista, kyse 
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on uudelleenluomisesta.
311

 Aineistosta löytyi viitteitä kummastakin tavasta, vaik-

kakin vähänlaisesti. 

Jotkut asiakkaista ovat olleet halukkaita jakamaan vastuuta ja kontrollia ti-

lanteensa selvittämisestä ja parantamisesta. Pargament et al. kutsuvat tätä tyyliä 

uskonnollisessa elämänhallinnassa yhteistyöksi.
312

 Kun asiakas on ollut halukas 

yhteistyöhön, henkilökunta on tarjoutunut yhteistyökumppaniksi. Yhteistyö hal-

linnan tukemisessa voi olla muodoltaan tilanteen pohtimista, asioiden selvittelyä, 

porrastettua ohjaamista ja neuvontaa, pidemmän tähtäimen suunnitelmia tai käy-

tännön asioiden hoitamista asiakkaan puolesta. Yhteistyö on väliaikainen asiak-

kaan kontrollia tukeva menettely.  

Jokinen kuvaa asiakkaan puolelle ja hänen edustajakseen asettumista asian-

ajoksi. Se on tärkeää etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla ei ole tietoja ja 

taitoja omien oikeuksiensa toteuttamiseksi ja eri instansseissa asioimiseksi.
313

 

Yhteistyössä on kyse osittain myös Jokisen kuvaamasta heikomman puolelle aset-

tumisesta. Teologisessa kielen käytössä asiaa on kuvattu usein toisten kuormien 

kantamisena. Se on olennainen osa kirkkoa jakamiseen ja yhteyteen keskittyvänä 

yhteisönä. Huolien jakaminen ja kuormien kantaminen ovat lähimmäisen kannat-

telua vaikeissa elämäntilanteissa. Gothónin mukaan tässä kannattelussa täytyy 

osata löytää tasapaino niin, että asiakas ottaa käyttöönsä oikeutensa ja vastuunsa 

omaan elämäänsä.
314

 Tutkimukseni aineistossa yhteistyö ja asiakkaan itseohjautu-

vuus kulkivat rinnakkain. On toki mahdollista, että niiden yhteensovittaminen 

aiheuttaa myös ristiriitaisia vaikutuksia. 

6.4 Jumala-suhteen tukeminen ja välittäjänä toimiminen 

Haastatelluista henkilöistä kuusi kertoi asiakkaiden saavan tukea Jumala-

suhteestaan vaikeuksien keskellä. Jumala-suhteen merkityksestä kertoivat muun 

muassa kaikki seurakunnan työntekijät. Myös yksi kaupungin työntekijöistä toi 

esiin Jumala-suhteen merkityksen. Hän kuvaili asiaa muita haastateltuja yleisem-

mällä tasolla. Tämän työntekijän mukaan asiakkaat kääntyvän Jumalan puoleen 

aikaisemmasta uskonnollisesta taustastaan riippumatta erityisen vaikeissa tilan-

teissa, kun muut keinot on jo käytetty.
315

 Myös Räsäsen tutkimuksessa sielunhoito 

tukena liittyi vaikeisiin elämäntilanteisiin. Sielunhoidon tarve oli suurinta lähesty-
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vän kuoleman tai vakavan sairauden kohdatessa potilasta.
316

 Haastatellut kertoivat 

Jumala-suhteen tulevan esille keskusteluissa ja sen antavan asiakkaille luottamus-

ta, turvaa ja rauhaa ongelmista selviämiseen. 

Jumalaan turvaaminen näkyi aineistossa esimerkiksi yhdessä rukoilemisen 

tilanteissa ja esirukouksen pyytämisessä. Kaikki kirkon työntekijät kertoivat ru-

koilevansa usein yhdessä asiakkaiden kanssa. Rukoilemiseen ja esirukouspyyntöi-

hin yleisemmällä tasolla viittasivat haastatteluissa myös vapaaehtoiset. Haastatel-

tavat kertoivat, että asiakas voi pyytää heitä tai muuta työntekijää rukoilemaan 

puolestaan, kun he keskustelevat. Joissain tapauksissa myös työntekijät ja vapaa-

ehtoiset ovat ehdottaneet asiakkaalle yhdessä rukoilemista. Jotkut asiakkaat voivat 

haasteltavien mukaan ajatella, että tieto heidän tilanteestaan välittyy Jumalalle 

rukouksen kautta. Rukoileminen voi haastateltavien mukaan olla asiakkaalle myös 

keino rauhoittua.
317

 Aineistosta välittyi kuva rukouksesta asiakkaan selviytymistä 

tukevana tekijänä riippumatta siitä, oliko tilanne tavanomainen, rituaalinomainen, 

yllätyksellinen vai spontaani. 

Asiakkaat ovat aineiston perusteella kirjoittaneet esirukouspyyntöjä keskus-

telun kuluessa. Kirjoittaminen voi haastateltavien mukaan tapahtua myös yhteis-

työssä asiakkaan ja kappelin vapaaehtoisen tai seurakunnan työntekijän kanssa. 

Asiakkaan oma Jumala-suhde voi olla esirukouksen toivomistilanteissa hyvinkin 

monimuotoinen. Nähdäkseni rukoileminen voi toimia jakamisen välineenä paitsi 

suhteessa Jumalaan, myös suhteessa toiseen ihmiseen. Gothóni katsoo, että sie-

lunhoidossa auttaja toimii jossain määrin välittäjän tehtävässä, koska apua hake-

van mielletään käyvän dialogia samanaikaisesti myös Jumalan kanssa.
318

 Tämä 

välittäjän tehtävä näkyi myös aineistostani. Asiakkaan rukousta sanoittaessa tai 

esirukoilijana toimiessaan kappelin henkilökuntaa toimii ikään kuin välittäjänä. 

Yhdessä rukoileminen voi tukea asiakasta rauhoittamalla ja lohduttamalla 

häntä sekä tuomalla turvallisuuden tunnetta. Rukoileminen voi luoda asiakkaalle 

myös yhteyttä ja läheisyyden tunnetta suhteessa Jumalaan ja hänen kanssaan ru-

koilevaan henkilöön. Bushin mukaan rukous toimii elämänhallinnan kannalta 

kahdella tavalla. Ensinnäkin rukoileminen on tapa jakaa ongelmatilanne Jumalan 

kanssa. Toiseksi rukous voi olla tilanteen jakamisen väline suhteessa muuhun seu-

rakuntaan. Jälkimmäisessä tapauksessa rukous toteutuu tyypillisesti esirukous-
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pyynnön seurauksena ja se tuo pyynnön esittäjälle myös vertaistuen tyyppistä 

apua.
319

 Nämä kummatkin tavat kävivät ilmi myös tämän tutkimuksen aineistossa.  

Pargamentin mukaan asiakkaalle voi olla hyödyllistä, että auttaja kriisi- ja 

stressitilanteissa kehottaa asiakasta hyödyntämään uskonnollisia voimavarojaan. 

Kun olemassa olevia voimavaroja otetaan käyttöön, kyse on taltioivasta elämän-

hallinnasta.
320

 Yhdessä rukoilemisen ehdottaminen voi mielestäni toimia tällaise-

na muurinmurtajana, jonka avulla asiakas voi saada kosketuksen omiin uskonnol-

lisiin voimavaroihinsa. Tukevaa se on kuitenkin vain silloin, kun uskonto kuuluu 

asiakkaan orientaatiojärjestelmään. Unterrainerin et al. mukaan riippuvuuksista 

kärsivien henkilöiden hengellinen ja uskonnollinen hyvinvointi on normaalia al-

haisempi. Tämän vuoksi riippuvuuksista kärsiviä hyödyttää uskonnollisten ja 

hengellisten aspektien esiin ottaminen hoidon kuluessa.
321

 Uskonnollinen elämän-

hallinta on tutkimuksessa todettu myös mielenterveyden häiriöistä kärsivien ih-

misten selviytymistä edistäväksi tekijäksi.
322

 Nämä kaksi ryhmää voisivat siis 

erityisesti hyötyä uskonnollisten voimavarojen hyödyntämisestä. 

Uskonnosta apua hakeville ihmisille Jumalan läheisyys tai mukaan ottami-

nen tilanteen hoitamiseen voi haastateltavien mukaan tuoda lohdutusta ja turvaa: 

”Yks varmaan on sellainen, että ei ole yksin missään elämäntilanteessa. Myöskin 

jos ajattelee vaikka ihmissuhdeverkkoa niin vaikka se ois pieni niin tuntee, että 

Jumala kuitenkin on mun kanssa ja näkee ja tietää, on mun puolella.” (H358) 

Uskon maailma näkyy erään haastateltavan mukaan asiakkaissa muun muassa 

siinä, että he tulkitsevat tapahtumia tietyntyyppisestä perspektiivistä, joka on heil-

le hyödyllinen: ”Kyllä niitä ihmisiä on, jotka ilahduttavallakin tavalla suostuu 

näkemään niitä ihmeitä sellaisissakin paikoissa, joista joku toinen sanoisi, että 

eihän tuo ole mikään ja se on ehkä se uskon maailma sitten, joka varmasti tuo 

myös voimavaroja, että osaa nähdä arjessa ihmeitä ja enkeleitä siellä missä joku 

muu näkee vaan kanssaihmisiä.” (H223)  

Kuten edellisestä lainauksestakin näkyy, useat haastateltavat näkivät Juma-

la-suhteen merkittävänä voimavarana ihmisen elämässä. Tällöin Jumala-suhde voi 

tuoda kaivattua turvaa ja lohdutusta hädän keskellä. Aineistosta ilmeni myös risti-

riitaisia tai negatiivisia vaikutuksia. Eräs haastateltava näki joidenkin asiakkaiden 

jättävän liikaa vastuuta Jumalalle ja automaattisesti olettavan asioiden hoituvan 
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rukouksen voimalla.
323

 Toisen haastateltavan mukaan: ”No sitä käydään sitä kes-

kustelua, että mikä vastuu ihmisellä on omista valinnoistaan ja omista teoistaan, 

mikä tavallaan on sitten mun näkemykseni mukaan Jumalan rooli tai vastuu näis-

sä.”(H280) Haastatteluissa tuotiin ilmi, että kappelissa kohdataan toisinaan tilan-

teita, joissa asiakas haluaisi vain rukoilla tilanteen selviämiseksi vaikka asia olisi 

työntekijän mielestä helpommin hoidettavissa itse toimimalla tai olemalla yhtey-

dessä auttaja- tai viranomaistahoihin.
324

 Jumalaan turvaamiseen voi liittyä nega-

tiivisia piirteitä, mikäli asiakas ei halua ottaa muuta apua vastaan ja käyttäytyy 

alistuneesti. Pargament et al. erottavat vastuun ottamiseen ja kontrolliin liittyen 

yhtenä elämänhallinnan tapana vetäytyvän tavan. Vetäytyvä henkilö sysää stres-

saavassa tilanteessa vastuun tilanteen hallinnasta Jumalalle ja jättäytyy itse passii-

viseksi.
325

 Passiivisten asiakkaiden kohdalla on todennäköisesti ollut kyse vetäy-

tyvän tyylin käyttämisestä. Näissä tilanteissa kappelin henkilökunta on mahdolli-

suuksien mukaan pyrkinyt ohjaamaan asiakasta muun avun pariin. Tämä on asia-

kasta tukevaa, sillä yhteistyön tyyli uskonnollisessa elämänhallinnassa on todettu 

positiiviseksi vaikutuksiltaan.
326

 Raporttiaineistosta ilmeni, että seurakunnan työn-

tekijöiden on toisinaan täytynyt rohkaista asiakasta luottamaan Jumalaan ja siihen, 

että Jumalalta voi pyytää apua, tukea ja hyviä asioita elämäänsä.
327

 Elämänhallin-

nan tukemisen kannalta tärkeää on huomioida uskonnon potentiaali sekä voimava-

rana että taakkana.  

