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1. JOHDANTO 

 

 

Englantilainen matkatoimisto Thomas Cook otti Espanjan matkakohteekseen 

vuonna 1872. Tuohon aikaan Espanjan tuntemattomuus oli matkojen 

viehätyksen aiheena. Turismin systemaattinen kehittäminen alkoi Espanjassa 

vuonna 1905, jolloin perustettiin Comisión National de Turísmó. Espanja oli 

turismin institutionalisoimisessa Euroopassa edelläkävijä. 1930-luvulla 

matkailijoiden määrä oli jo noin 440 000 henkeä. Sisällissota ja toinen 

maailmansota pysäyttivät turismin aina 1950-luvulle saakka. Ensimmäinen 

suomalainen seuramatka tehtiin Espanjaan vuonna 1951. Karhumäki Airways 

oli Malagaan avatun lentokentän ensimmäinen charter-lento, ja tämän 

kunniaksi lentokentällä on vieläkin DC-3-tyyppinen kone Kar-Airin väreissä 

nähtävillä. Espanjan hallitus tuki matkailusektoria työllisyyden ja elintason 

kohottamiseksi.  

    Jo vuonna 1971 turismi oli eräs Espanjan merkittävin talouden ala, 

ja tuolloin Espanjassa vieraili 21 miljoona turistia. Espanjan 

aurinkorannikosta kehittyi tuolla vuosikymmenellä suomalaisille 

ympärivuotinen kohde. Vuonna 1989 eurooppalaisten matkailijoiden 

lomamatkoista jopa 16 prosenttia suuntautui Espanjaan. Vuonna 1996 yli 

200 000 suomalaista matkasi Espanjaan.1 

Suosituin suomalaisten asuttama alue on Andalusiassa Malagan kahta 

puolta oleva pitkä Aurinkorannikoksi nimetty pikkukaupunkien ketjusta 

muodostuva rantavyöhyke, jolla suomalaisia on Nerjasta etelään Marbellaan 

saakka. Aurinkorannikolla on monia suomalaisia pienyrityksiä, joiden 

palveluksessa on nuoria työikäisiä. 

Paljon suuremman ryhmän sen sijaan muodostavat kausisiirtolaiset, 

jotka ovat Suomessa kirjoilla. Espanjassa arvellaan asuvan ainakin puolet 

vuodesta noin 30000 suomalaista, joista Aurinkorannikolla noin 20000 

henkeä.  

Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä Espanjaan muutto on 

lisääntynyt voimakkaasti.2  

                                                 
1 Honkanen 1999, 26 – 36. 
2 Helsingin Sanomat 19.3.2017. 
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Eläkeläisten elämään liittyviä haaveita käsittelevien tutkimusten 

perusteella on arvioitu jopa kolmasosan eläkeläisistä muuttavan Espanjaan. 3 

Aurinkorannikon keskeiseksi paikaksi muodistui suomalaisen 

rakennustoiminnan ansiosta Fuengirolaan kuuluva Los Pacos. Sinne 

rakennettiin suomalaista talviasutusta jo 1960-luvulla. Los Pacosia 

markkinoitiin lähinnä suomalaisille terveyttään hoitamaan tuleville 

vanhuksille. Los Pacosista muodostui suomalaiskylä, jossa palvelut pystyi 

ostamaan suomen kielellä. Nykyäänkin kylässä toimivat muun muassa 

suomalainen koulu ja Suomalaisen seurakunnan Pacosin tupa. Tupa toimii 

kohtaamispaikkana päivittäin kyläläisille. Talvisuomalaisten suuren määrän 

vuoksi Aurinkorannikosta kehittyi työhön tulleiden siirtolaisten alue paljon 

muita alueita nopeammin.4 

Suomalaisten kausisiirtolaisten ryhmä muodostuu pääasiassa 

eläkeläisistä, joskin Aurinkorannikolla on lisääntynyt myös lapsiperheiden 

ja nuorempien asukkaiden määrä. Vuorotteluvapaan käyttö on tuonut 

alueelle runsaasti ihmisiä, jotka vapaavuotensa aikana nauttivat 

miellyttävästä ilmastosta ja samalla osallistuvat yhteisiin toimiin 

ikäihmisten kanssa. Etelään on myös muuttanut nuoria yrittäjiä, ja nykyään 

Aurinkorannikolla toimii useita suomalaisomisteisia yrityksiä, jotka hoitavat 

internetin välityksellä palveluitaan Suomeen. Esimerkiksi 

puhelinlehtimyyjiä, nettipalveluyrityksiä ja työvuokraustoimistoja on tullut 

alueelle, jotka työllistävät nuoria.  

Kolmatta ikäänsä etelässä viettäviä on kuitenkin kaikista suomalaisista 

ylivoimainen enemmistö. ”Kolmas ikä” on käsite, joka tuli YK:n vuoden 

1999 ikäihmisten teemavuodesta. Sen teemana oli ”kaikenikäisten 

yhteiskunta” ja tavoitteena edistää ikääntyneiden ihmisten periaatteiden 

toteutumista. Näitä periaatteita ovat itsenäisyys, osallistuminen, hoito, 

huolenpito, itsensä toteuttaminen ja arvokkuus. Avainalueena ikääntyminen 

prosessina ja elinikäisenä kasvuna, ikääntyvät ihmiset yhteiskunnan 

voimavarana, hoidon ja huolenpidon tarvitsijoina, sukupolvien välinen 

                                                 
 
3 Helppikangas & Hiltunen 1992, 12. 
4 Mäkeläinen 2011, 10. 
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ymmärrys ja ikääntyvä yhteiskunta. Kysymyksessä on määritelmän 

mukaisesti kolmas ikä.5  

Aurinkorannikon suomalaisten yhteisöjen toiminnassa ikäihmisten 

elämää on edistetty yhteisöjen ja näiden vapaaehtoisten toimintamuotojen 

avulla.  Espanjan Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan lisäksi alueella 

on muutakin vapaaehtoistoimintaa. Asociación Finlandesa Costa del Sol on 

vanhin suomalaisten neuvottelukunta, ja vuonna 1991 Aurinkorannikolle 

perustettiin Asociatión Finlandesa Suomela –yhdistys, jonka ensimmäisen 

viiden toimintavuoden aikana on järjestetty noin 500 erilaista tilaisuutta. 

Suomela on järjestänyt laulu-, soitto- lausunta- ja tanssitilaisuuksia. Lisäksi 

on ollut kinkereitä, joissa on raamatun tulkintaa, kihlajaisia ja 

häätilaisuuksia. Suomelan vapaaehtoisuuteen liittyvässä toiminnassa on 

kolme tärkeää kokonaisuutta. Yksi on elävä musiikki, toinen on espanjan 

kielen opiskelu ja opettamisen järjestäminen ja kolmantena matkailu. 

Matkojen järjestämisen tarkoituksena on tutustuttaa jäsenille uutta 

kotiseutua, Andaluciaa tutummaksi. Suomela aloitti yhteistyön myös 

seurakunnan kanssa 1980-luvulla pastori Veli-Pekka Toiviaisen aikana, ja 

hänen työtään jatkoi pastori Hannu Ronimus.6 

Tyypillinen Espanjan suomalainen on irtaantunut työelämästä, mutta 

vanhukseksi häntä ei voi nimittää. Keski-ikäinenkään hän ei ole, ellei iän 

käsitettä venytetä. Aurinkorannikon suomalaisissa on kyse ihmisistä, joita 

on vaikea sijoittaa perinteisiin ikäryhmittelyihin. Aktiivista vanhemman 

ikävaiheen elämänvaihetta kutsutaan ”kolmanneksi iäksi”.7 

Nämä aktiiviset vanhukset käyttävät niin kirkon palveluksia kuin 

alueen muita harrastemahdollisuuksia aktiivisesti. Pysyvien asukkaiden ja 

talviasukkaiden kirkollinen osallistuminen on vahvaa.     

Ulkosuomalaisseurakuntien pieni koko mahdollistaa yhteisöllisemmän 

kokemuksen kuin kaupungistuneissa Suomen seurakunnissa. Seurakunta 

tarjoaa kodinomaisen yhteyden, jota vahvistaa vielä koti-Suomen kaipuu. 

Valtaosalla Espanjassa asuvilla on tiivis yhteys Suomeen, mutta 

                                                 
5 Karisto 2008, 10 - 11. 
6 Klemi 2001, 216 – 217. 
7 Karisto 2008, 12. 
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talviasukkaillekin suomalaisen kyläyhteisön luonne on identiteettiä 

vahvistava kokemus.8 

Pastori Veli-Pekka Toiviainen eli Pedro-pappi, kuten seurakuntalaiset 

häntä kutsuivat, aloitti kotikirkkotoiminnan vuonna 1984. Toiviainen oli 

tuohin aikaan Kansan raamattuseuran toiminnanjohtaja, ja tämä seura oli 

käynnistänyt hengellistä työtä Kanariansaarilla jo 1960-luvulla. 1980-

luvulla Aurinkorannikolla oli suuri kasvubuumi ja suomalaisia muutti paljon 

seudulle. Tuolloin Aurinkorannikolla ei ollut tarjolla kirkollisia palveluita ja 

hengellisen työn tarpeesta hänelle tuli paljon palautetta. Pastori Toiviainen 

oli yhteydessä ulkosuomalaistyöstä vastaavaan piispa Paavo 

Kortekankaaseen ja hänen pyynnöstään tehtiin selvitys kirkon 

ulkomaanasiain toimikunnalle tilanteesta ja tarpeista. Piispa Kortekangas 

lähti ajamaan asiaa kirkon hallinnossa. Päätösprosessi rahoituksineen vei 

paljon aikaa, joten hän kysyi pastori Toiviaiselta, voisiko Kansan 

raamattuseura hoitaa työn käynnistämisen siihen asti, kunnes kirkon hallinto 

saisi rakenteelliset päätökset kuntoon. Kansan raamattuseura vastasi 

myönteisesti, ja pastori Toiviainen pääsi matkaan tammikuun lopulla 

vuonna 1985. Ensimmäinen pappila oli vuokrahuoneistossa Los Bolchesissa 

Fuengirolassa. Jumalanpalvelukset ja tiedotus olivat ensimmäisiä 

hoidettavia asioita. Seurakunnan ensimmäiset vapaaehtoiset aloittivat myös 

toimintansa. Pastori Toiviainen kertoo kirjassa ”Pala Suomea Espanjassa” 

seuraavasti vapaaehtoistyön alusta: ”Unto Tiihonen asetti soittotaitonsa 

seurakunnan käyttöön ensimmäisenä kanttorinamme ja Xenia Kylänen 

apujoukkoineen puuhasi kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen. 

Tavarakuljetuksista huolehti reipas Raimo Mansikka ja tiedotuspaja toimi 

Reino Pekkosen huvilassa. Reino kirjoitti, liimasi, kopio ja vei ilmoituksia 

kaikkiin suomalaispisteisiin hotelleja myöten usean vuoden ajan. 

Lauluryhmää ja raamattukeskustelupiirejäkin käynnisteltiin”.9 

Vuosi 1988 merkitsi Aurinkorannikon ja koko Manner-Espanjan 

suomalaisessa kirkollisessa työssä uuden vaiheen alkua. Suomen evankelis-

luterilainen kirkko otti työstä vastuun ja sen jälkeen oli mahdollista ryhtyä 

pitkäjänteisen ja monipuolisen seurakuntatyön rakentamisen. Kun papin 

                                                 
8 Mäkeläinen 2011, 18- 24. 
9 Klemi 2001, 18 – 20. 
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toiminta-alueeseen kuului Costa del Solin lisäksi muukin Manner-Espanja 

(Costa Blanca, Madrid, Barcelona) sekä Baleaarien saaristo (lähinnä 

Mallorca), oli selvää, että toiminnan tuli perustua niin suuressa määrin kuin 

mahdollista seurakuntalaisten vapaaehtoiseen vastuuseen. Toiminnan alusta 

lähtien vapaaehtoisten määrä oli suuri.  10 

Toiminnasta tiedottaminen oli tärkeää, ja esimerkiksi 

Aurinkorannikolla ilmestyvän suomalaisen Olé-lehden kanssa tehtävä 

säännöllinen yhteistyö auttoi paljon viestinnässä. Lisäksi suomalaiset 

matkatoimistot tekivät yhteistyötä ja kirkon palveluiden tiedottamisen he 

kokivat osana palveluaan matkailijoille: matkatoimistojen hotellien 

kansioista löytyivät yhteystiedot ja tapahtumatiedotteita.  Käytännössä tämä 

johti siihen, että toiminnan laajentuessa pappikaan ei enää ehtinyt kaikkiin 

tervetuliais- ja tiedotustilaisuuksiin. Matkaoppaat ottivat usein yhteyttä 

pappiin ja pyysivät tukea määrättyjen asiakkaiden hoitamisessa.   

Vuonna 1988 kirkko pääsi aloittamaan toiminnan Ruotsin kirkon 

uusiin tiloihin Fuengirolan keskustassa. Lisäksi Pyhäkoulu -toiminta pääsi 

käynnistymään kielikouluna toimivan Suomi-koulun yhteydessä 

ruotsalaisen koulun tiloissa.  

Lähimmäispalvelu oli jo alusta lähtien mittavin vapaaehtoisten 

hoitamaa toimintaa. Kirkkoneuvosto teki 1989 päätöksen toiminnan 

aloittamisesta ja toiminta käynnistyi syyskaudella 1989. Tamperelainen 

diakonissa Aino Koro kävi pitämässä erityisen lähimmäispalvelukurssi ja 

runsaat 50 vapaaehtoisavustajaa oli tarvittaessa liikkeellä koko rannikolla. 

Avustustapahtumia kirjattiin seuraavana vuonna peräti noin 1000 

kappaletta. Keväällä 1990 avuksi tuli Helsingin Diakonissalaitos, joka 

lähetti myös työntekijän paikalle. Diakoniatyön tukikohtana oli Torren-tupa 

Torremolinoksessa. Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniatyönprojekti 

päättyi 1998.11  

Toiminnan organisoimisen yhteydessä perustettiin 

Seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet koostuivat paikallisista aktiiveista. 

Seurakuntaneuvosto toimii pastorin apuna.  

                                                 
10 Klemi 2001, 98 – 103. 
11 Klemi 2001, 17 – 26.  
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Kirkolliskokous päätti marraskuussa 1994 Manner-Espanjan siirtolais- 

ja turistipapin määräaikaisen viran jatkamisesta uudeksi 

kolmivuotiskaudeksi 1995-1997. Virkaan valittiin syyskuusta 1994 lähtien 

pastori Hannu Ronimus. Hän oli aloitteentekijä ja aktiivi uuden 

seurakuntakodin hankkimiseksi Fuenfirolan Los Bolichesista. Ronimus 

kirjoitti  Olé –lehdessä (4/95) : 

”Kuluvan kolmivuotiskauden 1995-1997 aikana on koko Manner-

Espanjan seurakuntatyössä tarkoitus siirtyä yhä suurempaan toiminnalliseen, 

taloudelliseen ja hallinnolliseen itsenäisyyteen. Kuten aikaisemmin eri 

yhteyksissä on todettu, tämä on mahdollista vain seurakuntalaisten 

sitoutumisen avulla. Monien ihmisten kokemus on ollut, että seurakunta voi 

olla lämminhenkinen hengellinen koti, jossa he haluavat olla mukana ja 

myös tarvittaessa kantaa vastuuta eri tehtävien hoitamisessa. Useiden 

ihmisten kohdalla kiinteä sitoutuminen on jatkunut vuodesta toiseen. Se on 

hieno asia, toden totta”.12   

Seppo Kähkönen kirjottaa kirjassa Pala Suomea Espanjassa 

seuraavasti vuonna 2000: ”Seurakunnalla on ollut onni saada piiriinsä 

erilaisia työharjoittelua suorittavia henkilöitä kotimaasta.” Hän kertoo, 

kuinka monipuolista toiminta oli jo tuolloin. 

”Maanantaisin on kokoontunut seurakuntakodilla joka toinen viikko 

Hyvän olon -ryhmä. Ryhmässä on käsitelty laajasti hyvään oloon ja 

terveyteen liittyviä asioita. Keskusteluiltapäivä miehille on kokoontunut 

vuoroviikoin Hyvän olon maanantain kanssa. Tiistaisin on Pacosintuvalla 

Seurakuntailta, joista ovat vastanneet vapaaehtoiset. Keväällä 2001 on 

aloitettu naisten iltapäiväkahvit ja raamattupiirit ovat kokoontuneet 

Torentuvalla, Seurakuntakodissa, Minervalassa ja Calahondan piiriläisten 

kotona. Pienpiiritoimintaan kuuluivat lapsille ja nuorille suunnattu tarjonta, 

kuten lasten iltapäiväkerho ja varhaisnuortenilta torstaisin ja lauantaisin. 