Uskonnollisuus ja suhde Jumalaan näyttäytyvät aineiston valossa tärkeinä 

voimavaroina asiakkaille. Niemelän mukaan suomalaisten uskomukset Jumalaan 

ja kristinuskon kannalta keskeisiin dogmeihin ovat edelleen vahvoja. Usko Juma-

laan on Suomessa eurooppalaista ja muuta pohjoismaista tasoa korkeampaa.
328

 

Siten uskonnollisten keinojen hyödyntäminen voi olla suomalaisessa yhteiskun-

nassa merkittävää tukemisen kannalta. 

Räsäsen tutkimuksessa terveydenhuollon työntekijät katsoivat että sielun-

hoito voi olla osa potilaan coping-strategiaa ja se voi auttaa potilaita selviytymään 

kriisi- ja sairaustilanteissa. Sielunhoito voi tutkimuksen mukaan vahvistaa potilai-

den elämänhallinnan tunnetta, jos potilas sielunhoitosuhteen kautta ymmärtää 
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voivansa vaikuttaa itsensä ja ympäristönsä väliseen vuorovaikutukseen.
329

 Tällais-

ta vuorovaikutusta haastateltavat eivät omassa tutkimuksessani maininneet, mutta 

hekin näkivät tärkeinä, että asiakas kokee voivansa vaikuttaa asioihin. Räsäsen 

tutkimuksessa potilaat toivoivat sielunhoidollisen tuen tapahtuvan enimmäkseen 

keskusteluavun muodossa. Jonkin verran toivottiin myös rukoilemista. Rippiä tai 

ehtoollista haluavia henkilöitä oli vähiten.
330

 Myös omassa aineistossani korostui-

vat keskusteluapu ja rukous asiakasta auttavina tekijöinä. Pääsääntöisesti uskon-

nollisen elämänhallinnan tukeminen kappelissa vaikuttaa asiakkaan keinoja ja 

päämääriä säilyttävältä. Muuttamiseen ohjaaminen on tullut kyseeseen lähinnä 

niissä tilanteissa, joissa käytetyt strategiat eivät ole parhaita mahdollisia asiakkaan 

hyvinvoinnin kannalta. 

Uskonto voi elämänhallinnan kannalta liittyä tilanteen hallintaan ja kontrol-

lointiin sekä turvallisuuden, syvällisen tuntemisen ja läheisyyden tunteen saavut-

tamiseen suhteessa Jumalaan tai toisiin ihmisiin. Nämä kaikki tekijät toimivat 

uskonnon säilyttävinä voimina elämänhallinnassa.
331

 Yksilön vahva hengellisyy-

den taso on tutkimuksessa yhdistetty aktiivisten ja sopeutumista edistävien strate-

gioiden ja keinojen käyttämiseen.
332

 Hengellisyyden vahvistumiseen kannattaa 

siis panostaa. Van Uden et al. mukaan uskonnollisten elämänhallintakeinojen 

käyttö on vähäisempää, kuin ei-uskonnollisten, mutta muodostaa silti merkittävän 

osan kaikista keinoista.
333

 Uskonnolliset elämänhallinnan ilmiöt olivat vähemmis-

tössä myös omassa aineistossani, mutta kokonaisuutta ajatellen ne muodostivat 

merkittävän osuuden. 

Kaikki tässä pääluvussa esittämäni teemat tulivat ilmi jossain muodossa 

suurimmassa osassa haastatteluja. Työntekijöiden esiin tuomien asioiden välillä 

näkyi selkeä ero niissä tavoissa, joita tukemisen keinojen ja menetelmien kuvaa-

miseen käytettiin, koska työntekijät käyttivät omasta ammattitaustastaan kumpua-

vaa kieltä. Sisällöllisesti eroa oli kuitenkin vain vähän ja se painottui Jumala-

suhteessa tukemiseen ja välittäjänä toimimiseen liittyviin asioihin, joissa seura-

kunnan työntekijöiden näkemykset olivat pääosassa. Vapaaehtoisten ja työnteki-

jöiden näkemysten välillä eroa löytyi siinä, että vapaaehtoisten esiin tuomat asiat 

olivat yleisempiä luonteeltaan. Työntekijät kuvasivat asioita yksityiskohtaisem-

min ja kertoivat ammatteihinsa liittyvistä työskentelytavoista.  
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7 Tuki mielekkyyden löytämisessä ja säilyttämises-

sä 

7.1 Merkityksen etsimisessä avustaminen 

7.1.1 Keskusteluapu asiakkaan omien ajatusten selkeyttäjänä  

Mielekkyyden löytäminen stressaavissa elämäntilanteissa on elämänhallinnan 

päämäärä. Tässä pääluvussa käsittelen niitä tapoja, joita kappelin henkilökunta 

analyysini perusteella käyttää tukeakseen asiakkaitaan merkityksien ja tarkoituk-

sen löytämisessä ja säilyttämisessä.  

Haastateltavien mukaan ahdistavissa tilanteissa kappelissa käyminen, siellä 

hiljentyminen tai henkilökunnan kanssa keskusteleminen voi auttaa asiakasta sel-

keyttämään omia ajatuksiaan tapahtuneesta ja sen merkityksestä. Erään haastatel-

tavan mukaan: ”Sehän on jo niin eri asia sanoa ääneen, vaikka sanois vain itsel-

leen yksinään ääneen, niin kyllä se jotenkin jo on eri asia, kuin vain miettiä. Et se 

jotenkin selkiytyy.” (H165) Tapahtunutta ja sen merkitystä koskevien ajatusten 

käsittelemisen ja selkeytymisen mainitsi haastatteluissa kaikkiaan seitsemän hen-

kilöä. Mainintoja tuli kaikilta kappelin työntekijöiltä ja sen lisäksi asiaan liittyviä 

ilmauksia sisältyi kummankin työntekijäryhmän raporttimerkintöihin.
334

 

Ajatusten selkeyttäminen liittyi haastateltavien mukaan keskusteluihin, jois-

sa asiakas purkaa omaa elämäntarinaansa, tiettyjä tapahtumia tai tuntemuksiaan. 

Aineistosta löytyi useita edellisen kappaleen lainauksen tapaisia mainintoja, joissa 

tilanteen sanoittaminen auttoi asiakasta selkeyttämään ajatuksiaan tapahtuneen ja 

sen merkityksen suhteen. Seurakunnan raportissa asiakkaan tilannetta kuvattiin 

keskustelun päätteeksi seuraavalla tavalla: ”Sai sanoitetuksi itseään, mikä hänen 

mukaansa selkiytti sitä, ettei tilanne olekaan niin epätoivoinen.” (RS12.95)  

Ääneen sanoittamisen lisäksi selkeytymistä edisti haastateltavien mukaan 

narratiivinen työskentelytapa, jota olen käsitellyt edellä kappaleessa 6.1.1. Sanoit-

tamista on tehty aineiston perusteella myös rukouksen muodossa. Keskustelun 

vaikutuksina aineistossa mainittiin muun muassa asiakkaan itsereflektion mahdol-

listuminen.
335

 Aikaisemmassa tutkimuksessa muun muassa nuorisotyöttömille 

suunnattujen työpajojen on todettu vahvistavan siellä käyvien henkilöiden elä-
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mänhallintaa itsetarkkailun mahdollistumisen seurauksena.
336

 Oman elämän tar-

kastelun ja jäsentämisen mahdollisuus nähdään tärkeänä myös sielunhoidossa. 

Keskusteleminen voi auttaa asiakasta löytämään yhteyksiä eri asioiden väliltä ja 

liittämään oma tarina osaksi suurempaa kertomusta.
337

 Nämä itsetarkkailuun liit-

tyvät tekijät tulevat lähelle omia tuloksiani. Keskustelu ja toisen ihmisen läsnäolo 

voivat auttaa kappelin asiakasta selkeyttämään omia ajatuksiaan ja niitä merkityk-

siä, joita hän kussakin tilanteessa itsenäisesti antaa.  

Keskustelu asiakkaan kanssa aktivoi ja herättelee haastateltavien mukaan 

asiakasta käsittelemään omia asioitaan. Jos asiakas juuri kokenut vaikean asian 

elämässään, keskustelu voi auttaa häntä jäsentämään tapahtunutta. Keskustelu voi 

myös auttaa hahmottamaan tapahtuneen merkitystä ja löytämään syitä ja tarkoi-

tusta tilanteeseen. Tarkoituksena on haastavien mukaan, että asiakas lopulta löy-

täisi itse ratkaisun tilanteeseensa. Muutama haastateltu työntekijä perusteli itseoh-

jautuvuuden tukemista sillä, että silloin asiakas sitoutuu ratkaisuun parhaiten.
338

 

Selkeytyminen ja jäsentyminen voi tapahtua sanoittamisen, rukouksen tai 

keskustelussa tapahtuvan itsereflektion muodossa. Toinen ihminen voi toimia 

peitsi peilinä, jota vasten hahmottaa omaa tilannettaan, myös kysymysten herättä-

jänä ja aktiivisena merkitysten antajana. Kiisken mukaan vaikeuksista puhuminen 

asettaa asiakkaan tilanteeseen, jossa hän joutuu pohtimaan niitä. Ymmärtävässä ja 

hyväksyvässä ilmapiirissä asioista kertominen voi tuottaa asiakkaalle oivalluksia, 

joiden avulla hän voi ratkaista ongelmiaan.
339

 Sanoittamiseen liittyen on mielen-

kiintoista, että myös Mikkolan tutkimuksessa ongelmista ääneen puhuminen oli 

merkittävää tilanteen kuvaamisen ja merkitysten luomisen kannalta.
340

 Tämä tu-

kee omaa havaintoani sanoittamisen tehtävästä. 

7.1.2 Jaettu merkityksen etsiminen  

Merkityksen etsimisessä voi auttaa myös asioiden pohdiskelu toisen ihmisen 

kanssa. Haastateltavien mukaan he osallistuvat usein asiakkaan tilanteen merki-

tyksen pohtimiseen yhdessä hänen kanssaan. Edellisessä kappaleessa käsiteltyyn 

ajatusten selkeyttämiseen verrattuna merkityksen pohtimiseen osallistuminen 

edellyttää aktiivisempaa keskustelijan roolia ja toiseen vaikuttamista. Henkilö-
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kunnan edustaja on tällöin keskustelussa paitsi kuuntelija, myös merkitysten aktii-

vinen luoja. Merkityksen yhteistä pohtimista kuvasi haastatteluissa kaikkiaan viisi 

henkilöä, jotka olivat kaikki seurakunnan työntekijöitä tai vapaaehtoisia. 

Gothónin mukaan sielunhoidon keskiössä on ihminen kertomuksineen. Sie-

lunhoito alkaa aina kuuntelemisesta, jossa asiakas saa tuoda esiin kokemaansa 

kipua ja hänessä heränneitä eksistentiaalisia kysymyksiä. Sielunhoitajan tehtävänä 

on havainnoida autettavan kertomaa tarinaa sekä kuunnella ja pohtia yhdessä au-

tettavan kanssa tapahtunutta ja sitä tulkintaa, jonka autettava itse asioille ja tapah-

tumille antaa. Olennaista on löytää ymmärrys asiakkaan tilanteelle. Tämä tapah-

tuu asiakkaan sisäisestä maailmasta käsin, katsomalla tilannetta hänen antamansa 

tulkinnan valossa.
341

 Merkitysten antaminen edellyttää siten asiakkaan maailmasta 

oppimista. Tätä ja dialogisuuden muita aspekteja olen käsitellyt edellä kappalees-

sa 5.1.3. 

Aineistossa merkityksen yhteisessä pohtimisessa korostuivat uskonnolliset 

teemat. Merkityksen tai selityksen yhteinen pohtiminen on aineiston perusteella 

liittynyt asiakkaan tilanteen selittämiseen tai vahvistuksen saamiseen jo löydetylle 

selitykselle. Haastateltavat kertoivat asiakkaiden pohtivan muun muassa Jumalan 

tahtoa sekä uskonnollisen opetuksen ja Raamatun kohtien merkitystä omassa ti-

lanteessaan.
342

 Yleisiä käsiteltäviä aiheita olivat oman terveyden heikkeneminen, 

läheisen ihmisen kuolema, kuoleman jälkeiset tapahtumat ja vaikeudet ihmissuh-

teissa. Isot elämänmuutokset aiheuttavat muutaman haastateltavan mukaan myös 

uskonkriisejä sekä pohdintoja Jumalan olemassaolosta, sallimuksesta, johdatuk-

sesta ja kirkkoon kuulumisen merkityksestä. Selitysten löytäminen voi auttaa krii-

sistä selviytymisessä, mutta erään haastateltavan mukaan kriisin syntyminen voi 

liittyä myös siihen, ettei ihminen ei löydä selitystä kohtaamilleen vaikeuksille.
343

 

Näihin asioihin liittyviä erilaisia kysymyksiä, vaihtoehtoja ja tulkintoja käydään 

aineiston perusteella läpi asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa. 

Kaksi haastateltavaa nosti esiin erilaisten kristillisten yhteisöjen antaman 

opetuksen välisten erojen ja niiden merkityksen pohtimisen: ”Tämmöisiä tulevat 

ihmiset…että ovat jopa ihan hädissään tai muuten vaan hämmentyneitä, että onko 

totta….tai tv 7:lta, että onko totta, kun sieltä ja sieltä kuulin tämmöistä ja oli 

tämmöistä opetusta ja itse olen kyllä ymmärtänyt, että ei ole luterilaisessa kirkos-

sa tämmöistä ja mitä tämä nyt oikein tarkoittaa?”(H269) Pohdintoja käydään 
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myös silloin, kun omia uskonnollisia näkemyksiä koettelevia keskusteluja tai rat-

kaisuja tehdään yhteiskunnassa tai kirkon piirissä. Erään haastateltavan mukaan 

joillekin asiakkaille voi olla vaikeaa ottaa itse kantaa asioihin tai hyväksyä use-

ampia vaihtoehtoja. Niiden sijaan he haluaisivat seurakunnan edustajan määritte-

levän puolestaan, mikä on ainoa oikea ajattelu- tai toimintatapa.
344

 

Uskonnollisia ja hengellisiä teemoja tuli esiin myös kaupungin työntekijöi-

den raporttimerkinnöissä, joskin niiden perusteella keskustelua on käyty yleisem-

mällä tasolla filosofisella otteella tai ilman liittymäpintaa tiettyyn uskontokuntaan. 

Kaupungin työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa yhteistä pohdintaa oli 

muun muassa sosiaalisten erojen, epäoikeudenmukaisuuden, viranomaisten toi-

minnan sekä ympäristön turmeltumisen merkityksestä. Asiakkaita puhututtivat 

aineiston perusteella myös oman lapsuuden ja aikaisemman elämäntavan vaikutus 

nykyhetken ongelmiin sekä sairauden merkitys elämänlaadun kannalta. Aineistos-

ta löytyi viitteitä siitä, että saman asian merkitystä saatettiin pohtia useaankin ot-

teeseen eri keskusteluissa ja päätyä pohdinnoissa erilaisiin lopputuloksiin.
345

 Näin 

merkityksen antaminen kappelissa käydyissä keskusteluissa voi olla myös proses-

simaista luonteeltaan. 

Pargament katsoo, että uskonto on prosessi, jossa asioille etsitään merkitystä 

tavoilla, jotka liittyvät pyhään tai pyhyyteen.
346

 Uskonto liittyy hänen mukaansa 

ennen kaikkea merkityksellisyyden säilyttämiseen stressaavissa tilanteissa. Täl-

löin keinoina voivat olla annettujen merkitysten voimassa pitäminen tai muutta-

minen.
347

 Kappelin henkilökunta auttaa asiakasta löytämään itse merkityksiä, mut-

ta myös etsii niitä aktiivisesti yhdessä hänen kanssaan. Yhteinen merkitysten et-

sintä korostui erityisesti uskonnollisten teemojen yhteydessä. Merkitysten antami-

sessa tärkeinä näyttäytyivät kuitenkin kaikki ihmiselämän ulottuvuudet. Merkitys-

ten antamisessa ja muuttamisessa näkyi myös elämänhallinnan prosessimainen 

luonne.  

7.2 Merkityksen muuttamiseen ohjaaminen 

7.2.1 Asiakkaan näkökulman laajentaminen 

Edellä kappaleessa 7.1 käsittelin kappelin henkilökunnan ja asiakkaiden välisiä 

keskustelutilanteita, joissa keskustelu toimii apuna löytää tai säilyttää elämänhal-
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linnan kannalta uhkaavan tilanteen merkitys. Tässä kappaleessa paneudun sy-

vemmin niihin keinoihin, joita kappelin henkilökunta analyysini perusteella käyt-

tää ohjatakseen asiakasta arvioimaan uudelleen tai muuttamaan antamiaan merki-

tyksiä. Merkityksen muuttamiseen liittyen löysin kahdenlaisia ilmauksia, joista 

toiset koskivat asiakkaan näkökulman laajentamista ja toiset näkökulman vaihta-

mista kokonaan toisenlaiseen näkemykseen. Lisäksi löysin anteeksiantamiseen ja 

–saamiseen liittyvää toimintaa, jonka avulla henkilökunta ohjaa asiakasta muut-

tamaan merkitysrakenteitaan suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin ja Jumalaan.  

Näkökulman laajentamista koskevia keinoja tai tapoja toi haastattelussa 

esiin kuusi haastateltavaa kaikista henkilöstön ryhmistä. Keskustelussa voidaan 

haastateltavien mukaan auttaa asiakasta huomaamaan seikkoja, joihin hän ei ole 

kiinnittänyt huomiota. Näin voidaan tehdä esimerkiksi kysymyksillä, kommenteil-

la ja ehdotuksilla
348

. ”Kun ihminen on, elää vaikka yksin ja paljon yksin vaikka 

niiden ajatustensa kanssa, niin hänellä voi olla tarkka tai tiukka ajattelutapa jos-

tain ja hän pyörittää sitä eikä pääse siitä eteenpäin, niin ehkä se sellanen avusta-

minen siinä, että tai ehdottelu, että voisko ajatellakin näin tai voisko tää olla näin 

tai mistä tää vois johtua jotenkin, että sais sitä ihmistä laajentamaan sitä ajatte-

luaan ja just ehkä myöskin muihin asioihin, että välttämättä kyse ei ole just siitä 

asiasta, mistä tulee juttelemaan.”(H56) 

Haastateltavat kertoivat asiakkaan kaipaavan usein ulkopuolisen ihmisen 

näkökulmaa tilanteeseensa.
349

 Tällöin asiakkaan oma näkökulma on mahdollista 

kyseenalaistaa ja löytää sille vaihtoehtoja tai nähdä se osana laajempaa kokonai-

suutta, jota asiakas ei ole osannut aikaisemmin nähdä. Näkökulman laajentaminen 

on aineiston perusteella liittynyt muun muassa tilanteen ajallisen keston huomioon 

ottamiseen laajempaa ajallista perspektiiviä vasten tai yksittäisten ongelmien suh-

teuttamiseen osaksi asiakkaan koko elämän kokonaisuutta. Näkökulman laajenta-

minen on voinut liittyä myös asiakkaan henkisten tarpeiden huomioon ottamiseen 

materiaalisten tarpeiden lisäksi tai hänen perheensä näkökulman huomioimiseen 

hänen oman näkökulmansa lisäksi.
350

  

Uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja kaipaavat haastateltavien mukaan erityi-

sesti yksinäiset henkilöt, jotka eivät puuttuvan sosiaalisen verkostonsa vuoksi 

kohtaa näkemyseroja tai saa muuta palautetta päivittäisessä elämässään. ”Yksinäi-

siä, yksineläjiä on varmasti aika paljon näissä avunhakijoissa, että ihan jo se, 

                                                 
348

 H62; H227. 
349

 H54; H154; H412. 
350

 esim. RK12.38, RK11.70 ja H89. 