Varsin mielenkiintoinen kokoontumistapahtuma on ollut seurakuntakodilla 

keväisin ja syksyisin pidettävä Miesten lauantai -tapahtuma, jossa on ollut 

eri alojen asiantuntija puhujia. Seurakuntasali on aina ollut täynnä miehiä.”  

                                                 
12 Klemi 2001, 98 – 103. 
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Diakoniatoiminnan siirryttyä seurakunnalle vuoden 1999 alusta, on 

siihen muodostettu diakoniatoimikunta. Vapaaehtoiset ovat asiantuntijoita 

eri vapaaehtoistyönmuodoissa aina diakoniatyön tuntemuksesta sosiologiin 

tai tulkkaukseen. Diakoniapäivystys toimii maanantaista perjantaihin klo. 

10.00 – 13.00 ja diakonia-asemalta saa apua akuuttiin hätään. Muuta 

toimintaa olivat kevätmyyjäiset, Sana viikonvaihteeksi Radio Finlandiassa 

perjantaisin. 

Aurinkorannikon kuoron toiminnan käynnisti pastori Veli-Pekka 

Toiviainen. Kuorotoiminta on tärkeä harrastusmuoto suomalaisen 

siirtokunnan alueella Aurinkorannikolla. Toiviainen kertoo:  

”Kuorotoimintaan oli aina halukkaita tulossa. Aurinkorannikon kuoro 

on muodostettu siirtokunnan yhteiseksi kuoroksi, suomalaisseurojen ja 

seurakunnan yhteiskuoroksi seurakunnan ottaessa toiminta- ja 

rahoitusvastuun. Kuoron toiminta rikastutti myös jumalanpalveluselämää 

suuresti. Tuhkamessu osoitti erityisen vetovoimansa”.  

Oman kuoron lisäksi vierailevia kuoroja oli runsaasti. Useat vierailut 

oli järjestetty yhteistoiminnassa vuoden 1989 lopulla perustetun 

kulttuuriyhdistys Kalevan kanssa. Kuoro teki esiintymismatkoja Madridiin 

ja kuoro pyrki tiiviiseen yhteistyöhön seurakunnan lisäksi alueella toimivien 

järjestöjen kuten Suomelan, Leijonien ja suomalaisen koulun kanssa. Kuoro 

esiintyi itsenäisyyspäivän juhlissa, kansainvälisillä päivillä ja ennen 

kaikkea, joulun aikaan kirkko oli tupaten täynnä, kun oli kauneimmat 

joululaulut. 13 

Tämän Progradu -työn tarkoituksena on selvittää Espanjan 

Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan vapaaehtoistyötä, sen merkitystä 

vapaaehtoistyöntekijöille ja seurakunnalle. Vapaaehtoistyö ja siihen liittyvä 

käsite -kolmas sektori – on kasvava voimavara yhteiskunnassa. Kun 

taloudelliset resurssit ovat niukkenemassa seurakunnissa, vapaaehtoistyön 

merkitys korostuu toiminnassa. Vapaaehtoistyöllä on myös merkittävä rooli 

tekijöidensä sosiaalisessa elämässä ja verkostoitumisessa. Aihe on 

mielenkiintoinen, kun haastatteluissa ja seurakunnan toiminnassa pohditaan 

ulkomailla toimivan seurakunnan toimintaa.  

                                                 
13 Klemi 2001, 98 – 103. 
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Kirkolla on tärkeä ja moniulotteinen asema suomalaisten keskuudessa 

Aurinkorannikolla. Seurakunnalla ja sen työllä on keskeinen rooli osana 

Espanjan suomalasten elämää ja arjen ongelmia. 
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2. MITÄ ON VAPAAEHTOISTYÖ  

 

 

2.1. Vapaaehtoistyön määrittely, tavoitteet ja tehtäviä 

 

 

Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä 

toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta. Sitä tehdään omasta vapaasta 

tahdosta, ilman pakkoa. Vapaaehtoistoiminnaksi ei myöskään lasketa 

toimintaa, jota pidetään velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan. Jotkut 

toimintaa organisoivat yhteisöt saattavat maksaa vapaaehtoistoimintaan 

osallistumisesta. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä ja 

asuinpaikasta riippumatta kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa 

mukaan. Kotimaan lisäksi vapaaehtoistyötä voi tehdä myös ulkomailla. 

Vapaaehtoistoiminta on prosessi, jossa ihmiset yhdessä ryhtyvät parantamaa 

elämänlaatuaan ja voittamaan vaikeuksiaan. Vapaaehtoistyötä tehdään paitsi 

sosiaali- ja terveystyön piirissä myös useissa muissa toimintaympäristöissä 

kuten liikuntajärjestöissä, nuorisotyössä, sivistystyössä, vammaistyössä, 

seurakunnissa jne. Yhteistä näille moninaisille vapaaehtoistyön tekijöille on 

se, että ihmiset osallistuvat vapaaehtoistyön omasta halustaan ja ovat 

vapaaehtoistyöympäristössään täysivaltaisia toimijoita. Työstä ei makseta 

palkkaa ja sitä tehdään tavallisten ihmisten ehdoilla, tiedoilla ja taidoilla. 

Elämänkokemus ja sydämen sivistys ovat tärkeitä vapaaehtoistyön 

voimavaroja, eivät niinkään pelkät tekniset tiedot tai taidot. Koska 

vapaaehtoistyön tehtävät ovat moninaisia, saatetaan tarvita joissakin 

vapaaehtoistyön muodoissa hyvinkin yksityiskohtaista asiantuntemusta. 

Kuitenkin avustamiseen ja järjestöissä organisoituihin vapaaehtoistehtäviin 

ei tarvitse ammatillista osaamista tai valmiuksia, vaan usein halu auttaa 

riittää. 14 

Britta Koskiaho määrittelee vapaaehtoistyön asemaa yhteiskunnassa 

kirjassa ”Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena” artikkelissaan 

”Sosiaalipolitiikka ja vapaaehtoistyö” seuraavalla tavalla: 

Vapaaehtoissektoria kutsutaan kolmanneksi sektoriksi, joka on yksityisen 

sektorin, julkisen sektorin ja perheiden väliin jäävä yhteiskunnallinen 

                                                 
14 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi, 2016. 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi
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sektori. Tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous ja 

organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset tavoitteet. Vapaaehtoistyön 

yhteydessä on tarkasteltava myös käsitteitä vapaaehtoistoiminta, kolmas 

sektori ja kansalaisyhteiskunta.15 

Vapaaehtoisella on mahdollisuus itse määritellä toimintaan käytettävä 

aika ja työpanos. Vapaaehtoinen toimii tehtävässään omalla persoonallaan, 

tavallisen ihmisen taidoin ilman ammattikoulutusta. Hän tekee tarvittavat 

ratkaisut oman elämänkokemuksensa ja arvionsa mukaan. 

Vapaaehtoistoiminnassakin sovitaan työtehtävistä, mutta pakottavaa 

velvoitetta sen suorittamiseen ei ole ja työaika sovitaan myös vapaaehtoisen 

toiveiden mukaisesti. Oikeuksia ovat esimerkiksi työnvastikkeellisuudesta 

saatava palkka, jota ei makseta vapaaehtoistyöstä. Organisoidun toiminnan 

lisäksi vapaaehtoistoiminta syntyy spontaanisti ihmisten välillä. Se on 

ihmisten välistä tukea ja vastuunkantoa. Yhä keskeisemmäksi osaksi 

vapaaehtoistyön määrittelyssä esiin nousee sosiaalisten suhteiden 

kartuttaminen. 16 

Vapaaehtoistoiminta voi olla filantropiaa eli hyväntekeväisyyttä, avun 

antamista ja vertaistukea sekä osallistumista, edunvalvontaa ja 

kampanjointia. Yhteistä kaikille on vapaa tahto, yhteisöllinen hyöty ja 

palkattomuus.17 

Vapaaehtoistyössä oman identiteetin ja oman elämän arvokkaaksi 

kokemisen kannalta on merkittävää tuntea itsensä tarpeelliseksi ja 

hyödylliseksi sekä osallistua tärkeäksi kokemaansa toimintaan. Toimintaan 

mukaan tulemisen syy on ennen kaikkea tekemisen halu, ja mukaan 

lähdetään usein elämän taitekohdissa, perhetilanteen muuttuessa tai 

eläkkeelle siirryttäessä. Arkeen tulee uudenlaista sisältöä 

vapaaehtoistointaan osallistumisen avulla. Vapaaehtoistoimintaan mukaan 

tulemisen motiivina voi olla myös halu oppia uutta, uudenlaisen tiedon tarve 

ja ymmärryksen lisääminen omaa elämää varten. Se voi olla myös halu 

käyttää taitoja ja tietoja mielekkäällä tavalla. Vapaaehtoistoimintaan 

liittyminen voi tarjota itsellekin tukea elämän muutos- ja murrosvaiheessa, 

                                                 
15 Koskiaho 2002, 17 - 32. 
16 Harju & Niemelä & Ripatti 2001, 7. 
17 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 7. 
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jolloin sosiaaliset suhteet muuttuvat. Ihmiset hakeutuvat 

vapaaehtoistoimintaan myös siksi, että heillä on halu auttaa. 

Vapaaehtoistoiminta voi olla myös vastapaino omalle ammattityölle ja 

mielekäs vapaa-ajan viettämisen tapa. Lisäksi toimintaan mukaan tuleville 

oleellista ei aina ole se, mitä ryhmässä tehdään, vaan heitä kannustaa tarve 

kuulua johonkin ja kiinnostus elämään ja ihmisiin. Vapaaehtoistoiminta voi 

toimia myös vertaistukena, samassa elämäntilanteessa olevien tai samojen 

kokemusten pohjalta selvinneiden ihmisten kautta. Tällöin se vahvistaa 

myös auttajan omaa jaksamista.18 

Vapaaehtoistoiminnan tärkeimpinä päämäärinä pidetään kansalaisten 

osallistumismahdollisuuksien ja omatoimisuuden edistämistä. Sosiaali- ja 

terveysturvan keskusliitto on koordinoinut sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Keskusliitto tuotti järjestöjen ja 

seurakuntien käyttöön vapaaehtoistoiminnan koulutusaineiston vuonna 

1996. Sen valmisteli työryhmä, jossa olivat mukana keskusliiton lisäksi 

Suomen Punainen Risti ja Kirkon Diakonia- ja Yhteiskuntatyönkeskus 

(KDYK). Tämän aineiston mukaisesti vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

määriteltiin seuraavasti: 

 

- Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vastavuoroista toimintaa, josta 

kaikki osapuolet saavat iloa.  

- Vapaaehtoistoiminta on tasa-arvoista. 

- Jokainen tulee toimintaan mukaan vapaaehtoisesti. 

- Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa. 

- Vapaaehtoisapua annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Se ei korvaa 

ammattityötä. 

- Vapaaehtoinen on luotettava. 

- Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen. 

- Vapaaehtoinen toimii puolueettomasti. 

                                                 
18 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 33 – 35. 
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- Ihmisen autonomia eli itsenäisyys. Vapaaehtoistoiminnassa tukea annetaan 

sitä tarvitsevan ehdoilla. 

- Vapaaehtoinen saa tukea ja rohkaisua toimintaansa. 

- Vapaaehtoiset ovat tukea tarvitsevien ihmisten, heidän omaistensa ja 

ammattihenkilöstön yhteistyökumppaneita. 

Vapaaehtoisella on tavallisen ihmisen vastuu lähimmäisestä, mutta 

vapaaehtoisen toiminnasta on myös toiminnasta vastaavalla organisaatiolla 

vastuu sekä järjestöillä on vakuutuksia vapaaehtoistoimintaan.19 

Birgitta Yeung määrittelee vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin 

kuuluvaksi vastavuoroisuuden, yhteisen ilon, tasa-arvoisuuden, 

vapaaehtoisuuden, palkattomuuden, ei-ammattimaisuuden sekä 

luottamuksellisuuden.20  

 

 

 2.2.  Vapaaehtoistyö seurakunnissa 

 

 

                              2.2.1. Seurakuntien vapaaehtoistyön taustaa  

 

1800-luvulla kirkollista elämää sääteli kirkkolaki, eivätkä ajatukset 

kristillistä vapaaehtoistyöstä päässeet juurikaan vaikuttamaan 

seurakuntaelämään. Uudenlaisista toimintaperiaatteista ja -tavoista 

kiinnostuneet papit ryhtyivät yhdessä maallikoiden kanssa perustamaan 

yhdistyksiä, jotka olivat vapaaehtoisorganisaatioita ja toimivat joustavasti 

alueilla, joille virallinen kirkko ei vielä ennättänyt taipua. Suomeen 

setlementtiliikkeen tuonut Sigfrid Sirenius kirjoitti vuonna 1922 tämän ajan 

uudenlaisesta kristillisestä toiminnasta tutkimuksen, jonka hän otsikoi 

”Kansankirkko yhdistystoiminnan tukemana”. Kalliolan setlementti 

perustettiin vuonna 1919, jossa työskentelee noin 4 600 vapaaehtoista tällä 

hetkellä. 

                                                 
19 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 33 – 35. 
20 Yeung 2002, 25. 
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Näin nykytermein kolmas sektori oli laajasti tukemassa kirkkoa, joka 

tuolloin oli melko selvästi osa julkista valtaa ja vastuun kantoa. Myös 

teologian opiskelijoita innoitti vapaaehtoistyö jo 1800-luvun lopulla. 

Eräiden teologian professoreiden innostamana oltiin mukana 

vapaaehtoistoiminnassa, jossa opeteltiin tuntemaan ihmisten elämää 

Helsingin pienissä slummeissa ja opiskelijoita toimi myös 

vapaaehtoisjärjestöjen työntekijöinä.21  

Varakkuudestaan ja hyväntekeväisyystyöstä tunnettu rouvasväki 

perusti Suomeen esimerkiksi 1800- ja 1900-luvun vaihteessa 

diakonissayhdistyksiä, jotka käynnistivät vapaaehtoista diakoniatoimintaa. 

Aurora Karamzin laajensi hyväntekeväisyystoimintaa, ja hänen aloitteestaan 

perustettiin vuonna 1867 maamme ensimmäinen diakonialaitos Helsinkiin. 

Kaupunkilähetystoiminta alkoi Helsingissä vuonna 1883. Suurimpiin 

kaupunkeihin syntyneet kaupunkilähetykset osoittivat lähivuosina 

käynnistyvälle seurakuntadiakonialle suuntaa. Suomen Kirkon 

Sisälähetysseura perustettiin vuonna 1905 Sortavalaan. Ensimmäinen 

katulähetysyhdistys perustettiin 1945, jonka tehtävänä oli kodittomien 

alkoholistien asuntolatoiminta.22 

Vapaaehtoistoimintaa käsitteenä ja mahdollisuutena käsitellään kirkon 

tulevaisuusselonteossa, Kirkko 2020. Selonteossa esitetään, että 

vapaaehtoistoiminnalla on keskeinen asema kirkon tulevaisuutta ajatellen: 

Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa 

kirkon ja seurakuntien elämää. Kirkon valitseminen, kaikkien 

vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen joukosta, on sitoutumista kirkon 

jäsenyyteen. 23 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on kirkolla keskeinen tavoite. 