 85 

tietysti se, että ihan käytännössäkin se, kun ei ole toinen sanomassa yhtään mitään 

asiaan, että entäs tällainen puoli.” (H144) Eräs haastateltava kertoi asiakkaiden 

myös etsivät perheen ja ystäväverkoston ulkopuolista, neutraalia ja omaan tilan-

teeseensa kiinnittymätöntä keskustelijaa, jolla olisi esittää uusia ideoita tilanteensa 

ratkaisemiseen.
351

 Ulkopuolisen näkökulman hyödyt tulivat esiin myös Heikkosen 

& Välikankaan tutkimuksessa. Pulinapaja tuki nuorten elämänhallintaa mahdollis-

tamalla keskustelun ammattilaisen kanssa, joka oli tilanteeseen nähden ulkopuoli-

nen. Pulinapajassa nuoret pohtivat muun muassa syy-seuraussuhteita ja he omak-

suivat uudenlaisia ajattelu- ja toimintastrategioita.
352

 Myös Taanilan tutkimukses-

sa selviytymistä tukevaksi tekijäksi katsottiin realistinen ulkopuolinen näkemys 

tilanteesta.
353

 Ulkopuolinen näkemys voi auttaa asiakasta näkemään tilanteensa 

laajemmasta perspektiivistä. 

7.2.2 Uudenlaisen näkökulman tarjoaminen 

Kappelin henkilökunta voi tarjota uudenlaista näkökulmaa tilanteeseen tai sen 

ratkaisemiseen. Edellisessä kappaleessa käsitellyssä näkökulman laajentamisessa 

käsittelyn pohjaksi otetaan asiakkaan oma näkökulma. Tässä asiakkaan näkökul-

ma sivuutetaan radikaalimmin ja pyritään tarjoamaan kokonaan uudenlaista tul-

kintaa tilanteesta: ”Sen ehdotuksen hänelle tein, että seuraavan kerran kun hän 

rukoilee, hän ei rukoilisikaan anteeksiantoa vaan Jumalaa kantamaan osan hänen 

taakoistaan, tukemaan ja antamaan rauhaa.” (RS12.1) Uudenlaisen näkökulman 

tarjoaminen liittyi aineistossa usein asiakkaan uskonnollisiin ajatuksiin ja toimin-

taan. Uudenlaista näkökulmaa tarjottiin myös sosiaalisen kanssakäymisen tilantei-

siin. Näkökulman vaihtamiseen ohjaamisesta kertoivat kuusi haastateltavaa, jotka 

edustivat kaikkia henkilöstöryhmiä.  

Osa haastateltavista katsoi, että asiakkaiden tulkinta tilanteesta ja odotukset 

liittyvät usein heidän aikaisempiin kokemuksiinsa ja asennoitumiseensa. Toiset 

ihmiset odottavat pääsääntöisesti hyvää ja näkevät tilanteet haasteina tai mahdolli-

suuksina. Toiset taas epäilevät kaikessa pahinta ja odottavat jo lähtökohtaisesti 

tilanteiden päättyvän huonosti.
354

 Näitä käsityksiä haastateltavat kertoivat pyrki-

vänsä muuttamaan esimerkiksi keskittymällä asiakkaan voimavaroihin tai käyttä-

mällä ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Aikaisempi kokemus selviytymisestä voi 
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olla merkittävä voimavara asiakkaalle, kuten seuraava lainaus osoittaa: ”Joitten-

kin kohdalla tulee merkittäväksi se, että jostakin aikaisemmin on selvinny, jostakin 

vaikeesta. Et sitten semmonen perusluottamus siihen, että selviää, tästäkin.” 

(H148) Asiakkaan muistuttaminen tästä selviytymisestä voi antaa hänelle uuden 

näkökulman tilanteeseen.  

Erään haastateltavan mukaan ratkaisukeskeisyyttä hyödynnettäessä asiakas-

ta voidaan auttaa näkemään uusi tilanne haasteena, jossa hänellä on mahdollisuus 

oppia uusi taito. Ratkaisukeskeisyyden hyödyntäminen Kampin kappelissa tuli 

esiin myös Willadsenin tutkimuksessa.
355

 Ratkaisukeskeisyydessä tutkitaan Haka-

lan mukaan ongelmattomia aikoja asiakkaan elämässä ja hyödynnetään hänen 

tuolloin käyttämiään ja jo toimivaksi osoittautuneita menetelmiä.
356

 Ratkaisukes-

keisyys liittyy myös arvioinnin prosesseihin. Myönteiseen arvioon ohjaaminen on 

tutkimuksen mukaan tärkeää, sillä se edistää yksilön hyvinvointia.
357

 Näin ratkai-

sukeskeisyydessä nähdäkseni tehdään, joten menetelmällisesti se tukee elämänhal-

lintaa.  

Muutama haastateltava toi ilmi, että joidenkin asiakkaiden kohdalla uuden 

näkökulman ehdottelu ei toimi, koska he haluavat pitäytyä omassa näkökulmas-

saan ja kokevat muutoksen uhkana.
358

 Kiisken mukaan keskusteluavussa tulisi 

huolehtia siitä, etteivät työntekijän omat ajatukset ja näkemykset tule liian vahvas-

ti esille, vaan painopiste säilyy asiakkaassa.
359

 Näkökulman muuttamiseen ohjaa-

minen voikin mahdollisesti olla ristiriidassa asiakaslähtöisyyden kanssa. 

Varsinkin suurissa elämänkriiseissä haastateltavat katsoivat, että on tärkeää 

löytää toivoa tilanteen kestämiseen tai uusia mahdollisuuksia tilanteesta ulos pää-

semiseen. ”No totta kai täytyy rohkaista, täytyy yrittää löytää toivoa, täytyy yrit-

tää löytää sitä, mikä ihmisen elämässä kuitenkin olisi hyvin tai miten voitais jär-

jestää, että sitä toivoa jossain kuitenkin olisi, vaikka nyt on näin mennyt, niin mitä 

voitais asialle tehdä.”(H191) Näitä toivon lisäämiseen liittyviä näkökohtia toi 

haastattelussa esiin viisi henkilöä, jotka edustivat kaikki henkilöstöryhmiä.  

Osa haastateltavista liitti toivon antamisen tärkeyden epätoivoisiin tilantei-

siin, joissa ei järjellä ajateltuna löydy välttämättä ulospääsytietä. Tällöin keskuste-

lijalla ei ole osoittaa uutena näkökulmana mitään konkreettisen avun mahdolli-

suutta tai mahdollisuuksia on hyvin vähän. Toivoa kuitenkin luodaan haastatelta-
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vien mukaan kääntämällä katse tulevaisuuteen tai vakuuttamalla uusien mahdolli-

suuksien ilmaantumisesta. Haastateltavien mukaan uskonnollinen ihminen voi 

epätoivoisina hetkinä saada toivoa esimerkiksi samaistamalla itsensä Raamatun 

henkilöihin tai luottamalla Jumalan kaikkivaltiuteen. Raporttimerkintöjen mukaan 

kaupungin työntekijät ovat toivottomissa tilanteissa yrittäneet suunnata asiakkaan 

ajatuksia siihen, mikä tuottaa heille iloa tai on heille rakasta.
360

 

Toivo tuli esiin myös Waldénin tutkimuksessa vanhempien selviytymistä 

tukevana tekijänä. Toivoon liittyivät myös onnistumisten kokemuksiin ja voima-

varoihin keskittyminen.
361

 Omassa tutkimuksessani toivon lisääminen liittyi ni-

menomaan toivottomiin tilanteisiin. Sielunhoidossa kärsimystä ei Gothónin mu-

kaan tulisi paeta tai jättää käsittelemättä. Kärsimyksen hyväksyminen ja tunnista-

minen voi pikemminkin tuoda lisävalaistusta tilanteelle.
362

 Tämä näkökulma välit-

tyi mielestäni aineistosta. Kärsimystä ei pyritty ohittamaan vaan siinä kuljettiin 

asiakkaan rinnalla.  

Tutkimuksessa on todettu, että positiivisten tunteiden ja merkitysten löytä-

minen kriisien ja surunkin keskeltä antaa yksilölle mahdollisuuden levähtää ahdis-

tuksensa keskellä, mikä puolestaan täydentää hänen voimavarojaan.
363

 Tähän liit-

tyy kappelissa satunnaisesti hyödynnetty huumori. Muutamasta aineiston kohdasta 

ilmeni, että uutta näkökulmaa on voitu tarjota myös huumorin muodossa.
364

 Huu-

morin käyttö tuli esiin myös Mikkolan tutkimuksessa emotionaalista kuormitusta 

purkavana tekijänä.
365

  

Näkökulman laajentaminen tai muuttaminen voi muuttaa asiakkaan ongel-

maksi kokeman asian merkitystä, mutta se voi myös ohjata asiakasta huomaamaan 

henkilökunnan ongelmallisiksi katsomia asioita. Aina näkökulman laajentaminen 

tai muuttaminen ei kuitenkaan onnistu, jos ongelmasta itsestään on tullut merki-

tyksellinen osa asiakkaan elämää ja hänen elämänsä tarkoitusta. Muuttaminen ei 

silloin heti onnistu, koska elämänhallinta toimii ensisijaisesti aina merkitykselli-

syyttä säilyttävien mekanismien kautta.
366

 Gothónin mukaan asiakkaan tilanteelle 

antama tulkinta voi joskus toimia puolustusmekanismina. Sellaisena se voi olla 

välttämätön tukirakenne tilanteessa selviytymiselle.
367

 Asiakkaan näkökulman 
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muuttaminen ja vaihtaminen ei siis saisi olla itsetarkoitus. Tämän kappelin henki-

lökunta on ainakin jossain määrin ottanut huomioon, sillä aineistosta löytyy poh-

dintaa erilaisen näkökulman tarjoamisen hyödyistä ja haitoista asiakkaalle. 

Kappaleessa 6.2 käsittelin kappelista saatavan informaation ja neuvojen vai-

kutusta asiakkaiden tekemiin arviointeihin. Myös tässä pääluvussa käsitellyt mer-

kityksen etsimiseen ja muuttamiseen kohdistuvat toimenpiteet voivat vaikuttaa 

asiakkaiden tekemiin arviointeihin. Erityisen merkittävää on uudelleen arvioimi-

sen mahdollisuus. Lazaruksen & Folkmanin mukaan yksilö voi arvioida uudelleen 

tapahtunutta ja sen merkitystä ympäristöstä saamansa muuttuneen informaation 

perusteella. Uudelleenarviointi muuttaa aikaisempaa arviota ja se voi johtaa joko 

stressin kasvamiseen tai vähentymiseen.
368

 Uudelleenarviointiin vaikuttaa merki-

tyksenannon koko prosessi, johon vaikuttavat sekä tilannekohtaiset tekijät että 

yleisemmät, uskomuksia ja tavoitteita koskevat tekijät.
369

 Olennaisinta tukemisen 

kannalta on, saadaanko asiakkaan antamaa tulkintaa muutettua myönteisempään 

suuntaan. Esimerkiksi myönteinen uskonnollinen uudelleentulkinta on tutkimuk-

sessa liitetty myönteisiin vaikutuksiin, kuten psyykkisen hyvinvoinnin parantumi-

seen.
370

 Aineistosta välittyi mielestäni ainakin pyrkimys tapahtumien uudelleen 

tulkintaan myönteisessä valossa, eli asiakkaan antamien merkitysten muuttami-

seen myönteiseen suuntaan. 