Painopistettä seurakuntien toiminnassa halutaan muuttaa 

viranhaltijakeskeisyydestä seurakuntalaisten osallistumiseen ja 

osallisuuteen. Meidän kirkko -strategiassa (2008) vapaaehtoistoiminta on 

nostettu koko kirkon tärkeäksi kehittämishankkeeksi. Taloudellisten 

resurssien heikentymisen vuoksi nähdään vapaaehtoistoiminta myös 

                                                 
21 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 39 – 48. 
22 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 39 – 48. 
23 Selonteko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 54. 
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seurakunnan toiminnan mahdollistajana. Kirkkohallituksessa toteutettiin 

vuosina 2009 – 2012 vapaaehtoisten kehittämishanketta, johon seurakuntia 

kutsuttiin mukaan. Tavoitteena on ollut etsiä yhdessä seurakuntalaisten 

kanssa uusia näkökulmia vapaaehtoistyöhön sekä kehittää 

vapaaehtoistoimintaa tukevia rakenteita.24 

1990-luvun lama nosti kirkon sosiaalisen työn merkitystä samalla kun 

se myös muutti yhteiskunnallisten tahojen työnjakoa. Kunnat ovat etsineet 

yhteistyökumppaneita kolmannen sektorin tuottajista, seurakunnat mukaan 

lukien. Muun muassa kirkon rooli työttömien toiminnan kehittämisessä on 

ollut merkittävä. Lisäksi kirkon perustama ruokapankkitoiminta on osaltaan 

auttanut kuntia asukkaiden syrjäytymisen ja vähävaraisuuden 

ehkäisemisessä. Useissa seurakunnissa toimitaan yhteistyössä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa, kun tehdään auttamistyötä. Tavoitteena on yhä 

tiiviimpi verkostoituminen ja tehokas keskinäinen vuorovaikutus eri 

toimijoiden välillä. 25 

 

 

 

2.2.2. Seurakuntien vapaaehtoistyön tavoitteet ja työmuotoja 

 

Organisoidun vapaaehtoistoiminnan tavoitteena seurakunnissa on olla 

kantamassa vastuuta hyvinvoinnista erilaisina työ- ja palvelumuotoina.26   

Tällaisessa toiminnassa työskennellään yhteisön tai sen jäsenen 

hyväksi. Kirkossa toimiva vapaaehtoistyöntekijä määritellään henkilöksi, 

joka kantaa vastuuta seurakunnan tehtävistä ilman palkkaa. Tarkoituksena 

on myös tukea ja edistää seurakuntalaisen omaa, spontaania auttamishalua. 

Seurakuntalaisille halutaan jakaa vastuuta vapaaehtoistoiminnassa. 

Päämääränä kirkollisessa toiminnassa on saada vapaaehtoisuudesta 

elämäntapa seurakuntalaisille.27 

                                                 
24 http//: www.sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/2BAFEC040AD2C638C225770500288E23/2008-16, 2016. 
25 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 17 – 24. 
26 Lehtonen & Salmelin 1989, 8. 
27 Sorri 1998, 4-7. 

http://www.sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/2BAFEC040AD2C638C225770500288E23/2008-16
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”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka 

tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen.” 

(Kirkkojärjestys, 4 luku 3 § ja 4 §). 28 

Kirkkolain mukaan kirkon on kannettava vastuuta niistä, joita ei 

muuten auteta. Auttaminen nähdään kirkossa yhtenä kokonaisuutena, ja 

siksi taloudellisesti heikoimmin menestyviä autetaan. Kirkko täydentää näin 

yhteiskunnan toimintakenttää ja toteuttaa omalta osaltaan yhteisvastuuta. 

Vapaaehtoistoiminta perustuu kristinuskon ajatukseen, jonka mukaan kaikki 

ihmiset ovat lähimmäisiä. Kirkko pyrkii noudattamaan universaalin 

yhteisvastuun vastuunkannon periaatetta ja koska evankeliumin vapauden 

sanoma kuuluu jokaiselle, kaikilla on vastuu auttaa lähimmäistään. Kirkon 

tavoitteen asettelua on täsmennetty Seurakunta 2000 -mietinnössä, joka 

luonnehtii suomalaista seurakuntaa seuraavasti: ”Seurakunnan jäsenten 

ensimmäisenä tehtävänä on kuunnella toisiaan. Toinen tehtävä on 

arkipäivän tasolla totutettava avuliaisuus ja kolmas toisen ihmisen kuorman 

kantaminen”.  Seurakuntien organisoitu vapaaehtoistoiminta toteuttaa 

hyvinvointivastuuta työ- ja palvelumuotona. Näiden yhteinen periaate on 

myötäelävä, lähimmäiskeskeinen, tasaveroiseen ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen perustuva ajattelu. Seurakuntien vapaaehtoistoiminnassa 

työskennellään yhteisön tai sen jäsenten hyväksi sekä edistetään ja tuetaan 

seurakuntalaisten omaa, spontaania auttamishalua. 29 

Seurakuntien vapaaehtoistyötä ovat muun muassa vuosittainen 

yhteisvastuukeräys, päihde- ja kriminaalityö, palveleva puhelin, 

lähimmäispalvelut, äidikepalvelut, kirkon ulkomaanapu, maahanmuuttajien 

tuki, työttömien tuki, ruokapankit ja saattohoito. Seurakuntalaiset tekevät 

vastuullista työtä toimiessaan pyhäkouluissa, nuorisotyössä ja rippileireillä, 

varhaisnuorten kerhoissa sekä aikuis- ja diakoniatyössä lähimmäisinä ja 

tukihenkilöinä. Palveleva puhelin toiminta käynnistyi Helsingissä, josta se 

laajeni muualle Suomen kaupunkeihin.  Keskeinen tavoite on hädässä 

olevien, ahdistuneiden ihmisten auttaminen keskustelujen avulla. Palvelevan 

puhelimen keskeiset toimintaperiaatteet ovat anonymiteetti eli nimettömyys, 

                                                 
28 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 66 – 75. 
29 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 66 – 71. 
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luottamuksellisuus ja toisen ihmisen ja heidän asioidensa kunnioittaminen. 

Päivystäjistä valtaosa on vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset vastaavat 

päivystystehtävistä ja seurakuntien työntekijät päivystäjien valinnasta, 

koulutuksesta ja työnohjauksesta. 30 

Lähimmäispalvelun ”kammarit” on ystävänpalveluna alkanut 

seurakuntien ystävätoimintaa, kahvilatoimintaa ja avustajatoimintaa. 

Kammaritoiminnan idea on tarjota kaikenikäisille kokoontumispaikka, 

välittää vapaaehtoisapua ja värvätä uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. 

Tavoitteena on tarjota diakonian vapaaehtoispalveluja vanhusten, 

vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveysongelmaisten 

yksinäisyyden lieventämiseksi. Kammarit toimivat alueen asukkaiden 

kohtaamispaikkana. Ne palvelevat yksinäisiä ihmisiä, jotka vielä pääsevät 

liikkumaan kodeistaan.  

Äidikepalvelu välittää tilapäistä lastenhoitoapua perheille silloin, kun 

lapsi sairastuu tai lasta hoitava tarvitsee tilaisuuden omien asioidensa 

hoitamiseen. Koulutusta saanet äidikkeet hoitavat lapsia heidän kodeissaan 

arkipäivisin ja heille kuuluvat vain lastenhoito, eivät muut kotitaloustyöt. 

Toiminnan mallina on ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton 

valtakunnallinen sairaan lapsen hoitorengastoiminta.  

Kirkon ulkomaanapu tekee työtä elämän, ihmisarvon ja 

oikeudenmukaisuuden puolesta osana evankelisluterilaista kansankirkkoa ja 

kirkkojen maailman laajuista yhteisöä. Kirkon ulkomaanavulla on 

kokonaisvaltainen toimintaohjelma, joka sisältää katastrofi- ja pakolaisavun, 

kehitysyhteistyön, kirkkojenvälisen avun, vaikuttamisen, tiedottamisen, 

kansainvälisyysavustuksen ja varainhankinnan.31 

Pakolaisten vastaanottopaikkakunnilla on koulutettuja tukihenkilöitä 

maahanmuuttajille. Tavoitteena on tukea kotoutumista vapaaehtoisten avulla 

ja pyrkiä lisäämään kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta sekä 

välittää tietoa maahanmuuttajista.  Monikulttuurisuus, moniuskoisuus ja 

monikielisyys ovat vapaaehtoiskoulutuksen erityishaasteita. Tässä 

toiminnassa tarvitaan kieli- ja kulttuuritulkkeja. Maahanmuuttajien erilaiset 

                                                 
30 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 66 – 71.  
31 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 66 – 71. 



20 

 

perhe- ja sukupuolikäsitykset vaikuttavat siihen, kuka voi olla kenenkin 

tukihenkilö.32  

Seurakuntien saattohoidon tukihenkilötoimintaa toteutetaan 

sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sairaalasielunhoito ylläpitää toimintaa 

yhdessä diakoniatyön ja sairaaloiden kanssa. Tavoitteena on toimia 

kuolevien ja heidän omaistensa tukena. Saattohoito voi olla lähellä olemista, 

potilaan halutessa hengellisen elämän tukemista, ulkoilua tai potilaalle 

lukemista. Saattohoidon tukihenkilöiltä edellytetään taitoa tunnistaa ja 

ymmärtää kuoleman läheisyyden herättämiä tunnereaktioita. Saatettavat 

ovat usein yksinäisiä henkilöitä, joilla on vähän yhteyksiä omaisiin. 

Saattohoidon tukihenkilöt käyvät koulutuksen, josta vastaavat 

sairaalasielunhoito yhdessä sairaaloiden ja seurakuntien 

vapaaehtoistoiminnan kanssa.33  

Seurakuntiin on myös perustettu kansalaistoimintaan viittaavia ryhmiä 

ja toimintoja. Näistä esimerkkeinä ovat Kirkon Ulkomaanavun 

Changemaker-ryhmä ja Naisten pankki. Vertaistyhmiä on perustettu muun 

muassa eläkeläisille, vauva- ja lapsiperheille, isille ja äideille sekä 

omaisensa menettäneille.34 

 

 

2.2.3. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan organisointi  

 

 

Seurakunnissa vapaaehtoistoimintaa organisoidaan osana kirkon työalaa ja 

kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan talousarvioissa sekä toiminta- ja 

taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet (1§). Täten vapaaehtoistoiminnan edellyttämät 

määrärahat on varattava talousarvioon.  

Vapaaehtoisorganisaatiot kouluttavat vapaaehtoisia erilaisilla 

kursseilla. Esimerkiksi peruskurssin tavoitteita ovat vapaaehtoisten 

sitouttaminen toimintaan ja tarvittaessa prosessikouluttaminen, jossa 

kouluttaja oppii tuntemaan ryhmänsä. Prosessikoulutus perustuu 

                                                 
32 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 66 – 78. 
33 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 72 – 75.  
34 Viljanen 2012, 11. 
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vertaistyöskentelyyn ja kurssilaisia rohkaistaan tuomaan esille aikaisempia 

kokemuksiaan. Eräs peruskoulutuksen tavoite on se, että vapaaehtoiset 

ymmärtävät periaatteen, jossa toimitaan tuen tarvitsijan ehdoilla. 

Esimerkiksi Lahdessa toimiva Marian Kammari -vapaaehtoiskeskus 

tarjoaa peruskoulutusta, jossa vapaaehtoistyöhön pyrkiviltä edellytetään 

seuraavia taitoja:    

 

- halua auttaa ihmisiä sekä kykyä solmia vuorovaikutussuhteita ja 

asettua toisen ihmisen asemaan 

- halua oppia ja parantaa vuorovaikutustaitoja 

- kärsivällisyyttä ja kykyä ymmärtää toisten ihmisten hätää 

ahdistumatta itse liikaa 

- kykyä kunnioittaa autettavansa itsemääräämisoikeutta ja 

ratkaisukykyä 

- kykyä kuunnella ja vastaanottaa autettavansa ahdistusta ja kestää 

hänen rinnallaan ilman omien kriisien painolastia 

- kykyä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkitys 

- kykyä tunnistaa oman osaamisensa ja jaksamisensa rajat  

 

Kursseilla määritellään toiminnan tavoitteet, sekä se, minkälaisia 

tietoja ja taitoja kohtaamisissa ja auttamisessa tarvitaan. Myös käytännön 

taitoja arvioidaan, koska monet vapaaehtoistyöt liittyvät niihin. 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Harju 2006, 72 – 84.  
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

3.1 Tutkimustehtävä  

 

Tutkimustehtävässäni olen kiinnostunut, miksi vapaaehtoistyö on tärkeää ja 

mikä merkitys sillä on toiminnalle Espanjan Aurinkorannikon suomalaisessa 

seurakunnassa. Vapaaehtoisia työntekijöitä on noin 120 seurakunnassa. 

Tehtäväni oli selvittää, mitä vapaaehtoistyö merkitsee tekijöilleen, mitkä 

syyt motivoivat vapaaehtoisia ja miten he kokevat toimintansa.  

Olen haastatellut kolmea virassa olevaa kirkon työntekijää ja heidän 

näkemyksiään vapaaehtoistyöhön organisaattorin näkökulmasta. Lisäksi 

olen haastatellut viittätoista vapaaehtoistyöntekijää.  

     Rajaan tutkimustehtäväni seuraavaan kysymykseen: 

 

Mikä merkitys vapaaehtoistyöllä on Espanjan Aurinkorannikon 

suomalaiselle seurakunnalle ja vapaaehtoistyöntekijöille? 

 

Tutkimuskysymys on jaettu kahteen osaan. Vapaaehtoisten työpanos 

on merkittävää seurakunnan toiminnan kannalta. Tarkastelen virassa olevien 

työntekijöiden haastattelujen pohjalta tutkimusongelmaa. Tutkin, miten työ 

on organisoitu ja mitä vapaaehtoisten työpanos merkitsee seurakunnan 

toiminnalle.  

Toinen osa tutkimusongelmaa on vapaaehtoisten työntekijöiden 

kokemusten analysointi ja johtopäätökset siitä, mikä merkitys 

vapaaehtoistyöllä on sen tekijöille.  

Tässä tutkimuksessa olen taustatietona selvittänyt taustatietoja, miksi 

Espanja on kohteena suosittu asumiskohde. Lisäksi olen selvittänyt 

vapaaehtoistyö -käsitettä, mitä on vapaaehtoistyö. Osana taustatietoa on 

seurakunnanvapaaehtoistyö, sen organisointi ja koulutus tähän tehtävään. 

Virassa olevien pastorien haastattelujen avulla olen tutkinut seurakunnan 

toimintaa. Espanjan Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan 

toimintakertomus oli tärkeä tietolähde ja hyvä apu tutkimusongelmaa 

pohdittaessa. Siinä on hyvin kuvattu seurakunnan toimintaa, tapahtumia, 

kävijämääriä ja myös vapaaehtoisten osallistumista. Kotisivuilta sain 
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ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta ja vapaaehtoistyön eri 

muodoista. 

Tutkimustehtävää suunnitellessani minua on helpottanut se, että 

seurakunnan toiminta on tuttua, koska olen haastattelujen lisäksi osallistunut 

seurakunnan tapahtumiin, kun asuin Espanjassa. Olen myös osallistunut 

erilaisille retkille. Tuolloin, kun tapasin seurakuntalaisia, minulle vahvistui 

ajatus tutkimuskohteestani.  

Tutkimuksen tavoitteena on keskittyä haastateltavien 

henkilökohtaisiin kokemuksiin vapaaehtoistyössä. Tutkimuskysymysten 

avulla selvitin, mitkä tekijät motivoivat osallistumaan, miksi työntekijä 

osallistuu työhön ja mitä työntekijä kokee saavansa vapaaehtoistyöstä. Tätä 

kokonaiskuvaa täydentää virassa olevien työntekijöiden haastattelut.  

Tutkimuksessani pohdin seurakunnan asemaa organisaattorina ja 

laajan vapaaehtoistyön mahdollistajana Aurinkorannikolla.  

Tarkastelen kokemuksia myös yhteisöllisyyden kannalta. Mikä on 

yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen merkitys ja kuinka vapaaehtoiset 

kokevat olevansa osa yhteisöä. 

Espanjan seurakunnan toiminta ja sen saavuttama suosio on ilmiö. On 

mielenkiintoista pohtia, miksi seurakunnan vapaaehtoistyön 

osallistumisaktiivisuus on niin suuri kuin se on. Seurakunnan tapahtumat, 

kerhot ja vapaaehtoistoiminta on saavuttanut valtavan suosion suomalaisten 

keskuudessa.  

Tämän tutkimuksen avulla tutkin, mikä merkitys on Espanjan 

Aurinkorannikon vapaaehtoistyöllä tekijöilleen ja seurakunnalle.  

Tutkimusmetodini on kvalitatiivinen tutkimusmetodi.  

Aikaisempi tutkimus on kohdistunut suomalaisten osallisuuteen, 

sosioekonomiseen tilanteeseen, järjestötoimintaan ja diakoniatyöhön. 