Kappelin henkilökunta tukee mielekkyyden löytämistä ohjaamalla asiakkai-

ta muuttamaan antamiaan merkityksiä. Henkilökunta voi keskustelun, kysymys-

ten, kommenttien ja ehdotusten kautta pyrkiä laajentamaan tai muuttamaan asiak-

kaan näkökulmaa stressiä aiheuttaviin asioihin, jolloin asiakas voi arvioida uudel-

leen niiden merkitystä ja päätyä toisenlaiseen, elämänhallinnan kannalta positiivi-

seen merkityssisältöön. Menetelmänä tämä tulee lähelle Pargamentin rekonstruk-

tioksi nimittämää menetelmää, jossa asiakasta kehotetaan rakentamaan keinovali-

koimansa uudelleen.
371

 

7.2.3 Ihmissuhteiden ja Jumala-suhteen sovitteleminen 

Kaksi kappelin työntekijää kertoi haastattelussa tukevansa asiakkaita sisäisten ja 

ulkoisten ristiriitojen käsittelemisessä. Asiakas saattaa heidän mukaansa kokea 

rikkoneensa Jumalaa tai itseään vastaan. Haastateltavat kertoivat, että keskuste-
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luissa tulevat usein vastaan myös kokonaan tai osittain rikkoutuneet ihmissuhteet. 

Haastateltavista toinen oli seurakunnan ja toinen kaupungin työntekijä. Teemaan 

liittyviä merkintöjä löytyi myös kaupungin ja seurakunnan raporteista. Liitin tä-

män työskentelyn merkityksen muuttamiseen tähtäävään työhön, koska usein kyse 

on syvällisistä anteeksiantamisen tai anteeksisaamisen prosesseista, joissa oleellis-

ta on merkitysrakenteiden muutos. 

Seurakunnan työntekijän mainitsemat yksityiskohdat merkitysten muuttami-

sessa liittyivät enimmäkseen asiakkaan Jumala-suhteeseen ja ripin vastaanottami-

sen tilanteisiin. Haastateltavan mukaan kappelissa käy ripittäytymässä asiakkaita, 

joille ripittäytyminen on tuttua entuudestaan, mutta osalle asiakkaista kerta on 

ensimmäinen.
372

. Kettusen mukaan rippi ei sanallisena julistuksena auta vaan toi-

mivaa siinä on kokemus rakastavasta ja anteeksiantavasta armon ilmapiiristä. Toi-

sinaan rippisuhteessa edellytetään myös konfrontaatiota, eli vaikeiden, ahdistavien 

ja syyllisyyttä tuottavien kysymysten kohtaamista.
373

 Rippi voi toimia tapahtuma-

na, jossa merkityksiä muutetaan. Se voi myös toimia asiakkaalle keinona ottaa 

vastaan sovitus ja armo, joka hänelle on jo luvattu Näin rippi voi toimia myös 

eräänlaisena riittinä, jossa jo muutetut merkitykset ikään kuin sinetöidään. 

Rippi tapahtumana voi olla uskonnollisen puhdistautumisen menetelmä, jo-

ka auttaa yksilöä kokemaan läheisyyttä ja saamaan lohdutusta Jumala-suhteestaan. 

Pargamentin mukaan auttaja voi puuttua ripin käyttöön, mikäli hän huomaa asiak-

kaan käyttävän sitä elämänhallinnan keinona, joka on yhteensopimaton asiakkaan 

uskonnollisen orientaation kanssa. Kyse on tällöin elämänhallinnan keinojen re-

konstruoinnista.
374

 Aineistosta ei ilmennyt, oliko rekonstruointia tapahtunut ripin 

yhteydessä. Merkityksen muuttamisen yhteyteen liittämässäni aineistossa oli kui-

tenkin kohtia, joissa asiakkaan merkityksiä oli pyritty muokkaamaan uudelleen 

kristinuskon armoa korostavaan suuntaan. 

Sovinnon ja yhteyden palauttaminen voivat liittyä katkenneisiin ihmissuh-

teisiin, kuten oheisesta lainauksesta ilmenee: ”Sanoin, että voin tarvittaessa toi-

mia sovittelijana ja etsiä ratkaisua vaikeaan tilanteeseen. Sanoin, että palataan 

asiaan.” (RK12.94) Aineiston perusteella kappelin työntekijät ovat toimineet ih-

missuhteiden sovittelijoina sekä omasta ehdotuksestaan että asiakkaan pyynnöstä. 

Raporttimerkinnöistä ilmeni, että työntekijät ovat pyrkineet edistämään anteeksi 

antamista, anteeksiannon vastaanottamista ja yhteyden palauttamista rikkoutu-
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neissa ihmissuhteissa. Työntekijät ovat myös kehottaneet asiakkaita sopimaan 

riitojaan. Kappelin tiloja on tarjottu käyttöön sovittelutapaamisten järjestämistä 

varten.
375

 Ihmissuhteita sovitteleva toiminta pureutuu yksilön muutettavissa ole-

vaan ympäristöön, mikä Lazaruksen & Folkmanin mukaan on mahdollisuus elä-

mänhallinnassa auttamiseksi.
376

 Sovittelua on haastateltavien mukaan tehty myös 

kappelin ympäristössä ns. katusovitteluna.
377

 

Riitojen sovitteleminen ja ripin vastaanottaminen voivat tukea asiakkaiden 

elämänhallintaa. Anteeksi antaminen ja anteeksiannon vastaanottaminen ovat hy-

vin syvälle meneviä merkitysten muuttamiseen liittyviä keinoja. Tutkimuksen 

mukaan anteeksianto on yksi radikaaleimmista elämänhallinnan keinoista. Se toi-

mii elämänhallinnan muuttavana mekanismina ja uskonnolla voi olla siinä merkit-

tävä tehtävä.
378

 Aineistossa ihmisten välisten suhteiden sovittelutilanteisiin liittyi 

merkittävän muutoksen elementtejä. Rippiin liittyvät aineiston kohdat olivat niin 

niukkoja, ettei niistä tällaista tulkintaa voinut tehdä. Ihmissuhteisiin ja rippiin liit-

tyvä sovitteleminen on nähdäkseni henkilökunnan toimintaa rikkoutuneen yhtey-

den tilanteissa, jotka osaltaan ohjaavat asiakasta muuttamaan niitä merkityksiä, 

joihin hän on tukeutunut suhteessa itseensä, Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Ne voi-

vat myös tukea mielekkyyden löytämistä asiakkaan ihmissuhteissa ja Jumala-

suhteessa. 

7.3 Tarkoituksen löytäminen ja vahvistaminen 

Elämänhallinnan kannalta on tärkeää, että ihmisellä on päämääriä, joita kohti pyr-

kiä. Ihmisellä on tarve löytää itselleen tarkoitus ja säilyttää ne stressaavissakin 

elämäntilanteissa. Keskusteluissa kappelin henkilökunta kohtaa tilanteita, joissa 

asiakas ei löydä elämälleen suuntaan tai hänen uskonsa elämän perustavanlaatui-

siin päämääriin horjuu. Kyseessä voi olla pitkään jatkunut tilanne tai yllättävä 

kriisi. Asiakkaan tukeminen suunnan löytämisessä voi tarkoittaa uuden suunnan 

osoittamista tai hänen jo valitsemiensa päämäärien vahvistamista ja niissä moti-

voimista. Suunnan osoittamisen ja suunnassa tukemisen tarkoituksena on auttaa 

asiakasta kokemaan oma arkensa antoisaksi ja elämänsä merkitykselliseksi. Näistä 
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asioista haastattelussa puhui kuusi henkilöä, jotka edustivat kaikkia henkilöstön 

ryhmiä. 

Kappelin työntekijät korostivat arjen sujumisen ja toiminnan merkitystä asi-

akkaiden kannalta. Tähän liittyvä motivointi, kannustus ja asiakkaan toimintayri-

tysten kehuminen tuli selkeästi esiin haastateltavilla. Arjen mielekkyyttä haasta-

teltavat pyrkivät kertomansa mukaan tukemaan ohjaamalla asiakkaita konkreetti-

seen toimintaan, kuten yksinkertaisten asiakkaan jo osaamien tai rutiininluonteis-

ten asioiden tekemiseen. Arjen asioiden tekeminen on haastateltavien mukaan 

tärkeää etenkin sellaisten asiakkaiden kohdalla, joita uhkaa passivoituminen.
379

 

Arjen rutiineista muistuttaminen oli muutaman haastateltavan mukaan tärkeää 

myös kriisitilanteissa: ”Kun ihmisen mieli järkkyy ja hän elää kriisissä ja on ihan 

sekaisin, niin mä olen myös oppinut kappelilla, että sitten vaan palautetaan ja 

vakautetaan tähän arkeen.” (H539) Olemassa olevien tai unohtuneiden rutiinien 

pariin kannustamisen mainitsi suurin osa haastatelluista. Arjen rutiinien ja sisällön 

muuttamiseen pyrkimisestä ei sen sijaan kertonut kuin yksi haastateltava, joka 

hänkin katsoi sen erittäin haasteelliseksi.
380

  

Arjen lisäksi haastateltavat katsoivat elämän perustavanlaatuisten tai kanta-

vien teemojen puuttumisen asiakkaiden kannalta epäsuotuisaksi tekijäksi. Useam-

pi haastateltava kertoi, että elämän tarkoituksesta keskustellaan ja sitä etsitäänkin 

yhdessä asiakkaiden kanssa. Elämän päämääristä tai tarkoituksesta käytävät kes-

kustelut ovat liittyneet aineiston perusteella muun muassa asiakkaiden työhön, 

harrastuksiin, uskoon ja ihmissuhteisiin. Vapaaehtoistyön elämälle tarkoitusta 

luovana tekijänä mainitsi useampikin haastateltava: ”Jotkut kaipaa kauheesti toi-

mintaa ja mielekästä tekemistä ja siinä aattelen, että kappelilla on tärkeä tehtävä 

siinä, että vielä enemmän pureuduttaisiin sellaisiin erilaisiin vapaaehtoistyön 

tehtäviin, ettei vaan sanota, että mee kysymään sieltä jotain vapaaehtoistyötä, 

vaan nytte kun jos sä meet sieltä sun täältä kysymään, niin sanotaan, ettei me just 

nyt tarvitakaan. Se on niinku tärkee jotenkin jo meidän miettiä se, että mikä ois, 

mihin hän pystyis ja mihin hän ois tervetullut.” (H523)  