Tavoitteeni on ollut, että tutkimuksen pääongelma muodostavaa 

tutkimusprosessissa lopullisen muodon siten, että haastattelukysymykset 

tukevat tavoitetta ja haastattelujen analysoinnissa muodostuu käsitteitä, 

jotka muodostavat tutkimustavoitteen mukaiset pääluokat.  
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3.2 Tutkimusaineisto  

 

Haastattelut tapahtuivat Espanjan Aurinkorannikon suomalaisen 

seurakunnan seurakuntakodilla ja Pacosin tuvalla. Haastatteluajankohdat 

olivat syyskuussa 2015, huhtikuussa 2016 ja tammikuussa 2017. Kyseisinä 

ajankohtina paikalla oli niin ympärivuoden Espanjassa asuvia suomalaisia 

kuin talviasukkaitakin. Talviasukkailla tarkoitetaan henkilöitä, jotka viettävä 

Aurinkorannikolla 6 – 8 kuukautta syksystä kevääseen, ja ovat Suomessa 

sitten keväästä syksyyn. Tutkimusta varten haastattelin viittätoista 

vapaaehtoista työntekijää. Lisäksi haastattelin johtavaa pastoria, 

diakoniapappia sekä seurakunnan talvipappia. Vapaaehtoisten valinnassa 

avustivat virassa olevat pastorit. Tavoitteena oli saada eri-ikäisiä ja eri 

tehtävissä työskenteleviä henkilöitä haastateltaviksi.   

Tapasin kaikki haastateltavat yksi kerrallaan.  Jokaisen haastattelun 

aluksi selvitin taustatietoja erillisellä lomakkeella (Liite 1). Kirjasin jokaisen 

haastateltavan osalta tiedot taustatietolomakkeeseen ja 

teemahaastattelukysymysten (Liite 2) vastauksista kirjoitin muistiinpanot 

sekä tallensin keskustelut kovalevylle taltiointilaitteeseen. 

Taustatietolomakkeen avulla selvitin haastattelujoukon ikäjakauman, 

ammattiosaamisen ja nykyisen elämäntilanteen. 

 Teemahaastattelukysymykset olivat sekä avoimia kysymyksiä että 

tarkentavia kysymyksiä lähinnä työtehtävien osalta. Valtaosa 

haastateltavista oli eläkeläisiä ja monilla oli työuransa aikana kertynyt 

erityisosaamista. Tämä tieto oli tärkeä, koska sillä saattoi olla vaikutusta 

työtehtävien valintaan. Kiinnostavaa oli myös tietää, kuinka kauan 

haastateltavat olivat asuneet Espanjassa, ja asuivatko he siellä vakituisesti.  

 Haastattelut kestivät keskimäärin puolesta tunnista 

neljäänkymmeneen minuuttiin. Syksyn 2015 haastattelut tein 

seurakuntakodin salissa. Haastattelutilana seurakuntakoti oli hälyinen, koska 

siellä oli paljon ihmisiä paikalla. Nauhoituksessa oli taustakohua, joten 

litterointi oli tältä osin haasteellista. Seuraavilla haastattelukerroilla sain 

käyttää seurakuntakodin toimistoa, joka toimii myös sakastina.   

Kaikille vapaaehtoisille haastateltaville esitettiin samat kysymykset. 

Kuitenkin täydentävät ja tarkentavat kysymykset vaihtelivat jonkin verran 
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haastattelutilanteesta riippuen. Joillekin haastattelu oli selvästi mieluinen 

tilanne, jolloin he kertoivat työtehtävistä ja yhteisön kuulumisista 

enemmänkin. Muutama haastateltava oli niukkasanaisempi, jolloin tein 

tarkentavia kysymyksiä. 

Keskustelu oli avointa, ja aikaa oli tarvittaessa myös haastateltavan 

muille kuulumisille. Haastattelutilanteet sujuivat leppoisasti, ja usein noin 

puolentunnin varattu aika ei riittänyt, vaan haastateltavilla oli enemmänkin 

kerrottavaa sekä omista kokemuksistaan että yhteisön kuulumisista. Suoritin 

haastatteluja Seurakuntakodin lisäksi myös Pacosin tuvalla. Täytin 

taustatietolomakkeen haastattelun aluksi. Sen jälkeen esitin valitsemani 

haastattelu kysymykset.  

Pastoreiden haastatteluissa keskityin vapaaehtoistyön tärkeyden, 

kirkon näkökulman, organisoinnin ja tarpeiden tarkasteluun ja siihen, mitä 

kaikkea vapaaehtoistyötä tällä hetkellä tehdään. Lisäksi pyrin selvittämään 

pastoreiden näkemystä siihen, mikä merkitys vapaaehtoistyöllä on 

työntekijöille, kuten sosiaalisten suhteiden tai Espanjassa vietettävän 

arkielämän sisällön kannalta.  

 

 

3.3 Aineiston analyysi  

 

 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista 

joukkoa erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä.36  

Tässä tutkimuksessa laadullisena menetelmänä on sisällönanalyysi, ja 

tarkoituksena on teemahaastattelun avulla etsiä vastauksia 

tutkimusongelmaan. Tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta 

aiheesta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ihmisten kuvaamien 

kokemusten ja käsitysten avulla ymmärtää ilmiötä. Ihmisten tuottaman 

aineiston avulla pyritään saamaan tietoa jostakin, mikä ei ole 

havainnoitavissa välittömästi, vaan mikä selviää haastatteluja 

tulkitsemalla.37 

                                                 
36 Metsämuuronen 2001, 50 – 51. 
37 Alasuutari 1994, 34. 
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 Tässä tutkimuksessa käytin aineistonkeruumenetelmänä 

sisällönanalyysiä haastatteluissa ja lomakekyselyä taustatiedoista. Lisäksi 

tein havainnointia haastattelutilanteissa. Havainnointia olen lisäksi tehnyt 

vieraillessani kirkon tilaisuuksissa, kuten kauneimmat joululaulut illassa, 

joulumessussa, seurakuntakodilla, raamattupiirissä, kahdella eri 

seurakunnan organisoimalla retkellä esimerkiksi viinitilalle Malagaan, josta 

tulee korkealuokkaista kirkkoviiniä.    

Laadullisella tutkimusmenetelmällä on mahdollista tavoittaa niitä 

tapahtuma-ketjuja, joita ihminen kokee merkityksellisiksi. Tällaisia asioita 

voivat olla esimerkiksi oman elämän kulku tai jokin omaan elämään 

pidemmälle aikajaksolle sijoittuva koettu asia.38  

Tässä tutkimuksessa olen tehnyt  aineistolähtöisen sisällönanalyysin. 

Sisällönanalyysi voidaan määritellä tekstianalyysiksi, jonka tarkoituksena 

on luoda selkeä, sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä järjestämällä tieto 

tiiviiseen ja selkeään muotoon.39  

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tavoitteena on löytää 

tutkimusaineistosta muun muassa jonkinlainen toiminnan logiikka, 

tyypillinen kertomus tai teemoittain esille nousevat kysymykset. 

Aineistolähtöisen laadullisen aineiston analyysi voidaan jakaa 

kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja teemoittaminen eli 

asiateemojen käsittely.  

Laadullisen tutkimuksen analyysi aloitetaan käymällä läpi kerätty 

aineisto, jonka jälkeen aineistoa aletaan pelkistää. Aineistoon tutustutaan 

lukemalla ja siitä aletaan erotella asioita, jotka ovat tutkimuksen kannalta 

oleellisia. Sen jälkeen nämä asiat kerätään yhteen ja erotetaan muusta 

aineistosta. Pelkistämisen tarkoituksena on karsia kaikki tutkimukselle 

epäolennainen pois joko tiivistämällä informaatiota tai pilkkomalla sitä 

osiin.40  

Tutkimusaineiston analyysiä tein Tuomen ja Sarajärven (2009) 

esittämien sisällönanalyysin vaiheiden mukaisesti. Luin kirjoitetut 

                                                 
38 Vilkka 2005, 97. 
39 Tuomi & Sarajärvi 2009, 104. 
40 Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-111. 
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muistiinpanot haastatteluista ja kuuntelin haastatteluaineiston, jonka jälkeen 

litteroin äänitteet sana sanalta.  Litteroinnin jälkeen vertasin tekstit  ja 

kohdensin ne haastateltavan taustatietolomakkeisiin sekä omiin täydentäviin 

muistiinpanoihin, joita suoritin haastattelutilanteessa. Tämän jälkeen 

pelkistin eli redusoin litteroidun tekstin termejä abstrahointitaulukkoon 

(Liite 3). Kun nostin esille tutkimusaineistosta termejä, jaoin ne taulukkoon, 

josta riittävän toiston jälkeen alkoi hahmottua alaluokkia ja yläluokkia. 

Tästä muodostui pääluokkia, joita tuli kaikkiaan kuusi kappaletta.  

 

 

3.4. Haastateltujen taustatiedot 

 

 

Haastateltujen taustatietojen avulla pyrin selvittämään Seurakunnan 

vapaaehtoisten elämäntilannetta ja lähtökohtia vapaaehtoistyöhön. 

Tutkimukseen osallistui viivitoista vapaaehtoistyöntekijää ja kolme virassa 

olevaa pappia.  Haastateltavista vapaaehtoisista kaksitoista oli naisia ja 

kolme miehiä. Haastateltavista noin puolet asuvat pysyvästi, ympäri vuoden 

Espanjassa ja loput olivat talviasukkaita eli asuivat noin puolet vuodesta 

Aurinkorannikolla. Yksi haastateltavista opiskeli nuoriso-ohjaajaksi ja oli 

harjoittelemassa seurakunnassa.  

 Vapaaehtoisten haastateltavien osalta siviilisäädyltään 8 (53,3 %) oli 

leskiä,  5 (33,3%) naimisissa, 1 (6,6 %) eronnut ja 1 (6,6 %) naimaton. 

Haastateltavat olivat pääasiassa eläkkeellä olevia henkilöitä. Naisia 

seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöistä on enemmistö. Haastateltavista 

kahdeksan oli yli 70 vuotiaita (53,3 %), viisi 60 – 70 vuotiaita (22,2%), yksi 

54 vuotias (6,6  %) ja opiskelijatyöharjoittelija oli  24 vuotias.  

Haastateltavista kaikki yli 60 vuotiaat olivat eläkkeellä ja 54 vuotias 

haastateltava sairauseläkkeellä.  

Haastateltavan nuoriso-ohjaaja opiskelijan lisäksi kahdella oli 

korkeakoulututkinto (13.3 %), seitsemällä opistotason ammattitutkinto (46,6 

%), viidellä kansakoulu tai oppikoulu (33,3 %), mutta heillä oli kokemusta 

paljon työelämästä.  
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3.5. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksessa on käytetty hyvää tieteellistä käytäntöä. On pyritty eettisesti 

hyväksyttävään ja luotettavaan lopputulokseen. Olen kirjoittanut 

muistiinpanot haastattelutilanteessa, tallentanut keskustelut 

kokonaisuudessaan ja litteroinut johdonmukaisesti aineiston. Tutkimuksessa 

täytyy noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, jotta se on eettisesti 

hyväksyttävä ja uskottava sekä luotettavuuden että tulosten osalta. Hyvä 

tieteellinen käytäntö ilmenee siinä, miten tulokset tallennetaan, esitetään ja 

miten tutkimus ja sen tulokset arvioidaan.41 Tutkimuksessani olen pyrkinyt 

tarkkavaisuuteen sekä rehellisyyteen. Olen myös pyrkinyt 

johdonmukaisuuteen tutkimusaineiston tuloksia ja johtopäätöksistä 

tehdessäni. Näin pyrin olemaan mahdollisimman objektiivinen.  

Kaikki haastattelut on tehty luottamuksellisesti, eikä haastateltavien 

henkilöllisyys tai muut yksityisyyden suojaa loukkaavat asiat tule 

tutkimuksessa esille. Tässä tutkimuksessa kerroin haastateltaville, mitä 

varten olen tekemässä haastattelututkimusta, ja näin tutkittavat olivat 

tietoisia viitekehyksestä.  

Tutkimuksen ja haastattelujen vahvuutena oli se, että haastateltavat 

olivat motivoituneita ja vastasivat mielellään kysymyksiin. Kävin 

paikanpäällä yhteensä neljä kertaa, jotta sain haastateltua eri ihmisiä eri 

aikoihin. Haastateltavien valintaan vaikutti se, ketä kyseisenä päivänä oli 

sovitussa viikkotehtävässään.  

Aineistoa oli mielestäni riittävästi ja se oli monipuolista. Vastauksissa 

oli eroavuuksia silloin, mitä yksityiskohtaisemmin keskustelimme 

haastattelutilanteessa henkilön omasta taustasta, ammatillisesta 

erityisosaamisestaan työurallaan tai nykyisestä elämäntilanteestaan.  Kun 

kysymykset koskivat haastateltavan kokemuksia osana 

vapaaehtoistyöyhteisöä tai työtehtävien merkitystä, vastauksissa toistui 

samankaltaisia asioita. Haastatteluiden perusteella saatu tieto on riittävä 

tämän tutkimuksen kannalta.  

                                                 
41 Tuomi  & Sarajärvi 2009, 132-133. 
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Olen huolehtinut haastateltavien tietosuojasta ja anonymiteetistä ja 

aineistoa olen käsitellyt luottamuksellisesti. Ennen haastattelua kysyin 

haastateltavilta luvan äänittämiseen. Kerroin heille, että äänitettyä 

materiaalia kuuntelee ja käsittelee vain haastattelija.  

Seurakunnan nettisivuilla olevien kuvien käyttöön olen kysynyt luvan.  

 

 

3.5. Aiempia tutkimuksia Aurinkorannikolta   

 

Pirjo Helppikangas ja Sirpa Hiltunen tekivät vuonna 1992 Jyväskylän 

Yliopistolle progradu -tutkimuksen Aurinkorannikolle muuton syistä, jossa 

Aurinkorannikon suomalaisten viitekehyksenä oli siirtolaisuus, turismi ja 

ikääntyminen.  Tutkimuksen haastateltavista suurin osa edusti kaikkein 

aktiivisimpia ihmisiä. Monet olivat keskeisiä toimintojen vapaaehtoisia 

järjestäjiä yhteisössä.42  

Vuonna 1996 Katri Suikki - Honkanen on tehnyt Turun yliopistossa 

opinnäytetyön, joka käsittelee Aurinkorannikon elinolosuhteita. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Los Pacosissa asuvien Suomalaisten sosiaalista 

elämää. Tutkimuksessa pohdittiin tiivistä yhteiselämää suomalaisyhteisössä, 

elinympäristön luomia käyttäytymismalleja sekä ihmissuhteita ja ihmisten 

sopeutumista Espanjaan. Hänen keväällä 1995 koottuun 

haastatteluaineistoon perustuvassa tutkimuksessaan analysoidaan 

suomalaisyhteisöä. Talviasukkaat haluavat erottuvat voimakkaasti 

turisteista, mutta toisaalta haluavat myös pyrkiä erottautumaan 

espanjalaisesta yhteiskunnasta mahdollisimman paljon. He haluavat asua 

alueella, jossa on hyvä ilmasto, mutta siellä omassa suomalaisessa 

”kuplassa”, kuten tutkijat nimittävät tätä oman kotimaiseen olemiseen 

jäämistä (1996 b, 135–136). Etelään siirretään kotimaan tuttuja elementtejä. 

Kun siirtolaisen on yleensä pakko osallistua siihen yhteiskuntamuotoon, 

johon hän muuttaa, niin lospacoslainen päinvastoin pyrkii erottautumaan 

espanjalaisesta yhteiskunnasta mahdollisimman pitkälle.43  

                                                 
42 Helppikangas & Hiltunen 1992, 140 - 143. 
43  Suikki-Honkanen 1996, 26. 
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Antti Karisto on tutkinut suomalaisten talviaikaista asumista 

Espanjassa kirjassaan ”Suomalaiselämää Espanjassa”. Uskalletaan olla 

hilpeitä ja ylpeitä siitä, kun lapsettaa ja monin tavoin nautitaan vapaudesta, 

tehdään sellaista, mitä ei työiässä ehtinyt tai tohtinut tehdä. Espanjassa 

kolmatta ikäänsä viettävät suomalaiset osaavat olla myös vakavissaan. He 

pohtivat paljonkin omaa minuuttaan ja omaa suomalaisuuttaan, he tekevät 

joskus tuskaisiakin elämänpoliittisia yhteenvetoja elämästään.44 

Muita tutkimuksia Aurinkorannikolta ovat muun muassa: Tutkimus 

diakoniatyön tarpeesta Aurinkorannikolla (Söderlund 1993), tutkimus 

siirtolaisten akkulturaatiosta ja identiteetistä (Mikkola 2001), tutkimus 

suomalaisten eläkeläisten sosiaalisista suhteista (Rahko 2003) ja tutkimus 

suomenkielisen viestinnän roolista (Ahvonen 2008) sekä Antti Honkasen 

tutkimus suomalaisturistien ja paikallisväestön sosiaalisista suhteista 

Fuengirolassa (Honkanen1999).  

Heikki Mäkeläinen on tehnyt tutkimuksen vuonna 2011 aiheesta 

”Suomalaisten kirkollinen osallistuminen Espanjassa”. 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44  Karisto 2000, 303. 
45  Mäkeläinen 1989, 22. 
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4. VAPAAEHTOISTYÖN MERKITYS ESPANJAN AURINKORANNIKON 

SUOMALAISELLE SEURAKUNNALLE       

 

 

4.1.Espanjan Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan toimintaa  

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö Espanjassa on 

lähinnä keskittynyt suomalaisten talviasukkaiden ja turistien suosimiin 

lomakohteisiin, Espanjan Aurinkorannikolle ja Costa Blancalle sekä 

Kanarian saarille.  

Työstä vastaa Suomessa Kirkkohallitus, joka lähettää Espanjaan kaksi 

vakituista pappia, kuusi talvipappia ja neljä talvikanttoria. Mantereella ja 

saarilla seurakunnat toimivat itsenäisesti ja niillä on oma hallintonsa ja 

taloutensa. 

       Seurakuntia, toimintaryhmiä ja ainakin yhteyshenkilöitä on 

Aurinkorannikolla, Costa Blancalla, Madridissa, Mallorcalla, Barcelonassa, 

Gran Canarialla ja Teneriffalla. Aurinkorannikolla seurakunnassa toimii 

johtavana pappina Timo Sainio ja diakoniapappi Kaisa Salo 

ympärivuotisesti. Talvikausina seurakunnassa on lisäksi talvipastori ja -

kanttori.  

Aurinkorannikon suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta on 

toimintasääntönsä ja toimintasuunnitelmansa mukaisesti toiminut vilkkaasti 

osana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä 

seurakuntatyön toteuttamiseksi toiminta-alueellaan asuvien ja siellä 

vierailevien suomalaisten parissa.46 

Kohtaamispaikkoina toimivat seurakuntakodin lisäksi tuvat. 

Seurakuntakoti sekä Pacosintupa ja Torrentupa ovat keskeinen osa 

seurakunnan viikkotoimintaa. Kokoontumispaikkoina ne palvelevat sekä 

seurakuntalaisten sosiaalisia että diakonisia tarpeita. Seurakuntakodilla oli 

vuonna 2015 päivystysaikana 20776 käyntikertaa. Pacosintuvalla 2138 

käyntikertaa ja tupa on auki 3 päivänä viikossa. Torrentuvalla oli 

käyntikertoja 3017 ja tupa oli myös auki 3 päivänä viikossa. Tupien 

päivystys ja kahvituksen ja erilaisten aterioiden valmistaminen on 

merkinnyt valtavaa työpanosta vapaaehtoisille, joita tupien säännöllisen 

                                                 
46 Espanjan suomalaisen seurakunnan vuosikertomus, 2015. 
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viikkotoiminnan ylläpitämisessä on ollut kaikkiaan lähes 100 henkilöä. 

Kirkollisia toimituksia papit ovat toimintavuoden 2015 aikana suorittaneet 

seuraavasti: 6 kastetta, 9 hautausta/uurnan siunausta, 38 vihkimistä, joihin 

osallistunut 887 henkeä. Lisäksi papeilla on ollut sairaalakäyntejä 43. 

Sielunhoidollisia ja etukäteen sovittuja toimituskeskusteluja on ollut 100 

päivittäisten sielunhoidollisten keskustelujen lisäksi.47  

Jumalanpalveluksia on pidetty vuodessa 87 kappaletta, joihin on 

osallistunut 7024 henkilöä. Kaikissa jumalanpalveluksissa ovat 

vapaaehtoiset maallikot toimineet aktiivisesti kirkkoisäntinä, 

tekstinlukijoina sekä tarvittaessa ehtoollisavustajina. Esimerkiksi Rafaelin 

aukion jouluhartauteen 24.12.2015 osallistui yli 400 henkilöä. 

 Talvikanttorit vastaavat seurakuntien musiikkielämästä, 

jumalanpalveluksista ja kuorotoiminnasta. Talvikanttorit ovat varsinaisen 

seurakuntatyönsä lisäksi johtaneet Aurinkorannikon kuoroa. Vuonna 2015 

on järjestetty 35 erilaista konsertti- ja musiikkitilaisuutta jumalanpalvelusten 

lisäksi. Suosittuja tilaisuuksia ovat olleet esimerkiksi Laulu soikoon -

yhteislauluillat Skandinaavisen turistikirkon tiloissa ja syyskaudella 

lauluhetket Torrentuvalla.48 

Suomalaisia, jotka viettävät pitempiä ajanjaksoja Aurinkorannikolla, 

arvioidaan olevan yli 20 000. Tämän lisäksi Aurinkorannikolla vierailee 

vuosittain useita kymmeniä tuhansia turisteja, joita kirkko haluaa myös 

palvella.49 

Espanjan johtavan papin tehtäviin kuuluvat tärkeimpien kirkollisten 

palvelujen, jumalanpalvelusten ja toimitusten järjestäminen 

Aurinkorannikon lisäksi Madridissa, Mallorcalla ja Barcelonassa. Näillä 

paikkakunnilla pyritään järjestämään yhdestä neljään jumalanpalvelusta 

vuodessa. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluu myös kirkollisten palvelujen 

järjestäminen Portugalissa asuville suomalaisille, sekä Algarvessa 

talvehtiville että Lissabonissa ja sen ympäristössä vakituisesti asuville.  

Yhdessä paikallisten suomalaisyhteisöjen kanssa pyritään näillä 

paikkakunnilla järjestämään ainakin tärkeimpiin kirkkovuoden tapahtumiin, 

                                                 
47 Aurinkorannikon evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintakertomus, 2015. 
48 Aurinkorannikon evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintakertomus, 2015. 
49 http://www.suomenkirkkoespanjassa.net/seurakunnat, 2016. 

http://www.suomenkirkkoespanjassa.net/seurakunnat
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jouluun ja pääsiäiseen, liittyvät jumalanpalvelukset. Näiden vierailujen 

yhteydessä pappi on seurakuntalaisten käytössä kirkollisiin toimituksiin ja 

yksityisiin keskusteluihin.50  

Kun haastattelin seurakunnan johtavaa pastoria Timo Sainiota, hän 

kertoi seuraavasti seurakunnan toiminnasta: 

”Kävijöitä on tuhansia vuodessa. Suosio riippuu tilaisuudesta ja 

tapahtumasta, erityisesti talviaikaan messut ja erilaiset tapahtumat ovat aina 

lähes täynnä osallistujia. Kun suomalaiset asuvat pidempään täällä 

Espanjassa, heille tulee tarve kuulua suomalaiseen yhteisöön, ja tämä 

yhteisöllisyys on tärkeä myös kirkon palveluja ajatellen. Lisäksi kirkko luo 

turvallisuuden tunnetta, ja vapaaehtoistyön avulla myös arjen ongelmia 

voidaan ratkoa.”51 

Sainio kertoi, että naisten iltoja on järjestetty eriaiheisina Pacosin 

tuvalla. Mikä on tärkeää matalan kynnyksen osalta erityisesti miehille, että 

miestenpiiri on kokoontunut säännöllisesti Seurakuntakodilla kevätkaudella. 

Raamattupiiri on kokoontunut säännöllisesti seurakuntakodilla. Tämän 

lisäksi järjestetään musiikkimatineoita ja rauhanyhdistyksen lauluseuroja on 

pidetty Seurakuntakodilla perjantai-iltaisin. Rukouksen esikoulu 

kokoontumisia ja Isä meidän -rukouksen aiheista järjestettiin kevätkaudella. 

Syyskaudella aloitettiin Pyhät ajat -sarja kirkkovuoden juhlien teemoista. 52 

Pastori Pauli Tuohioja on toimittanut Anna ja Auta radio-ohjelmaa ja 

diakoniapappi Kaisa Salo on toiminut myös koulupappina.  

Diakoniatyössä kohdataan viikoittain apua tarvitsevia henkilöitä. 

Avun tarvitsijoilla on ollut esimerkiksi päihde-, mielenterveys ja 

terveysongelmia sekä taloudellisia vaikeuksia. Avuntarvitsijat ovat iältään 

nuorista aikuisista vanhuksiin.  

Seurakunnassa oli vuoden 2015 aikana kahdeksan opiskelijaa diakonia 

-ja nuorisotyössä. He olivat pääasiassa sosiaalialan oppilaitoksista. He 

toimivat kohtaamispaikoilla päivystäjien apuna, erilaista apua tarvitsevissa 

perheissä ja omaishoitoryhmien puitteissa. Opiskelijat  neuvovat 

seurakuntalaisia tietokoneen käytössä ja osallistuvat kohtaamisiin Torren- ja 

                                                 
50 Aurinkorannikon evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintakertomus, 2015. 
51 N1. 
52 N1. 



34 

 

Pacosin tuvalla. Papit järjestävät opiskelijoille työnohjausta, jossa käydään 

läpi edellisen viikon työt ja tulevan viikon työsuunnitelma. 

Pacosin tuvalla järjestetään päiväkerho 3-6 vuotiaille maanantaista 

torstaihin. Pyhäkoulu pidetään joka toinen sunnuntai Seurakuntakodilla. 

Lasten kerhoihin on vuoden 2015 aikana osallistunut 2524 lasta ja 

perhekerhoihin 993 henkilöä, joten yhteensä kävijöitä oli 3517.  

Lapsityöstä on vastannut Tuula Pekkarinen, ja hänen apunaan on 

vapaaehtoisten työntekijöiden lisäksi lapsi- ja nuorisotyöhön harjoitteluaan 

suorittavia opiskelijoita.  

Partiolippukunta Lumipartio toimii aktiivisesti, osallistujia 60 henkeä. 

Ohjaajina toimivat seurakunnan harjoittelijana olevat opiskelijat.  

Saapas -toiminta on aktiivista vapaaehtoistoimintaa. Vuonna 2015 

vapaaehtoiset kävivät Suomessa koulutusmatkalla. Syksyllä 2015 

Saapaspartiot kiersivät Ferioiden eli kaupunkien vuosijuhlien aikana ja 

olivat nuorten tavattavissa viikonloppuisin kaupungilla.  

Seurakunta tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan Aurinkorannikolla 

ilmestyvissä suomalaislehdissä: Olé, Suomalainen Espanjassa ja Espanjan 

sanomissa sekä viikoittain ilmestyvässä Fuengirola.fi -lehdessä. 

Maksettujen ilmoitusten lisäksi lehdet julkaisevat pappien kirjoittamia 

artikkeleita. 53 

 

Kuva 1: Vapaaehtoisia Saapasprojektilaisia Fuengirolassa.   

Lähde: http://www.aurinkorannikko.fi/saapas-ryhma-aurinkorannikolla/2016. 

 

                                                 
53 Aurinkorannikon evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintakertomus, 2015. 

http://www.aurinkorannikko.fi/saapas-ryhma-aurinkorannikolla/2016
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4.2. Seurakunnan työntekijöiden kokemuksia vapaaehtoistyöstä                                    

 

Haastattelin Espanjan Suomalaisen Seurakunnan johtavaa pastoria Timo 

Sainiota maaliskuussa 2016. Tarkoituksena oli selvittää, mitä vapaaehtoiset 

tekevät, miksi heidän työ on tärkeää. Muuttoliike on edelleen lisääntynyt 

Suomesta Espanjaan. Miten se on näkynyt vapaaehtoisten työssä ja onko 

tullut uusia painopoisteitä tai erityispiirteitä työtehtäviin.   

Sainion mukaan uutena kasvavana ilmiönä on tullut monien 

suomalaisten yritysten saapuminen alueelle. Ne tarjoavat etätyötä, 

henkilöstöpalveluja, mediamyyntiä ja erilaisia tehtäviä lähinnä nuoremmille, 

jotka voivat työskennellä yhtiöiden palveluksessa paikallisen palkkatason 

mukaisesti.  Ulkomaankauppaministeriön alainen Finpro –organisaatio on 

avustanut ja kouluttanut suomalaisia yrityksiä etabloitumaan Espanjaan. 

Paljon nuoria työllistäviä yrityksiä Aurinkorannikolla ovat esimerkiksi 

Staffpoint, Barona ja Argenta.  

Tämä kehitys on tuonut paljon nuoria ja myös lapsiperheitä 

Aurinkorannikolle. Suomalaiselle koululle on tullut nuorten perheiden 

muuton myötä uusia oppilaita.  

Osittain tähän liittyen, mutta jo myös muutaman viimevuoden 

kokemusten perusteella on kirkon organisoima Saapas -toiminta tullut yhä 

tärkeämmäksi.54 

Aurinkorannikolla toimiva Saapas-ryhmä tarjoaa apuaan lapsille ja 

nuorille. Ryhmän periaatteena on toimia nuoria kunnioittaen, nuorten 

ehdoilla ja antaa apua tarpeen tullen. Ryhmän toiminta perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Saapas on toiminut Aurinkorannikolla syksystä 2014 

lähtien. 

Saapastoiminta on ryhmä vapaaehtoisia, jotka haluavat olla 

auttamassa nuoria, sekä toimia nuorten hyväksi. Ryhmällä on Kajaanissa 

kummisaapas, joka auttaa ja tukee saapasryhmää tarvittaessa. 

Toimintaan kuului haastatteluhetkellä kymmenen 

vapaaehtoista. Ryhmä perustettiin syksyllä 2014 ja ensimmäiset 

                                                 
54 N1. 
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vapaaehtoiset koulutettiin tammikuussa 2015.  Ensimmäinen päivystys oli 

Kansainvälisillä päivillä huhti-toukokuussa 2015.55 

Aurinkorannikon Saapas-ryhmä toimii Espanjan Aurinkorannikon 

suomalaisen seurakunnan organisoimana ja se toimii samoilla periaatteilla 

kuin Suomessakin. Ryhmä liikkuu nuorten parissa näiden vapaa-aikana. 

Saapas-ryhmän tarkoituksena ei ole olla vain juopuneiden nuorten auttajina, 

vaan myös nuoria kuuntelevina ja heistä välittävinä aikuisina. 

Vastuuhenkilöinä alueella toimivat kirkon työntekijä Tuisku 

Pekkarinen, joka toi ryhmän tänne. Muita aktiivisia vastuuhenkilöitä ovat 

Camilla Lindström, Ritva Pekkanen, Hanna Kytölä-Lundström, Nuorten 

keskuksen erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen sekä Laura Pippuri. 

Ryhmä on keskittänyt päivystyksensä Fuengirolassa vilkkaisiin Feria-

aikoihin sekä koulujen alkuun ja loppumiseen. Feria on vuosittainen 

kyläjuhla eri kaupungeissa Espanjassa. Mikäli vapaaehtoisten määrä 

kasvaisi, ryhmä voisi päivystää vaikka joka viikonloppuna.  

Feriassa päivystää Saappaan lisäksi Guardia Civil, Cruz Roja ja Civil 

Protection, mutta varsinaisesti muita nuoria auttavia ryhmiä alueella ei ole. 

Ryhmän toiminnasta ollaankin oltu kovasti kiinnostuneita.56 

Timo Sainion mukaan ryhmän toiminta on ollut tärkeää ja palaute on 

ollut hyvää. Haasteeksi on muodostunut se, että tämä auttamistoiminta on 

suunnattu pääasiassa suomalaisille, mutta nuoret toki tutustuvat 

erimaalaisiin kavereihinsa, joten apua antavien on tunnistettava tilanne, 

jossa esimerkiksi espanjalaisten nuorten auttamistilanteessa on syytä 

selvittää etukäteen, mistä tavoittaa Guordia Civilin, Cruz Rojan tai Civil 

Protectionin. Toiminnassa on omat riskinsä ja tällöin on hyvä tietää 

paikallisen viranomaisen ja sosiaalityöntekijän läsnäolo.   