Uusien tarkoitusta luovien tehtävien hakeminen liittyi aineistossa muun mu-

assa eläkkeelle jääneisiin ja työttömiin asiakkaisiin, joilla elämänmuutoksen myö-

tä oli aikaista enemmän aikaa käytössään. Tarkoituksettomuuden tunne aikai-

semmassa elämässä merkittävänä olleen tehtävän katoamisen jälkeen näkyi aineis-
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tossa myös omaishoitajien kohdalla. Kun asiakkaan tehtävänä oli pitkään ollut 

huolehtia omaishoitajana puolisostaan, puolison kuolema tuotti syvää tarkoituk-

settomuuden tunnetta. Näille henkilöille kappelin henkilökunta pyrki miettimään 

uusia tarkoitusta tuottavia asioita. Uusien tehtävien löytämisen periaatteina olivat 

aineiston perusteella asiakkaan kiinnostuksen kohteet.
381

  

Asiakkaalla voi haastateltavien mukaan olla jo pääpiirteinen käsitys siitä, 

mikä hänen elämässään on tärkeää ja merkityksellistä taikka mihin häntä tarvi-

taan. He saattavat kuitenkin haluta keskustella siitä yksityiskohtaisemmin henki-

lökunnan kanssa. Aineiston perusteella uskonnollisesti orientoituneet asiakkaat 

ovat keskustelleet seurakunnan työntekijöiden kanssa muun muassa siitä, mitä 

Jumala haluaisi asiakkaalle kertoa ja mihin suuntaan ohjata. Asiakas voi haastatel-

tavien mukaan hakea keskustelussa vahvistusta omille uskonnollisille ajatuksil-

leen ja uskonnolliselle toiminnalleen. Nämä ajatukset ja toiminta voivat siten 

kohdistua päämääriin, jotka asiakas haluaa säilyttää elämässään. 

Joskus uskonnosta turvaa hakevat asiakkaat ovat olleet epävarmoja siitä, mi-

tä tarkoitusta heidän elämänsä palvelee tai heidän arvomaailmansa voi kokea mul-

listuksen jonkin merkittävän tapahtuman vuoksi. Kaksi haastateltavaa mainitsi, 

että asiakaskeskusteluissa on voitu asiakkaan tahdosta lukea hänen tilanteeseen 

liittyviä tai satunnaisia Raamatun kohtia. Niistä asiakas on voinut hakea suuntaa, 

jota kohti kulkea.
382

 Eräs haastateltava kertoi ohjaavansa uskonnollisia asiakkaita 

luottamaan omaan vakaumukseensa ja arvomaailmaansa.
383

 Nämä toimintatavat 

ovat asiakkaan päämääriä säilyttäviä. Pargament kutsuu tällaista otetta asiakkaan 

uskonnollisen elämänhallinnan suhteen taltioivaksi. Kun asiakkaan käyttämät kei-

not ja päämäärät ovat toimivia hänen elämänhallintansa kannalta, asiakassuhteessa 

tulisi keskittyä vakuuttamaan asiakasta elämäntyylinsä säilyttämisen kannattavuu-

desta.
384

 Sama säilyttämiseen pyrkiminen näkyi voimakkaasti myös ei-

uskonnollisessa tukemisessa, kuten jaksamiseen ja yrittämiseen motivoimisessa. 

Aineistosta ilmeni, että jotkut asiakkaat löytävät tarkoitusta elämäänsä liit-

tyvistä tehtävistä, mutta kokevat jaksamattomuutta tai epäilevät tehtävän mielek-

kyyttä. Haastateltavat kuvasivat kannustavansa ja motivoivansa asiakasta tällaisis-

sa tilanteissa yrittämään tai jatkamaan entisellä tavalla. Myös arvostuksen antami-

nen motivoivana tekijänä tuli monessa aineiston kohdassa esiin. Aineistosta oli 
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nähtävissä, että kappelin henkilökunta kannustaa asiakkaitaan näiden valitsemissa 

päämäärissä erityisesti henkisesti tukemalla. Joissain tilanteissa asiakkaan valit-

semaa suuntaa ei kuitenkaan tuettu. Aineistosta löytyi esimerkkejä, joissa asiakas-

ta on kehotettu suuntaamaan uudenlaisiin päämääriin. Näissä tilanteissa kappelin 

työntekijä oli katsonut asiakkaan laiminlyöneen jonkin elämänsä osa-alueen, jol-

loin hänen hyvinvointinsa oli vaarantunut.
385

 Tämä on Pargamentin mukaan asi-

akkaan ohjaamista päämääriä uudelleen arvioivaan suuntaan.
386

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa elämänhallintaa tukeviksi tekijöiksi on todet-

tu muun muassa arkielämän hallintaan ja sujuvuuteen liittyvät tekijät, kuten arjen 

rutiinit, aktiivisuus, toiminnan ylläpitäminen ja koulutus.
387

 Arjen sujuvuus ja 

rutiinit näyttäytyivät tärkeinä tarkoitusta tuovina tekijöinä myös tämän tutkimuk-

sen aineistossa. Lisäksi korostuivat ihmissuhteet, usko, harrastukset ja luottamus-

tehtävät. Vartiaisen tutkimuksessa starttipaja toi tutkittujen nuorten elämään sään-

nöllistä rytmiä. Nuorten usko omiin mahdollisuuksiin parani ja elämän suunta 

sekä tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyivät, mikä vahvisti nuorten elämänhallin-

taa.
388

 Säännöllisen tekemisen merkitys korostui myös tässä tutkimuksessa. 

Elämän merkityksellisistä asioista puhuttaessa seurakunnan työntekijöiden 

haastatteluissa korostuivat uskonnollisen elämän ja arjen teemat. Kaupungin työn-

tekijät korostivat enemmän sosiaalisen ja toiminnallisen ulottuvuuden merkitystä, 

joskin myös henkiset ja hengelliset ulottuvuudet nousivat esiin. Ahmadin mukaan 

vaikeuksissa kamppailevat ihmiset voivat kääntää huomionsa ongelmastaan mui-

hin tärkeäksi katsomiinsa tekijöihin, kuten avioliittoonsa, lapsiinsa ja työhönsä 

sekä liittää niihin pyhyyden merkityksiä. Pyhittämisen prosessin kautta erilaisista 

objekteista voi muodostua yksilöille keino säilyttää elämän merkityksellisyys.
389

 

Kappelissa toteutettu yhteistyö mahdollistaa erilaisten pyhitettyjen elämänaluei-

den huomioon ottamisen myös tarkoituksensa kanssa kamppailevien asiakkaiden 

kohdalla. 

Niemelän mukaan joukkoon kuuluminen, yhteisöllisyys ja tarkoituksen to-

teuttaminen ovat ihmisen toiminnallisen ulottuvuuden tärkeitä elementtejä, joita 

tulisi tukea. Kuuluminen ”johonkin” ja sen kautta itsensä merkitykselliseksi ko-

keminen ja itsensä kehittäminen ovat päämääriä, joita kohti sosiaalityö pyrkii asi-
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akkaitaan saattamaan. Tekemisen puute aiheuttaa ihmisessä tarkoituksettomuuden 

tunnetta, jota pyritään lääkitsemään löytämällä ihmiselle viiteryhmiä ja aktivoi-

malla häntä osallistumaan sen toimintaan. Työ ja toiminta muodostavat sosiaali-

työn kielessä tekemisen, joka integroi ihmistä yhteiskuntaan ja antaa hänelle voi-

mavaroja muuta elämää varten.
390

 Sosiaalityön lähtökohdat tarkoituksen löytämi-

sessä tulivat hyvin esille tutkimukseni aineistossa myös seurakunnan työn osalta. 

Eeva Martikaisen mukaan sielunhoitotyön tehtävänä on auttaa asiakasta löy-

tämään vastauksia elämän mielekkyyttä koskeviin kysymyksiin. Sielunhoitajan 

roolina on kulkea asiakkaan vierellä vastauksia etsittäessä. Sielunhoidon lähtö-

kohdaksi voidaan hänen mukaansa aina ottaa lähimmäisyyden toteuttaminen, 

vaikkakin psyykkisten ongelmien tunnistaminen vaatii terapian alueeseen kuulu-

via taitoja.
391

 Martikaisen mainitsema lähimmäisyyden toteuttaminen kuvastaa 

mielestäni hyvin sitä tapaa, jota kappelissa jo toteutetaan. Kappelin henkilökunta 

on kannustanut ja motivoinut asiakkaita ylläpitämään, säilyttämään tai vahvista-

maan tarkoitusta tuovia asioita elämässään. Mikäli tarkoitusta tuottavat tehtävät 

ovat kadonneet, asiakkaalle on pyritty löytämään uusia tarkoitusta tuottavia asioi-

ta. Jos asiakkaan elämässä tarkoitusta tuovat asiat ovat kappelin henkilökunnan 

mielestä olleet hänen hyvinvointiaan vaarantavia, on henkilökunta voinut tukea 

asiakasta ohjaamalla tätä toisenlaisiin päämääriin. Näissä kaikissa kappelissa tar-

jottava keskusteluapu on avainasemassa.  

Tässä pääluvussa olen käsitellyt tapoja, joilla henkilökunnan näkemyksen 

mukaan voidaan tukea asiakasta elämänhallinnassa. Analyysissäni nämä tekijät 

liittyivät mielekkyyden löytämisen ja säilyttämisen kokonaisuuteen. Clinebellin 

mukaan yksi ihmisen perustarpeista on juuri mielekkyyden tarve. Mielekkyyteen 

liittyy myös rakastava ja luotettava suhde Jumalaan.
392

 Esittelemäni asiat tulivat 

ilmi jossain muodossa suurimmassa osassa haastatteluja. Poikkeuksen muodosti 

ihmissuhteiden ja Jumala-suhteen sovittelemista koskenut kokonaisuus, joka sai 

vain yksittäisiä mainintoja muutaman haastateltavan osalta. Työntekijäryhmien 

välillä ei löytynyt muuta merkittävää eroa kuin uskonnollisten teemojen painot-

tuminen seurakunnan työntekijöihin. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten välillä nä-

kemyserot olivat yllättävän vähäiset. 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkö-

kulmasta, miten Kampin kappelissa tuetaan kävijöiden elämänhallintaa. Tutki-

mustehtävä jakautui kahteen osaan: kappelin kontekstin sekä asiakkaiden ja hen-

kilökunnan välisten kohtaamisten ja keskustelujen tarkasteluun. Näiden tarkaste-

lukohteiden osalta selvitettiin, miten ja miksi ne tukevat kappelin kävijöitä. Tut-

kimus suoritettiin laadullisena ja teoriaohjaavana haastatteluaineiston ja kirjallis-

ten dokumenttien analysoinnin avulla. 

Kappelin henkilökunnan näkökulmasta Kampin kappeli kontekstina sisältää 

useita tekijöitä, jotka mahdollistavat tai auttavat erilaisten elämänhallinnan strate-

gioiden toteuttamista. Konteksti mahdollistaa avun hakemisen ja antamisen. Kap-

pelissa on matala tulokynnys ja sen ilmapiiri suosii keskustelujen aloittamista ja 

keskusteluihin syventymistä. Toiminta on asiakaslähtöistä ja henkilökunnan kyky 

vastata asiakkaiden tarpeisiin laaja-alaista. Kappeli on paikka, jossa käyminen 

mahdollistaa erilaisten elämänhallinnan strategioiden toteuttamisen. Kappelissa 

käydään, koska siellä voi itsekseen hiljentyä, saada sosiaalista tukea ja päästä yh-

teyteen uskonyhteisön kanssa. Kontekstin erottelu asiakas-suhteista vastasi Mik-

kolan tutkimuksessa tehtyä ratkaisua. Erottelu oli mielekäs ja antoi tärkeää tietoa 

tilan ja toiminnan suhteesta tutkittuun näkökulmaan.  

Henkilökunnan ja asiakkaiden välisissä kohtaamisissa ja keskusteluissa 

muodostui kolme merkittävää tukemisen ulottuvuutta: tuki yhteyden luomisessa ja 

säilyttämisessä, tuki ongelmien käsittelyssä sekä tuki mielekkyyden löytämisessä 

ja säilyttämisessä. Yhteyden luominen asiakkaaseen liittyi henkilökunnan aloit-

teellisuuteen kontaktin ottamisessa, dialogiseen lähestymistapaan ja toimenpitei-

siin, jolla pyrittiin poistamaan puhumisen esteitä. Nämä tukivat asiakasta, koska 

ne helpottivat kontaktin syntymistä ja keskustelusuhteeseen pääsemistä, mikä 

toimi lähtökohtana muille tukemisen mahdollisuuksille. Jo syntyneen asiakassuh-

teen syventämisessä keskeisiä olivat asiakkaan tarpeiden ja hänen ihmisyytensä 

eri ulottuvuuksien sisään sulkeminen sekä mahdollisuus käydä kappelilla useam-

man kerran. Näiden tekijöiden kautta asiakkaalla oli mahdollisuus tunnistaa toi-

mimattomia strategioitaan ja olla avoin uusien keinojen käyttämiselle. Joidenkin 

asiakkaiden kohdalla merkittävää oli tavanomaista ihmissuhdetta muistuttava 

kanssakäyminen kappelin henkilökunnan kanssa. Tämä mahdollisuus paikkasi sitä 

puutetta asiakkaan voimavaroissa, jonka läheisten tai sosiaalisten verkostojen vä-
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häisyys oli muodostanut. Ihmisten kohtaamisten mahdollisuudet näkyivät parhai-

ten juuri yhteyden luomiseen ja säilyttämiseen liittyvässä tukemisessa. 

Ongelmien käsittelyssä työntekijät ja vapaaehtoiset näkivät tärkeinä tekijöi-

nä kuuntelemisen ja asiakkaan tunneilmaisujen vastaanottamisen. Nämä auttoivat 

asiakasta ensisijaisesti purkamaan mielessään pyöriviä tai askarruttavia asioita ja 

sitä kautta tulemaan toimeen tilanteensa kanssa. Kuuntelemiseen liittyi asiakkaan 

tilanteen kartoittaminen sekä informaation, neuvojen ja ohjeiden antaminen. Kar-

toittaminen oli tärkeää asiakkaan tyylin ymmärtämiseksi ja hänen tilanteensa kan-

nalta relevantin tiedon ja neuvojen antamista varten. Asiakkaan hallinnan ja kont-

rollin tunnetta pyrittiin tukemaan kolmella tavalla: tukemalla hänen tyylinsä säi-

lyttämistä, ohjaamalla häntä ottamaan suurempaa vastuuta asioiden hoitamisesta 

tai ohjaamalla häntä ottamaan vastaan apua. Säilyttävän ja muuttavan otteen käyt-

tö liittyi muun muassa asiakkaan hyvinvoinnin kannalta keskeisten tekijöiden tun-

nistamiseen. Asiakkaan uskonnollinen orientaatio otettiin tukemisessa huomioon 

pääasiassa kahdella tavalla: tukemalla asiakkaan Jumala-suhdetta ja toimimalla 

suhteessa välittäjänä. Näiden katsottiin tukevan asiakasta, koska uskonnollisuu-

desta sellaisenaan oli pääasiassa tukea asiakkaille. 

Mielekkyyden löytämistä ja säilyttämistä tuettiin etsimällä elämäntilanteen 

tai ongelmien merkitystä yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijät ja vapaaehtoiset 

näkivät merkityksellisenä myös mahdollisuuden merkitysten muuttamiseen ja 

pyrkivät käyttämään sitä hyödykseen. Merkityksen paikantamisen ja uusien mer-

kitysten antamisen nähtiin auttavan asiakasta tulemaan toimeen stressitekijän 

kanssa ja toisaalta löytämään omat mahdollisuutensa vaikuttaa siihen. Asiakkaita 

tuettiin myös tarkoituksen löytämisessä ja vahvistamisessa, mikä nähtiin keskei-

senä elämisen halun, mielialan ja arjen toimivuuden kannalta. Tuki ongelmien 

käsittelyssä ja mielekkyyden löytämisessä ja säilyttämisessä tapahtui pääasialli-

sesti keskustelun avulla. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että erilaiset elämänhallintaa tukevat tekijät linkit-

tyvät toisiinsa. Kohtaamisten ja keskustelujen koko kaarta ajatellen tukemisessa 

oli erilaisia vaiheita ja osa vaiheista oli peräkkäisiä tai samanaikaisia. Elämänhal-

linnan tukeminen voi siis olla prosessi samalla tavoin kuin elämänhallinta. Tuke-

misen keinot linkittyivät myös kappelin ulkopuolelle toisiin auttajatahoihin ja 

asiakkaan ympäristöön. Tutkimuksen tehtävänä oli tutkia, miten ja miksi tukemi-

nen tapahtuu, mutta tuloksissa ilmeni myös tukemisen rajoitteita. Tärkein niistä 

oli keskustelusuhteen lyhyys. Suurin osa kappelin kävijöistä on turisteja tai asiak-
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kaita, jotka käyvät kerran. Yhden keskustelun mahdollisuudet ovat tukemisen 

kannalta rajalliset.  

Elämänhallinta liittyy merkityksellisyyden etsimiseen ensisijaisesti säilyt-

tämisen mekanismien kautta. Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että myös 

elämänhallinnan tukeminen Kampin kappelissa tapahtui pääasiallisesti asiakkaan 

keinot ja päämäärät säilyttävien menetelmien, käytäntöjen ja toimenpiteiden avul-

la. Muuttamiseen pyrittiin lähinnä silloin, kun asiakkaan käyttämät keinot tai hä-

nen valitsemansa päämäärät vaaransivat hänen hyvinvointinsa. Muutokseen pyr-

kimisessä keinojen muuttamiseen ohjaaminen oli yleisempää kuin päämääriin 

puuttuminen. 

Kampin kappelissa elämänhallinnan tukemisen keinoihin vaikuttivat ne 

työmenetelmät ja käytänteet, joita siellä työskentelevät henkilöt omalla alallaan 

yleisesti käyttivät. Näin ollen keinoilla oli yhteyksiä sielunhoidon, diakonian ja 

sosiaalityön menetelmiin ja käytänteisiin, vaikka sisällöt eivät olleetkaan täysin 

yhdenmukaiset. Elämänhallinnan tukemiseksi ymmärrettiin tässä tutkimuksessa 

laajempi kirjo erilaisia toimintatapoja ja olosuhteita, kuin mitä tukemisella näillä 

työaloilla yleisesti tarkoitetaan. Tukemisen keinot mahdollistivat muun muassa 

ongelmakeskeistä, tunnekeskeistä, sosiaalista ja merkityskeskeistä elämänhallin-

nan tyyliä käyttävien asiakkaiden tukemisen elämänhallintaan kuuluvan arviointi-

prosessin eri vaiheissa. Tukeminen kohdistui enemmän ei-uskonnolliseen, kuin 

uskonnolliseen elämänhallintaan, mikä on linjassa ei-uskonnollisen elämänhallin-

nan keinojen suuremman käytön kanssa. Monet keinot liittyivät asiakkaan voima-

varojen tunnistamiseen ja niiden parantamiseen. Toisaalta huomiota kiinnitettiin 

myös elämänhallinnan kannalta rajoittaviin tekijöihin ja niiden poistamiseen.  

Elämänhallinnan tukeminen kappelissa oli melko kokonaisvaltaista siinä 

mielessä, että siinä otettiin huomioon ihmisen henkinen, hengellinen ja sosiaali-

nen ulottuvuus. Konkreettinen aineellinen apu jäi kuitenkin vähäiseksi. Kokonais-

valtaisuus mahdollistui kaupungin ja seurakunnan työntekijöiden yhteisen työs-

kentelyn ja työnäyn avulla, josta sellaiset toimintaa rajoittavat tekijät, kuten pää-

töksenteko ja siihen liittyvä toimivaltasuhteiden määrittely, pitkälti puuttuivat. 

Taustalla kokonaisvaltaisessa otteessa oli työntekijöiden laajalti jakama ihmiskä-

sitys. Jaettu ihmiskäsitys näyttäisi olevan yksi merkittävä tekijä moniammatillisen 

ja asiakasta elämänhallinnan tukemisessa hyödyttävän toiminnan rakentamisessa. 

Tutkimuksen avulla saadun tiedon yleistettävyys rajoittuu tutkimuskohtee-

seen, eli Kampin kappeliin. Tietoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää muissa 
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sisällöltään yhteneväisissä seurakuntien ja kaupunkien yhteistyöprojekteissa ja -

kohteissa. Tutkimuksessa saadut tulokset eivät kerro kävijöiden elämänhallinnas-

ta, koska tutkimuksen kohteena oli sen tukeminen. Tutkimuksen tulokset eivät 

myöskään anna tarkkaa tietoa siitä, minkälaisia sielunhoidon, diakonian ja sosiaa-

lityön menetelmiä Kappelissa käytetään, sillä niitä on tässä tutkimuksessa tarkas-

teltu vain rajatusta näkökulmasta.  

Tutkimus antoi paljon uutta tietoa Kampin kappelista ja sen henkilökunnasta 

elämänhallinnan tukijoina. Ennen aineiston keräämistä tutkimustehtävääni sisältyi 

sekä elämänhallinnan että elämänhallinnan tukemisen tutkiminen. Tutkimustehtä-

vän tarkentuminen tukemiseen tapahtui vasta aineiston alustavan analysoinnin 

yhteydessä. Mikäli haastattelujen teemat olisivat kohdistuneet vain tukemiseen 

liittyviin teemoihin, olisi tutkimuskohteesta mahdollisesti saatu haastatteluissa 

tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Aineiston suuren määrän vuoksi tutki-

mustehtävää olisi tässä tapauksessa täytynyt kuitenkin rajata vielä tarkemmin. 