Sainion mukaan Saapas -projektin vapaaehtoiset vetäjät ovat 

työikäisiä. Toimintaa organisoidaan myös läheisesti partiolippukunnan 

kanssa, jossa pastori Kaisa Salo on ollut mukana. Saapas-toiminnassa on 

ollut myös nuorisokahvilatoimintaa lauantaisin. 57 

                                                 
55 N1. 
56 http://www.aurinkorannikko.fi/saapas-ryhma-aurinkorannikolla, 2016. 
57 N1. 
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Tiedustelin tyttäreltäni Annilta, tiesikö hän Saapas-toiminnasta 

Fuengirolassa. Anni on ollut lukukauden yläasteella Espanjan 

Suomalaisessa koulussa ja kertoi, että tietää heidän toiminnastaan. Eräässä 

kyläjuhlassa osa nuorista luuli, että ovatko he poliiseja, jolloin tyttäreni 

sanoi kaverilleen: ”Ei tarvitse lähteä karkuun, he ovat Saapas-porukkaa”.    

Toinen merkittävä auttamismuoto on noin kolmevuotta sitten 

käynnistetty SOS-puhelin ja SOS-tulkkipäivystys. Tämä toiminta on 

itsenäinen, suomalaisiin vapaaehtoisiin perustuvaa toimintaa. SOS-ryhmä 

on säännöllisesti yhteydessä kirkkoon. Toiminnan idea syntyi, kun 

kiinteistövälittä Suvi Kauraselta oli asiakas kadonnut. Samoihin aikoihin 

pastori Timo Sainioon oltiin yhteydessä toisesta kadonneesta henkilöstä, ja 

hän sai tietää Kaurasen kautta vuokrapaikan ja sai avaimet. Sainio meni 

yhdessä poliisin kanssa paikalle, ja asunnosta löytyi vainaja.  

Näin syntyi idea, että apua tarvitaan 24/7 suomalaisten keskuudessa. 

SOS -toiminta ei ole vain kadonneiden etsintää, vaan ennaltaehkäisevää ja 

akuutissa hädässä olevien auttamista ja neuvomista. 58 

SOS-ryhmää tukevat yritykset, järjestöt ja yksityishenkilöt. SOS-

ryhmän saamilla kannatusmaksuilla, vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla ja 

ilmoitustuloilla ylläpidetään SOS-puhelinta ja maksetaan muita kuluja, 

kuten painokuluja. Painokuluilla on katettu Turvaopas, jota on saatavana 

esimerkiksi Aurinkorannikon seurakuntakodilta ja SOS-passi, jota on hyvä 

pitää aina mukana. SOS-passiin tullee henkilön yhteystiedot, hätänumerot, 

sairaudet ja omaisten yhteystiedot. 59 

Timo Sainion mukaan, tärkeänä toiminta-ajatuksena SOS-palvelun 

kehittämisessä oli se, että ensinnäkin apua on saatavana suomenkielellä 

kaiken aikaa ja toiseksi, kun tilanne on kriittinen, ”ei tarvitse kuolla yksin”.  

Haastattelussa Timo Sainio kertoi vielä eräästä tärkeästä 

erityispiirteestä, joka tulee Espanjassa vastaan. Yksinäisyys on täällä 

monella henkilöllä suuri ongelma. Usein henkilö ei ole kielitaitoinen, joten 

espanjalaisessa kaupassakäynnissä tai paikallisen naapurin tapaamisesta ei 

ole paljoakaan lohtua, koska ei ymmärrä mitään. Fuengirolassa on paljon 

                                                 
58 N1. 
59 Aurinkorannikon turvaopas ja palveluhakemisto, 2016. 
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palveluja suomeksi, mutta usein arjen pikkuasiat hoituvat siellä, missä on 

paikallisia espanjalaisia. 

Espanjan Aurinkorannikon suomalaisella seurakunnalla on tähän 

tarpeeseen tärkeä vapaaehtoistyönmuoto, ystäväpalvelu.  

Ystäväpalvelu ei tarkoita vain vanhusten apua, vaan esimerkiksi 

vapaaehtoiset voivat vaikka lukea lapsille kirjoja suomenkielellä, kun 

vanhemmat ovat töissä. Läsnäolo vanhusten kanssa korostuu. 

Ystäväpalvelutoiminta on ennalta ehkäisevää diakonia työtä. 

Vapaaehtoiset toimivat ystäväpalvelussa esimerkiksi sairaalavierailuja 

tehden. Ystäväpalvelun vapaaehtoiset osallistuvat vertaistukikokouksiin. 

Vertaistukiryhmätoiminta on tärkeä osa diakoniatyötä, joita ovat avoimet 

omaishoitoryhmät, syöpään sairastuneiden ryhmä ja sydänsairaiden 

vertaistukiryhmä.60 

Vapaaehtoiset vastaavat seurakuntatupien aukiolosta ja toiminnasta 

sekä ryhmien toiminnasta.  

Kysyin haastattelussa pastori Sainiolta, mikä on tilanne päihteiden 

suurkuluttajien osalta.  SOS-puhelin tai AA-toiminta on hyvä niille, jotka 

ymmärtävät hakea apua ja tietenkin kirkko on avoinna apua tarvitseville. 

Sainion mukaan on valitettavasti paljon henkilöitä, jotka eivät ymmärrä 

pyytää apua. Espanjassa viinipullon saa yhdellä eurolla. Tämä houkuttelee 

”loppukirijuoppoja”, joilla ei enää ole varaa juopotella Suomessa, mutta 

päätyvät rankkoihin ratkaisuihin omassa elämässään Espanjassa. 61 

Haastattelun lopuksi keskusteltiin vapaaehtoisten omasta jaksamisesta. 

Pastori Sainion mukaan vapaaehtoisten motivaatio on usein niin suuri, että 

töitä on syytä jakaa ja aikatauluttaa, jotta työt jakautuvat tasapuolisesti. 

Koska toimintaa on useammassa paikassa, on vetäjillä vastuu 

toimipaikoista. Esimerkiksi Pacosin tuvalla tai Torren tuvalla on omat 

vastuuhenkilönsä. Koska vapaaehtoistyöntekijöitä on paljon, yli 120, ei voi 

aina välttää ristiriidoilta, koska ”halutaan toimia omalla tontilla”, niin 

selkeät pelisäännöt ja vastuunjaot ovat tärkeitä tekijöitä. Lisäksi koulutus ja 

tehtäviin perehdyttäminen ovat tärkeitä asioita töitä jaettaessa.   

                                                 
60 N2. 
61 N1. 
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Espanjan suomalaisen seurakunnan toiminta on vilkasta ja tehtäviä on 

paljon pienelle henkilökunnalle. Pastori Sainio sanoi, että etenkin loma-ajat 

ovat haasteellisia.  Kirkossa on kesälomat vuorotteluperiaatteella, ja vaikka 

työt ja tehtävät on organisoitu hyvin, niin kollegan loma-aikaan 

vapaaehtoisten apu korostuu kirkon arjen tehtävien hoitamisessa.  Sainio 

kertoi, että kirkon toiminta on täysin riippuvainen sekä hallintoon että 

lukuisiin erilaisiin aktiviteetteihin sitoutuneiden maallikoiden suuresta 

määrästä. Ilman heitä ja heidän työpanostaan ei seurakunta pystyisi kahden 

papin, osa-aikaisen talvipapin ja -kanttorin voimin vastaamaan seurakunnan 

toiminnasta siinä laajuudessa, kuin se on vuosittain ollut.62 

Haastattelin seurakunnan diakoniapastori Kaisa Saloa helmikuussa 

2016. Hän kertoi haastattelussa, että Aurinkorannikolle on muodostumassa 

uusavuttomien ryhmä. Tiedustelin, tarkoittiko hän tällä nuoria, jotka syövät 

vain pikaruokaa. Ei, vaan uutena ilmiönä on, että eläkkeelle päästyään 

Espanjaan on muuttanut moni vanhus ilman ajatustakaan siitä, miten tulla 

paikallisesti toimeen. Esimerkiksi lääkärissä käynnissä tai muissa arkisissa 

askareissa on vaikeuksia.  On tultu ”paratiisiin” siinä toivossa, että asiat 

hoituvat, vaikka ei osata edes paikallista puhelinta käyttää, kertoi Salo. 

Tämä uusavuttomien ryhmä työllistää Salon mukaan kirkkoa paljon. Apua 

annetaan tietenkin aina, kun voidaan. Tällöin korostuu vapaaehtoisten 

voimin hoidettavan ystäväpalvelun merkitys.63 

Ystäväpalvelussa vapaaehtoiset tekevät määräaikaisen sopimuksen 

kirkon kanssa, jotta pelisäännöt ovat selkeät niin autettavalle kuin auttajalle. 

Tämä toimintamuoto on ollut kasvussa. Ystäväpalvelu on kaiken ikäisille 

tarkoitettua toimintaa; sairaalasta kotiutuville on tärkeää, että joku voi käydä 

kaupassa ja saa arjen sujumaan. Vapaaehtoisina on koulukummeja ja 

vapaaehtoisilla on erikoisosaamista, jota voidaan hyödyntää. 

 Ystäväpalvelu avustaa nettiyhteyksissä, tietokoneenkäytössä ja 

yhteyden pidossa netin avustuksella pankkiin tai viranomaisiin. Esimerkiksi 

sähkösopimuksen teko tai pankkitilin avaaminen Espanjassa ei ole 

yksinkertainen asia. Henkilön tulee rekisteröityä NIE-tunnuksella, joka on 

paikallinen henkilötunnus, jotta voi tehdä netti/puhelin sopimuksen 
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vaikkapa puhelinoperaattori Movistarin kanssa. Vuokrasopimus, 

sähkösopimus tai erilaiset vakuutukset myös edellyttävät henkilön 

rekisteröitymistä. NIE-tunnus haetaan sisäministeriön alaiselta poliisilta. 

Tämän lisäksi pitää usein vielä rekisteröityä erikseen kaupungintalolla 

kaupungin asukkaaksi, missä asuu. Auton rekisteröinti tai 

jäte/vesisopimukset edellyttävät NIE-tunnusta, jos asuu omassa tai 

vuokratussa asunnossa. Hotelliasuminen on sitten eri asia ja se onkin usein 

turisteille, jotka ovat lyhyen aikaa paikan päällä.64  

 

Haastattelin rovasti Pauli Tuohiojaa 09.03.2016. Hän hoitaa 

varainhankintaa uuteen seurakuntakotiin. Se on suuri hanke Espanjan 

Aurinkorannikon suomalaiselle seurakunnalle. Uuden seurakuntakodin 

budjetti on noin 800.000 €. Projekti on ollut monivuotinen ja varjoja on 

koossa lähes koko budjetin verran. Lahjoittajina on ollut yksityishenkilöitä, 

yrityksiä ja säätiöitä.  Tuohiojan mukaan vapaaehtoisten työpanos 

projektissa on ollut merkittävä. Nykyinen seurakuntakoti on käynyt 

ahtaaksi, ja uusissa tiloissa voidaan järjestää enemmän tapahtumia, tilat ovat 

suuremmat, joten koko seurankunnan toiminta tulee kehittymään 

merkittävästi. Messut, kasuaalitoimitukset, erilaiset kerhot, rippikouluun 

liittyvät tapaamiset ja kahvilatoiminta saavat isommat, uudet tilat. Espoon 

piispa Tapio Luoma on vihkinyt tilan käyttöön. 65 

Lahjoitusten lisäksi varainhankinnassa on järjestetty lukuisia eri 

tilaisuuksia, myyjäisiä, retkiä, konsertteja ja uudesta seurakuntakodista on 

voinut ostaa vaikkapa henkilökohtaisen nimikkotiilen.    

Haastattelussa tiedustelin Tuohiojalta hänen kokemuksiaan 

vapaaehtoistyön merkityksestä seurakunnassa. Hänen mukaan erona 

Suomeen on se, että täällä Espanjan seurakunnassa on vähän palkattuja 

työntekijöitä verrattuna Suomeen, joten vapaaehtoisten työpanos on 

välttämätön toiminnan kannalta. Suomessa vapaaehtoistyöntekijät 

osallistuvat erilaisiin hyväntekeväisyystöihin, kuten ruokajakeluun ja 

rahankeräykseen. Täällä Espanjassa töitä on laajemmin. Käytännössä kaikki 

seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat lisäresurssit tulevat 
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vapaaehtoisten työpanoksesta, kuten kahvion, kirjaston, kirpputorin ja 

seurakuntakodin tehtävät sen aukioloaikana. Lisäksi tarvitaan 

erikoisosaamista, kuten kirvesmiehiä, ja rakennusmiehiä. Seurakunta kodilla 

toimii myös vapaaehtoisena sairaanhoitaja, joka mittaa verenpainetta tai eri 

kerhot ja raamattupiiri toimii vapaaehtoisvoimin. Messuissa vapaaehtoiset 

toimivat suntiona, kolehdinkerääjinä ja muissa avustavissa tehtävissä.  

Tuohiojan mukaan lähimmäispalvelussa on paljon käytännön asioiden 

avustamista, koska on paljon senioreita ja eläkeläisiä. Lähimmäispalvelussa 

avustetaan laskujen maksussa, vapaaehtoistyöntekijät käyvät sairaalassa 

tapaamassa potilaina olevia suomalaisia. Lisäksi on erilaisia tukiryhmiä, 

kuten verenpainesairaat, syöpäryhmä, mielimaassaryhmä ja miestenryhmä.  

Hallinnollisissa tehtävissä ja tiedottamisessa vapaaehtoisilla on 

merkittävä rooli. Nettisivujen ylläpito, tiedottaminen ja erilaiset taitto ja 

kuvaustehtävät tapahtuvat vapaaehtoisvoimin.  

Tuohiojan mukaan vapaaehtoistyön suuri suosia perustuu osaltaan 

siihen, että suuri osa seurakuntalaisista on eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä ja 

heillä on sekä halua että aikaa auttaa. Lisäksi monella on omaa 

ammattiosaamista, jota he haluavat hyödyntää. Vapaaehtoistyössä on 

sosiaalinen aspekti. Siinä tapaa luontevasti muita ihmisiä. Auttamisen halu 

näkyy ja vapaaehtoiset kokevat työnsä mielekkääksi.66 

 

 

4.2. Vapaaehtoisten merkitys Espanjan Aurinkorannikon suomalaiselle 

seurakunnalle 
 

Kirkon selonteon mukaan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on 

tulevaisuuden tärkeä tavoite. Tavoitteena on innostava ja keskeinen osa 

kirkon ja seurakuntien elämää. 67 

       Pastorien haastattelujen perusteella voin päätellä, että Espanjan 

suomalainen seurakunta on onnistunut tässä kirkon asettamassa tavoitteessa. 

Pastori Sainion mukaan vapaaehtoisten osallistuminen on keskeinen osa 

                                                 
66 N3. 
67Selonteko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 54. 
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seurakunnan toimintaa ja elämää. Esimerkkeinä onnistuneita projekteista, 

joiden merkitys kirkolle ja seurakuntalaisille on merkittävä ovat Saapas 

  –projekti, SOS-palvelu, Ystävä- ja lähimmäispalvelu. 

       Näitä vapaaehtoistoimintaan perustuvia palvelumuotoja kehitettäessä on 

Aurinkorannikon seurakunnan rooli organisaattorina ollut merkittävä. 

Seurakuntien organisoitu vapaaehtoistoiminta toteuttaa hyvinvointivastuuta 

työ- ja palvelumuotona. Näiden yhteinen periaate on myötäelävä, 

lähimmäiskeskeinen, tasaveroiseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen 

perustuva ajattelu.68 Myös tämä tavoite toteutuu mielestäni käytännön 

työssä Aurinkorannikon seurakunnassa. Siellä on iloinen ja lämmin 

ilmapiiri, jossa seurakuntalaiset saavat kokevat lähimmäisten läsnäolon ja 

vuorovaikutuksen.    

       Seurakunnalla on tärkeä rooli huolehtia organisaattorina myös 

vapaaehtoisten tasapuolisesta työskentelystä ja jaksamisesta. Töiden 

aikataulutus ja jakaminen siten, että viikossa ei kohdistu yhdelle henkilölle 

liikaa tehtäviä, toimii. Kuten Pastori Sainio kertoi haastattelussani, välillä 

joudutaan toppuuttelemaan innokkaimpia. Tavoitteena on saada viikko-

ohjelma, jossa tiettynä päivänä on sovittuja tehtäviä vapaaehtoisille. Tämä 

on tärkeää kirkon kannalta, koska silloin tiedetään etukäteen, miten eri 

tapahtumiin ja tehtäviin on sovittu vapaaehtoisia työntekijöitä.  

Tiedottaminen tarjolla olevista vapaaehtoistyöstä ja 

osallistumismahdollisuuksista on tärkeää.  Koska alueen 

suomalaisasukkaiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti, on tiedottamisen oltava 

ajan tasalla. Seurakuntaa saa merkittävää apua tässä työssä vapaaehtoisilta.  

Seurakunnan kotisivut tiedottavat tarjolla olevista työtehtävistä.  

”Oletko halukas tekemään vapaaehtoistyötä yksin tai tiimissä? Meiltä löytyy 

monenlaista tehtävää seurakunnassa. Seurakunnallamme on useita eri 

kohtaamispaikkoja eri puolilla Aurinkorannikko. Kohtaamispaikoissa on 

kahvilatoimintaa, minkä vuoksi tarvitsemme leipojia, myyjiä, siivoojia ja 

monenlaisia toimijoita. Haluamme tavoittaa suomalaisia ympäri 

                                                 
68 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 33 – 35. 
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Aurinkorannikkoa, minkä vuoksi tarvitsemme vapaaehtoisia viemään 

ilmoituksia hotelleihin eri paikoissa ja olemaan apuna tehtävässä työssä. 

Jumalanpalvelukset ja seurakunnan tilaisuudet kaipaavat myös avustajia ja 

toimijoita tukemaan meitä tehtävää työtä. Tehtäviä löytyy myös ihmisten 

kohtaamisen ja ystävänpalvelun parissa. Lisätietoa vapaaehtoistyöstä saat 

seurakuntamme työntekijöiltä. Vapaaehtoistyö ei välttämättä edellytä sitä, 

että meillä olisi tehtävä sinulle valmiina. Jos sinulla on jotain 

erityisosaamista, jonka uskot olevat seurakunnalle hyödyksi, voit tulla 

keskustelemaan siitä meidän kanssamme. Ystäväpalvelussa toimiville 

järjestämme erillistä koulutusta syksyn 2016 aikana.”69 

Tehtäviä vapaaehtoisille seurakunnassa: 

• Kahvilan myyntityö 

• Leipominen 

• Paikkojen siistiminen 

• Retkien myyminen 

• Ilmoitusten vieminen hotelleihin 

• Kaupassa käyminen 

• Jumalanpalvelusavustaminen (tekstien lukeminen, ehtoollisavustus, 

esirukous, sähköurkujen siirto kirkkoon jne.) 

• Vanhuksien luona käyminen ja vierailu, eli ystävänpalvelu 

• Tietokoneavun tarjoaminen 

• Soittaminen, laulaminen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 http://www.aurinkorannikonseurakunta.fi/osallistu/vapaaehtoistyo, 2016. 

http://www.aurinkorannikonseurakunta.fi/osallistu/vapaaehtoistyo
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Kuva2: Vapaaehtoisia Seurakuntakodin kahviossa. 

Lähde: http://www.aurinkorannikonseurakunta.fi/ 70 

 

 

Birgitta Yeung määrittelee vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin 

kuuluvaksi vastavuoroisuuden, yhteisen ilon, tasa-arvoisuuden, 

vapaaehtoisuuden, palkattomuuden, ei-ammattimaisuuden sekä 

luottamuksellisuuden 71  

Painopistettä seurakuntien toiminnassa halutaan muuttaa 

viranhaltijakeskeisyydestä seurakuntalaisten osallistumiseen. 

Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa kirkon 

ja seurakuntien elämää. Kirkon vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on 

kannanotto syvempien elämänkysymysten puolesta, merkki 

seurakuntalaisen identiteetistä ja kiinnittymistä johonkin ”pelkkää 

auttamista” suurempaa ja syvempään. Se on astumista sanoittamattoman 

pyhän piiriin, yhteisvastuun kantamista. Kirkon valitseminen, kaikkien 

vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen joukosta on sitoutumista kirkon 

jäsenyyteen. 72 

                                                 
70 http://www.aurinkorannikonseurakunta.fi/, 2016. 
71 Yeung 2002, 36. 
72Selonteko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020, 54. 

http://www.aurinkorannikonseurakunta.fi/
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5. VAPAAEHTOISTYÖN MERKITYS TYÖN TEKIJÄLLE 

 

 

 

5.1. Vapaaehtoisten kokemuksia osallisuudesta Espanjan Aurinkorannikon 

suomalaisen seurakunnan toimintaan 

 

Haastatteluiden perusteella nousi viisi keskeistä teemaa, jotka tulivat esille 

abstrahointitaulukossa.: yksinäisyys, yhteisöllisyys, muutos, ajan käyttö ja 

motivaatio.  

                           Tutkimuksessa haastattelin viittätoista vapaaehtoista työntekijää. 

Työharjoittelussa oleva nuoriso-ohjaajaopiskelija kertoi, että hän on 

avustanut nuorisotyössä ja rippikoulutehtävissä. Lisäksi hän on avustanut 

seurakuntakodilla ja kotikäynneillä tietokoneen käytössä. Tiedustelin hänen 

näkemyksiään vapaaehtoistyöhön. Hän koki, että monille vakituisesti 

Aurinkorannikolla asuvilla osallistuminen seurakunnan työhön on osa 

elämää. Haastattelun mukaan, hän koki työnsä mielenkiintoiseksi ja sanoi, 

että auttamistyötä on niin paljon, kuin vain ehtii tehdä.  Tarvetta on 

kaikenikäisille vapaaehtoisille ja kun erilaiset palvelut siirtyvät verkkoon, 

tarve vain kasvaa etenkin ATK taitoisille avustajille.  Haastateltava totesi 

lopuksi:” Täällä Espanjassa saa työharjoittelussa elämän kokemusta”. 73 

Haastateltavista valtaosa oli eläkeläisiä. Eläkeläisillä oli erityistaitoja 

työelämästä ja he mielellään myös hyödynsivät sitä vapaaehtoistyössä. 

Esimerkiksi tiedottaja laati ilmoituksia, artikkeleita lehteen, valokuvausta ja 

taittotyötä. Sairaanhoitaja mittasi kerran viikossa seurakuntakodilla 

verenpainetta. Kuitenkin monet ammattilaiset halusivat tehdä aivan jotain 

muuta.  Korkeakoulutettu rouva auttoi mielellään kahvilassa. Hän koki työn 

sosiaaliseksi kanssakäymiseksi ja tapasi siinä yhteydessä ystäviään ja 

seurakuntalaisia, joten voisi ajatella, että työskentely kahvilassa on 

vastapainoa työuran jälkeiselle ajalle.  

Haastateltavat toimivat lukuisissa eri tehtävissä. Uuden 

seurakuntakodin kunnostukseen tarvittiin remonttimiehiä ja monet 

osallistuivat varainkeruuseen. Haastateltava N5 kertoi myyvänsä lippuja 

Jukka Kuoppamäen konserttiin, ja varat menevät uuden seurakuntakodin 

                                                 
73 N4. 
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hyväksi. Konsertit koetaan tärkeäksi osaksi seurakunnan toimintaa: ”Nuo 

konsertit ovat kivoja, nytkin Joel Hallikainen tulee esiintymään uuden 

seurakuntakodin hyväksi”. 74 

Seurakuntakoti ja siellä päivittäin auki oleva kahvila on tärkeä 

kohtaamispaikka, siellä leivotaan vapaaehtoisvoimin pullia, tehdään 

voileipiä ja muuta tarjottavaa. Seurakuntakodilla on kirjasto, josta voi 

lainata kirjoja ja päivän sanomalehdet ovat siellä luettavissa. Pacosin tuvalla 

on kahvila ja kirpputori.  

Erilaiset retket ja kulttuurimatkat koettiin tärkeäksi osaksi 

seurakunnan palveluja: ” Retken ovat kivoja, ja hyvä että vapaaehtoiset 

avustaa, oli hieno kokemus käydä päivävaelluksella Mozarabe reitillä”.75 

 Haastateltava N7 kertoi, että retkellä Malagaan omaishoitajat 

irtautuivat arjen rutiineista ja tutustuivat muihin omaishoitajiin ja vaihtoivat 

yhteystietoja.76  

Kuorotoiminta on tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Kuoro esiintyy 

lukuisissa tilaisuuksissa ympäri vuoden ja tarjoaa musiikin harrastajille 

mahdollisuuden osallistua, harjoitella ja esiintyä:” Kirkkokuoro toiminta 

motivoi minua, ihanaa yhdessä tekemistä ja yhteenkuuluvuutta. Esiintymiset 

aina vähän jännittää. Niin itsenäisyyspäivänä kuin joulukirkossa. 

Kauneimmat joululaulut on hieno juttu, kirkko on aina täynnä”.77  

Vertaistukiryhmät ovat osa keskeistä vapaaehtoistoimintaa.  Niissä voi 

keskustella omista asioista pienemmällä porukalla: ”Miesten juttutupa on 

hyvä juttu, koska saa rauhassa tavata kavereita ja vaihtaa kuulumisia, eikä 

tarvitse kuunnella juoppojen horinoita”.78 

 Myös perhekerho sai kehuja. Kävin Pacosin tuvalla, missä toimi 

päiväkerho: ”Perhekerho on kivaa toimintaa, koska siellä tapaa muita äitejä 

ja lapsia”.  

                                                 
74 N5. 
75 N6. 
76 N7. 
77 N8. 
78 N9. 
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” On hienoa, että meillä on päiväkerho Pacosin tuvalla. Saan äitinä 

välillä vähän omaa aikaa, kun mies käy töissä. Autan itsekin välillä 

päivähoidossa”. 79 

Torrentuvalla on myös aktiivista toimintaa. Asukkaille, jotka eivät 

jaksa tai kykene tulemaan Fuengirolaan, tuvalla on paikallista toimintaa, 

jota seuraavassa esimerkissä haastateltava N11 luonnehtii näin: 

”Seurakuntapiirit ovat hyviä, koska tulevat lähelle kotia. Asun 

Torreviejassa, niin ei tule aina tultua tänne Fuengirolaan”.80 

Joka sunnuntai järjestettäviin messuihin osallistuu paljon ihmisiä. 

Siellä seurakuntalaiset osallistuvat niin suntion töihin, kolehdin keräämiseen 

kuin avustaviin tehtäviin. Haastateltava N8:n mukaan tavallisina 

sunnuntaisin käy noin 350 henkeä jumalanpalveluksissa.81 

Seurakunta myös järjestää tarvittaessa kriisiapua. Esimerkiksi vuonna 

2008 sattui vakava bussionnettomuus Autopistalla Fuengirolan 

läheisyydessä, jossa kuoli ja loukkaantui useita suomalaisia. Haastateltava 

N9 kertoi:” Kyllä täällä joskus sattuu onnettomuuksia, 2008 meitä oli yli 20 

mukana auttamassa, kun bussikolari sattui. Järjestimme kriisiryhmän 

suomalaisille”.82 

 

 

5.2. Vapaaehtoistyö apuna yksinäisyyteen  

 

Eläkeläiset, etenkin lesket, kohtaavat usein yksinäisyyttä Espanjassa. Kun 

työelämä ei enää tuo tunnetta tarpeellisuudesta, lähiyhteisöjen merkitys 

korostuu. Vanhuuden yksinäisyyteen saattaa toisaalta liittyä edesmenneiden 

läheisten ja menneen elämän kaipaus, jota uudet ihmissuhteet eivät voi 

poistaa. Seurakuntien ja järjestöjen ryhmätoiminta sekä tapahtumat voivat 

ennaltaehkäistä ja tarjota väyliä ulos yksinäisyydestä, mikäli yksinäisyyttä 

kokeva pystyy fyysisesti ja henkisesti hakeutumaan palvelujen piiriin. Ne 

tarjoavat vaihtelua päiviin, sosiaalisia kontakteja ja myös syvällistä 

kohtaamista ja jakamista.83 

                                                 
79 N10. 
80 N11. 
81 N8. 
82 N9. 
83 Gävert, Haataja, Häkkinen, Narvila & Ristonmaa 2014, 91 - 92. 
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 Espanjan Aurinkorannikon suomalainen seurakunta tarjoaa 

kirkollisten palveluiden lisäksi tärkeän kohtaamispaikan eläkeläisille.  

Yksinäisyys on monelle suomalaiselle eläkeläiselle arkipäivää, vaikka 

suomalaisyhteisö on suuri, noin 25.000 – 30.000 henkilöä talviaikaan.84  

Ystäväpalvelun avulla vapaaehtoiset tavoittavat yksinäisiä ihmisiä. 

Vapaaehtoiset käyvät kotona tai vaikkapa sairauden sattuessa sairaalassa 

tapaamassa ihmisiä. Seurakuntakoti on tärkeä kohtaamispaikka arkisin. 

Myös erilaiset kerhot ja aktiviteetit koetaan tärkeäksi, kun halutaan tavata 

muita ihmisiä.  Aurinkorannikolla on koko joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat 

apua. Syrjäytyminen on vakava ongelma, ja alkoholismi myös näkyy 

katukuvassa. Seurakunta voi tarjota apua yksinäisyyteen, kunhan 

syrjäytymisvaarassa olevat ja jo syrjäytyneet haluavat sitä apua hakea.  

Tiedottaminen on mielestäni hoidettu hyvin, ja erilaisista tukiryhmistä on 

informaatiota niin nettisivuilla kuin seurakunnan ilmoitustaululla, joka on 

keskeisellä paikalla ”Junakadun” ikkunassa Seurakuntakodilla. 85 

Henrietta Grönlund kirjoittaa artikkelissaan Yhteys toiseen ihmiseen 

julkaisussa, että uskonnolliset yhteisöt kannustavat myös toisten 

auttamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen yhteisön ja yhteisten asioiden 

hyväksi. Toisten auttaminen tutkitusti lisää ihmisen onnellisuutta, ja 

auttamisen kautta saadut ihmiskontaktit vähentävät yksinäisyyden riskiä. 86 

Tekemäni haastattelut tukevat haastattelujen ja havaintojeni 

perusteella Grönlundin johtopäätöstä. Haastateltava N13 kertoi, että hän 

tuntee kaipausta Suomeen, koska hänen lapset ja lapsenlapset ovat 

Suomessa. Hän kertoi, että yhdessä tekeminen ja toisten auttaminen tuo 

hänelle iloa ja auttaa kaipauksen tunteeseen.87 

 Haastateltava N7 kertoi, että työskentely Seurakuntakodilla on 

vastapainoa kotona olemiselle. Hän oli leski ja koki yksinäisyyttä kotona. 

Yksinäinen henkilö kokee osallistumisen vapaaehtoisena seurakunnan 

työhön sosiaalisen tyhjiön täyttämisenä. Osallistuminen tähän työhön auttaa 

yksinäisyyden tunteen poistamisessa.88 

                                                 
84 Lähde: Helsingin Sanomat, 18.3.2017.     
85 N2. 
86 Gävert, Haataja, Häkkinen, Narvila & Ristonmaa 2014, 91 – 92. 
87 N13. 
88 N7. 
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Kuva3: "Suomalaisia eläkeläisiä Espanjan Aurinkorannikolla." 

Lähde: hs.mediadelivery.io/Helsingin Sanomat. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Yhteisöllisyyden kokemus osana vapaaehtoistyötä 
 

 

Maarit Hytösen artikkelin ”Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko” mukaan 

yhteisöllisyydellä viitataan usein yhteenkuuluvuuden kokemuksiin ja 

positiivisiksi miellettyihin yhteydentunteisiin, me-henkeen ja 

solidaarisuuteen, jotka pitävät yhteisöä koossa. Kirkko on aina elänyt 

pienyhteisöistään. Seurakunnat, herätysliikkeet ja näitä pienemmät 

paikallisyhteisöt ovat profiloituneet enemmän tai vähemmän persoonallisilla 

piirteillään, vaikka rakenteet ja opillinen perusta ovatkin samat. Niin 

aistinvaraisten havaintojen kuin tutkimustenkin mukaan ihminen haluaa olla 
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yhteydessä pääasiassa kaltaistensa kanssa. Verkostot syntyvät 

vaivattomimmin samankaltaisessa elämäntilanteessa elävien, saman 

koulutus- ja tulotason saavuttaneiden ja samanlaisen perhe- ja 

asumismuodon valinneiden kesken. 