Kirjallisten raporttien käyttö sivuaineistona haastatteluaineiston rinnalla oli mie-

lestäni onnistunut ratkaisu. Raportit antoivat monista asioista yksityiskohtai-

sempaa tietoa. Ne myös antoivat laaja-alaisemman kuvan tiettyjen tukemisen kei-

nojen käytöstä niissä kohdin, joissa haastateltavilta saatu tieto jäi vähäiseksi.  

Tutkimus suoritettiin työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkökulmasta. Tu-

kemista ajatellen valitsemani näkökulma toi esiin ne keinot, joita henkilökunta 

työssään jatkuvasti käyttää. Kummatkin työntekijäryhmät toivat esiin tutkimuksen 

kannalta olennaisia asioita. Myös vapaaehtoisten merkitys oli suuri, vaikkakin he 

toivat työntekijöihin nähden esiin yleisempää tietoa. Vapaaehtoiset toivat esiin 

runsaammassa määrin muun muassa kritiikkiä, josta suurin osa kohdistui kappelin 

kontekstiin. Tutkimuksen näkökulman rajaaminen kappelin työntekijöihin olisi 

myös ollut toimiva vaihtoehto. Mikäli tutkimus olisi haluttu rajata vain sosiaali-

työn tai seurakuntatyön kontekstiin, olisi aineistona voitu käyttää vain jomman-

kumman työntekijäryhmän haastatteluja ja heidän laatimiaan raportteja. Tämä ei 

kappelin kokonaisuutta ajatellen kuitenkaan ollut mielestäni mielekäs ratkaisu. 

Työntekijät ja vapaaehtoiset olivat mielestäni asiakkaita paremmassa asemassa 

ajatellen kappelissa käytettyjen elämänhallinnan tukemisen tapojen, menetelmien 

ja käytäntöjen tunnistamista ja nimeämistä aineiston keruuta varten. Saadut tulok-

set antavat mahdollisuuden pohtia käytettyjen keinojen merkitystä. Asiakkaiden 

näkökulma olisi kertonut enemmän asiakkaiden toiveista ja siitä, mikä tukemises-
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sa toimii tai ei toimi. Oma asemani tutkimuksen sisäpiiriläisenä auttoi tutkimus-

kohteen hahmottamisessa ja haastatteluaineiston keräämisessä.  

Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa aikaisemmat tukemisen tutkimukset 

auttoivat löytämään, vertailemaan ja antamaan painoarvoa niille elämänhallinnan 

tukemisen käytänteille, tavoille ja menetelmille, joita aineistosta hahmottui. Tä-

män tutkimuksen tulokset olivat joissakin kohdissa yhteneväiset aikaisemman 

tutkimuksen kanssa. Merkittävää yhteneväisyyttä ei kuitenkaan ollut yhdenkään 

tutkimuksen kanssa, mikä kertoo elämänhallinnan tukemisen konteksti-

sidonnaisuudesta. Hyödynsin tutkimuksessani myös tunnettuja elämänhallinnan 

teorioita. Nämä teoriat olivat avainasemassa, kun pyrin vastaamaan siihen, miksi 

hahmottamani elämänhallinnan tukemisen keinot tukevat asiakasta. Mielestäni 

tukemisen ymmärtämisessä ja tutkimisessa elämänhallinnan teorioita ja tukemi-

seen liittyviä tutkimustuloksia ei tulisikaan pitää erillään.  

Kappelin asiakkaiden näkökulma elämänhallintaan ja sen tukemiseen jää 

tämän tutkimuksen jälkeen vielä avoimeksi. Asiakkaiden näkökulmaa olisi tärke-

ää tutkia ja siinä tämän tutkimuksen tuloksia voidaan ainakin tutkimustehtävää ja 

teemoja suunnitellessa hyödyntää. Elämänhallinnan tukeminen on merkittävä väy-

lä vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Siksi aiheen tutkimusta, omaa käsitteiden 

määrittelyä ja teorianmuodostusta tarvitaan jatkossakin teologian alalla. 
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liite 1 

Teemahaastattelun runko 

1. Haastateltavan tausta: 

 työtehtävän/vapaaehtoistehtävän sisältö 

 työkokemus  

2. Näkemys kappelista toimintaympäristönä 

 Minkälaista toimintaa kappelissa järjestetään ja minkälaista työtä 

tehdään? 

 Miten toiminta/työ on painottunut? 

 Miten kappeli työympäristönä eroaa aikaisemmista tehtävistäsi? 

3. Näkemys kävijöistä  

 Minkälaisia ihmisiä kappelissa käy, ”tyypilliset kävijäryhmät”? 

 Onko jokin ihmisryhmä, jonka käymisestä olet yllättynyt? 

 Ketkä eivät käy ja keitä kappelin toiminta ei tavoita? 

4. Kävijöiden selviytyminen arjessa ja kriiseissä ja niistä nousevat 

tarpeet 

 Onko kävijöillä stressiä, huolia tai vaikeuksia elämässä? 

 Mistä asioista kävijät stressaavat? 

 Mistä huomaat, jos kävijä on stressaantunut tai hänellä on huolia? 

 Minkälaisia tarpeita heillä silloin on? 

 Miten suuremmat elämänkriisit näkyvät kappelissa tehtävässä 

työssä? 

 Minkälaisia ei-uskonnollisia asioita asiakkaat ajattelevat tai tekevät 

selviytyäkseen huolistaan? 

 Minkälaisia uskonnollisia asioita asiakkaat ajattelevat tai tekevät 

selviytyäkseen huolistaan? 

5. Kappelin toiminta arjesta ja kriiseistä selviytymisen tukijana  

 Minkälaista apua kävijät toivovat? 

 Minkälaista apua kävijät eivät halua? 

 Miten voit omassa työssäsi auttaa asiakkaita selviytymään 

arjesta/kriiseistä? 

 Milloin olet kokenut onnistuneesi auttamisessa? 

 Mistä olet huomannut, että asiakas on saanut apua stressiin? 

 Minkälaisissa tilanteissa ja miksi et ole pystynyt auttamaan 

asiakasta tai olet voinut auttaa vain osittain? 

 Mikä merkitys on: 

o kappelin työntekijöiden hengellisellä tuella, rukoilemisella 

jne.? 

o hiljaisuudessa rauhoittumisella, meditaatiolla jne.? 

o asiakkaan kanssa keskustelemisella? 

o yhteistyöllä kirkon ja sosiaalitoimen kesken? 

o yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa? 



 Mikä merkitys selviytymiselle on: 

o suomalaisella kulttuurilla? 

o yleisellä asenteella ja ilmapiirillä jne.? 

6. Mitä en osannut kysyä? Mitä vielä haluaisit kertoa? 



Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 5/2014 1 (2)
Sosiaali- ja terveysvirasto
Perhe- ja sosiaalipalvelut

29.1.2014
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Birgitta Hämäläinen
Köynnyskuja 6
01360 Vantaa

8 §
Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2013-015878

HEL 2013-015878 T 13 02 01

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti myöntää 
tutkimusluvan  Birgitta Hämäläisen käytännöllisen teologian pro gradu -
opinnäytetyölle "Kampin kappeli ja elämänhallinta - työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten näkemys kappelin roolista kävijöiden elämänhallinnan 
tukemisessa". Opinnäytetyötä varten haastatellaan kappelissa 
työskenteleviä, muun muassa sosiaali- ja terveysviraston työntekijöitä. 
Lisäksi hyödynnetään Helsingin seurakuntayhtymän hallinnoimaan 
Webropol-ohjelmaan kirjattuja tunnisteettomia kävijätietoja, jotka hakija 
saa käyttöönsä kappelin toiminnanjohtajalta. Opinnäytetyön 
yhteyshenkilönä sosiaali- ja terveysvirastossa on toiminnansuunnittelija 
Anne Kuvaja. 

Opinnäytetyöstä ei saa aiheutua kustannuksia sosiaali- ja 
terveysvirastolle. Valmis opinnäytetyö tai sen sähköinen osoite 
toimitetaan sosiaali- ja terveysviraston käyttöön osoitteella Helsingin 
kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin 
kaupunki, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Lisätiedot
Anne Kuvaja, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja 

terveyslautakunta
Yhteyshenkilö
Valmistelija



Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 5/2014 2 (2)
Sosiaali- ja terveysvirasto
Perhe- ja sosiaalipalvelut

29.1.2014
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.02.2014 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja



liite 3 

Analyysin tuloksena muodostunut luokitus 

Kappelin konteksti 
elämänhallinnan 
tukemisessa 

Matala tulokynnys 

Saavutettavuus 

Avoimuus 

Toiminnasta viestiminen 

Käsittelyilmapiiri 

Viihtyvyys 

Ajan antaminen 

Asiakkaan tarpeiden 
huomioon ottaminen 

Osaaminen/tietotaito 

Taustatuki 

Paikka hiljentymiselle ja 
muistelemiselle 

Hiljentyminen elämäntapana 

Herkistyminen 

Muisteleminen 

Paikka kohtaamiselle 
Kaupunki-olohuoneena 
toimiminen 

Uskonyhteisönä toimiminen 

Tuki yhteytenä 
henkilökuntaan 

Asiakassuhteen perustan 
luominen 

Aloitteellisuus 

Keskustelun esteiden 
poistaminen 

Dialoginen lähestymistapa 

Asiakassuhteen 
syventäminen 

Sisään sulkeminen 

Lupa tulla uudelleen 

Ihmissuhteen 
muodostaminen 

Ihmissuhteen 
muodostaminen 

Tuki ongelmien 
käsittelyssä 

Mielen sisällön 
purkaminen 

Kuunteleminen 

Kartoittaminen 

Tunteiden vastaanottaminen 

Informaation, neuvojen ja 
ohjeiden antaminen 

Informaation antaminen 

Neuvominen 

Eteenpäin ohjaaminen 

Hallinnan tukeminen 

Asiakkaan tyylin 
kunnioittaminen 

Vastuuttaminen 

Vastuun jakaminen 

Jumala-suhteessa 
tukeminen 

Jumala-suhteen tukeminen 

Välittäjänä toimiminen 

Tuki elämän 
mielekkyydessä 

Merkityksen etsiminen 
Ajatusten selkeyttäminen 

Merkityksen pohtiminen 

Merkityksen muuttaminen 

Näkökulman laajentaminen 

Näkökulman muuttaminen 

Toivon lisääminen 

Sovitteleminen 

Tarkoituksen löytäminen 
Tuki suunnan säilyttämisessä 

Uuden suunnan 
osoittaminen 

 

 

 



 

 

 