     Kun puhutaan yhteisöllisyydestä positiivisena ilmiönä, puhutaan yleensä 

yhteisöllisyyden kokemuksesta eli yhteenkuuluvuudentunteesta ja me-

hengestä. Kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset ovat rakentaneet yhteisöjä, 

joille on ominaista mahdollisuus epämuodollisempaan vuorovaikutukseen 

osallistujien kanssa.89 

Hytösen artikkeli tukee johtopäätöksiäni ja havaintojani. 

Yhteisöllisyys Espanjan suomalaisessa seurakunnassa on suorastaan käsin 

kosketeltavaa. Toiset ihmiset otetaan huomioon ja haasteltava N8 kertoi, 

kuinka tärkeää on tuttujen kanssa tehdä asioita yhdessä. Yhdessä tekeminen 

on hänen mukaansa niin mukavaa.90 

Uskontofilosofi Tommi Lehtosen mukaan yhteisöllisyydessä 

välttämättömiä ovat viestintä ja yhteiset käytännöt eli järjestäytynyt 

vuorovaikutus ja yhteisiin intresseihin nojaava toiminta. Hänen mukaan 

yhteisöllisyys on piirre, joka saa ihmiset hakeutumaan toisten seuraan, 

toimimaan yhdessä toisten kanssa ja yhteisöllisyys merkitsee sosiaalisen 

todellisuuden aikaan ja tilaan liittyviä piirteitä, jotka mahdollistavat 

yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta.91  

Espanjan Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan 

vapaaehtoistyössä ihmisiä tapaavat toisiaan erilaisissa ryhmissä, kerhoissa, 

kotonaan tai seurakuntasalilla. Haastateltava N2;n mukaan ryhmässä 

tekeminen antaa tekijälleen yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhdessä 

tekemisessä on voimavara. Vaikka moni suomalainen on hakeutunut 

Espanjan lämpöön, tuntee hän kaipausta kotimaahan. 92 

Mielenkiintoisena havaintona tuli esille, että haastateltava N13 ei ollut 

kirkon jäsen. Hän koki, että hänellä on halu auttaa ja hän haluavaa tehdä 

yhdessä asioita, vaikka ei kuulu kirkkoon.93 

                                                 
89 http://www.kirkonkello.fi/erilaisista-yhteisoista-elava-kirkko/Hytönen, 2016.  
90 N8. 
91 Gävert, Haataja, Häkkinen, Narvila & Ristonmaa 2014, 131 - 132.  
92 N2. 
93 N13. 

http://www.kirkonkello.fi/erilaisista-yhteisoista-elava-kirkko/Hytönen
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 Seurakunta luo puitteet yhdessäoloon ja tekemiseen muillekin kuin 

seurakunnan jäsenille. 

Los Pacosissa on merkittävä suomalaisyhteisö mikä on Antti Kariston 

mukaan kappale Suomea Espanjassa.94 

Haastateltava N14 asuu Los Pacosissa. Hän kertoi, että suomalaisia 

naapureita tapaa kadulla ja kaupassa. Hän ei kuitenkaan pidä ”sillä tavalla” 

yhteyttä naapureihin, vaan hän kokee, että seurakunnassa on yhteisö, jossa 

on hänenkaltaisiaan ihmisiä.  Vaikka naapurustossa monet tuntevat toisensa 

ja ollaan tutussa ympäristössä, silti haastateltava koki seurakunnan 

kokoavan yhteisön eritavalla.95 

  Havaintoni oli, että seurakunnan tapahtumissa ja etenkin 

seurakuntakodilla tapahtuva vapaamuotoinen seurustelu luo tiiviin 

yhteisöllisyyden tunteen. Siellä tapaa ihmisiä, joilla on samanlaisia tarpeita. 

Seurakunnan avulla voi rakentaa itselleen sosiaalisen verkoston ja täällä 

tutustuu helpommin uusiin ihmisiin ja tärkeänä myös koettiin se, että täällä 

tapaa vanhoja tuttuja. Johtopäätökseni on, että verkostoituminen tapahtuu 

tutussa ympäristössä, missä on hyvä yhteishenki. 

Haastateltava N15 kutsui seurakuntaa turvasatamaksi. Hän sanoi, että 

täällä on hyvä yhteistyön henki ja täällä oppii tunteman uusia ihmisiä, joka 

on etenkin uusille tulokkaille tärkeää. 96 

Haastateltava N11 kertoi, että hän kokee, että seurakunnassa ihmiset 

välittävät toisistaan. Hänen mukaan se tuo hänelle iloa.  

Seurakuntakoti on hyvä kontaktipaikka ja täällä tutustuu uusiin 

ystäviin, haastateltava N13 kertoi iloisena. 

Haasteltava N8:n mukaan hän saa sisältöä elämään osallistumalla 

vapaaehtoistyöhön ja tapaa uusia ystäviä. Kirkko tarjoaa turvallisen 

vaihtoehdon ja kiinnekohdan. Kirkon arvot koetaan turvalliseksi ja tämän 

vuoksi vapaaehtoistyöympäristö on selkeä valinta uudessa maassa ja 

kulttuurissa.97  

                                                 
94 Karisto 2000, 21. 
95 N14. 
96 N12. 
97 N8. 



52 

 

Yhteisöllisyys kuuluu kirkon olemukseen.98 Johtopäätökseni 

tutkimukseni ja haastattelujen perusteella on, että Espanjan 

Aurinkorannikon suomalainen seurakunta on täyttänyt kirkon olemukseen 

kuuluvan tehtävän.            

 

  

5.4. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen muutoksessa  

 

 

Saksalaisen sosiologin ja filosofin Zygmunt Baumanin mukaan ihmisillä on 

kaksi keinoa selviytyä muuttuvassa maailmassa: he joko ankkuroivat itsensä 

johonkin pysyvämpään tai kelluvat muutoksen virrassa mihinkään 

kiinnittymättä. Tunnistamme näitä eri selviytymiskeinoja ja ihmistyyppejä 

ympärillämme. Ankkuroitujat kiinnittyvät paikkaan, ihmisiin, ammattiin, 

erilaisiin yhteisöihin ja arvoihin tiukasti. Heillä on erityisen vaikeaa silloin, 

jos ankkuroitumisen maaperä järkkyy. Toisaalta he saavat voimia 

yhteisöstä, joihin ovat tiukasti kiinnittyneet.99 

Yksinäisyydestä keskusteltaessa haastattelussa tuli esille, että on 

henkilöitä, jotka ovat kokeneet olleensa sosiaalisessa tyhjiössä, kun jäivät 

eläkkeelle ja muuttivat Espanjaan tai kun he ovat jääneet leskeksi. ”Kyllä se 

oli minulle vaikeaa, kun mieheni kuoli kaksi vuotta sitten. kotona tuntui niin 

tyhjältä.100 

 Kirkko tarjoaa palveluineen ja ympäristöineen vaihtoehdon 

sosiaalisen tyhjiön täyttämiseen ja Baumanin tarkoittamaa ankkuria. 

Seurakunta tarjoaa yhteisönä paljon. Haastateltavan N15 kertoi: ”Kun 

muutimme tänne, en aluksi oikein tiennyt näistä paikallisista harrastuksista. 

Ystäväni kertoi, että tule käymään seurakuntakodilla, täällä tapaat mukavia 

suomalaisia”. Tämä haastateltava kuvaili Espanjan Aurinkorannikon 

suomalaista seurakuntaa ”suomalaisuuden alustaksi”. 101      

Espanjan Aurinkorannikon suomalainen seurakunta on osa 

suomalaisuutta ja se on tärkeä tunne ulkosuomalaisille. Haastateltava N5 

                                                 
98 Hytönen, Ketola, Salminen, Sohlberg & Sorsa 2016, 125. 
99 Gävert, Haataja, Häkkinen, Narvila & Ristonmaa 2014, 61. 
100 N14. 
101 N15. 
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kertoi, että on tärkeää tuntea olevansa osa suomalaista yhteisöä. Halutaan 

kuulua viiteryhmään, jossa suomalaisuus korostuu.102 

Tein tärkeän havainnon, joka toistui useammassa haastattelussa, että 

seurakuntalaiset kokivat, että seurakuntaan on helppo lähestyä, kynnys on 

matalalla. 

 Kirkon toiminnan lisäksi Aurinkorannikolla on muuta aktiivista 

yhdistys ja harraste toimintaa, ja monet kirkon vapaaehtoiset osallistuvat 

kirkon työn lisäksi muuhun järjestötoimintaan.103  

Siirtyminen työelämästä eläkkeelle on suuri muutos elämässä. 

Sosiaalinen ympäristö rajoittuu työyhteisöstä perhepiiriin ja ystäviin. 

Ajankäyttö ja elämän rytmi muuttuu.104 

 Kun ihminen on jäänyt eläkkeelle ja päättänyt muuttaa Suomesta 

Espanjaan, elämän muutos on suuri. Haastattelujen perusteella tekemäni 

johtopäätös on, että seurakunta ja sen tarjoamat palvelut antavat jatkuvuutta 

muutoksen keskellä. 

 Kun henkilölle tulee omassa elämässä suuri muutos, kuten eläkkeelle 

jääminen, tässä yhteydessä vapaa-aika lisääntyy. Haastateltava N11:n 

mukaan Aurinkorannikon seurakunnan tarjoamat mahdollisuus osallistua 

vapaaehtoistyöhön on tarjonnut hänelle järkevää ja motivoivaa tekemistä.105  

Haastateltava N7 kertoi, että hänen on juuri jäänyt leskeksi. Hän 

kertoi, että osallistumalla vapaaehtoistyöhön, hän kokee, että se helpottaa 

hänen oloaan, kun saa osallistua seurakunnan toimintaan. Elämäntilanne on 

muuttunut, ystävät ja yhteisö, jossa hän voi olla mukana, luo myös 

turvallisuuden tunnetta.106  

Koska seurakunnan tarjoamia tehtäviä on monipuolisesti tarjolla ja 

tarvetta on puolin ja toisin, tarjoaa tämä mahdollisuus jatkuvuuden tunteen 

muutoksessa. Seurakunnan työssä Espanjassa on jo pitkät perinteet ja 

vapaaehtoiset kokevat haastattelujen perusteella olevansa osa tätä toimintaa.  

Mikään yhteisö ei ole staattinen vaan jatkuvasti muuttuva. Ihmiset 

eivät pysy samoina, he vaikuttavat jatkuvasti toiminnallaan toisiinsa ja 

                                                 
102 N5. 
103 Klemi 2001,12. 
104 Gävert, Haataja, Häkkinen, Narvila & Ristonmaa 2014, 136. 
105 N11. 
106 N7. 
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muuttavat olosuhteita. Silti yhteisölle, kuten kirkolle, annettu jatkuvuuden 

ihanne, pysyy yllä.107   

Tämä kirkolle ominainen jatkuvuuden ihanne toteutuu esimerkillisesti 

Espanjan aurinkorannikon seurakunnassa.  

 

 

5.5. Vapaaehtoistyö osana oman ajan käyttöä  
 

 

Eläkkeelle siirryttäessä työ ei ole enää sitomassa ajankäyttöä, mutta 

toisaalta elämästä poistuu tärkeä ajankäytön muoto ja rytmittäjä. Aikansa 

voi käyttää haluamallaan tavalla, mutta ainakin aluksi mielekkään tekemisen 

löytäminen voi olla vaikeaa. Vaikka eläkkeelle siirtyminen olisi odotettu 

tapahtuma, muutoksen suuruus voi yllättää. Työhön on liittynyt erilaisia 

identiteettejä ja rooleja, jotka murtuvat eläkkeelle siirryttäessä Uusien 

roolien omaksuminen ei välttämättä ole helppoa ja voi viedä aikaa. 

Eläkkeelle siirtyminen merkitsee myös sosiaalisten suhteiden muuttumista. 

Eläkkeelle jäänyt ei enää muodosta entisten työkaverien kanssa samanlaista 

sosiaalista verkostoa, jota yhdistävät päivittäiset rutiinit työpaikalla.108  

       Ajankäyttö on eläkeläiselle sekä haaste että mahdollisuus. 

Fuengirolassa on joukko ihmisiä, joiden harrastukset ovat rajalliset, he eivät 

ole löytäneen oikeanlaista tekemistä ja ajautuvat helposti baarikierteeseen. 

Jos on aktiivinen, Aurinkorannikolta löytyy monipuoliset mahdollisuudet 

osallistua erilaisiin harrastuksiin, kerhoihin tai yhdistystoimintaan. 

Seurakunnan tarjoamat mahdollisuudet ovat ainutlaatuiset.  

Aurinkorannikolla on paljon aktiivisia osallistujia useampaan harrastus tai 

kerhotoimintaan. Ajanvietto niin harrastusten parissa kuin kirkon 

tarjoamissa hengellisissä toiminnassa ja vapaaehtoistyössä on monelle 

eläkeläiselle tärkeä osa arkea. Havaintoni mukaan seurakunnan tarjoama 

vapaaehtoistyö koettiin tärkeäksi, koska se antaa ajankäyttöön rytmiä. 

Haastateltava N8:n mukaan hän koki tärkeäksi sen, että on viikko-ohjelma, 

                                                 
107 Gävert, Haataja, Häkkinen, Narvila & Ristonmaa 2014, 136. 
108 Ylikännö 2011, 41-42. 
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jossa on oma työvuoro ja tehtävä etukäteen sovittuna.  ”Kun antaa, niin saa. 

Tämä on myös mukavaa ajanvietettä”.109 

      Omaa elämäntilannetta kuvatessaan haastateltava N14 kertoi, että ”kun 

on vielä voimia ja on hyvässä kunnossa, niin on motivoivaa osallistua tähän 

työhön”.110 

Haastateltava N10 kertoi, että ”kun minulla on hyvä hyvät elämän tavat ja 

terveyttä riittää, niin tuntuu siltä, että tämä työ pitää virkeänä ja aika kuluu 

mukavasti”. 111 

”Tämä on hyvää ajanvietettä, minulle tulee hyvä mieli, kun olen täällä 

töissä ja aika kuluu nopeasti.”112 

”Kun työ ei enää sido, niin on mukavaa, että saa tehdä töitä täällä 

seurakunnassa, aikaa kun on”, sanoi haastateltava N6.113 

     Peter Laslettin määritelmän mukaan nykyajan 65 - 79 vuotiaiden 

eläkeläisten voidaan katsoa edustavan kolmatta ikää, itsenäistä ja aktiivista 

eläkeläisaikaa. Työn ja perheen velvollisuuksien väistyttyä tilalle on tullut 

runsaasti vapaa-aikaa, josta voidaan nauttia hyväkuntoisina ja vireinä. 

Nuoremmat vanhuuseläkeläiset eivät koe tänä päivänä olevansa vanhuksia, 

vaan ennen kaikkea eläkeläisiä, sillä vanhuuteen liitetään usein fyysisen 

toimintakyvyn heikkenemistä ja siirtymistä pois yhteiskunnan 

täysivaltaisesta jäsenyydestä. Vanhuuden katsotaankin alkavan vasta ns. 

kolmannen iän jälkeen, kun joudutaan turvautumaan läheisten, yhteiskunnan 

ja muiden tahojen apuun (Laslett 1987, 1994).114 

Havaintojeni mukaan Espanjan seurakunnan vapaaehtoiset olivat 

aktiivisia osallistujia. Johtopäätökseni on, että osallistuminen seurakunnan 

vapaaehtoistyöhön on tärkeää ajankäytön kannalta eläkkeellä oleville 

vapaaehtoisille.  

 

 

 

                                                 
109 N8. 
110 N14. 
111 N10. 
112 N8. 
113 N6. 
114 Ylikännö 2011, 64-65. 
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5.6. Osallistumisen motiiveja 

 

 

Vapaaehtoistyöhön ja siitä innostumiseen auttavat merkitykselliset 

tehtävät. Tekijä kokee ne tärkeäksi ja että saa käyttää omaa toimintavaltaa. 

Toiminnan tavoitteiden ja toimintavallan on oltava tiedossa ja selkeästi 

määriteltävissä. Toiminnassa voi ottaa riskejä ja omaan toimimiseen on 

riittävästi vapautta, kun tavoitteet ja toimintavalta on tiedossa. Samalla 

innostuminen edellyttää kiitoksen saamista ja tukea tarvittaessa. Tunne, että 

toimintani ei ole yhdentekevää, vaan siitä välitetään, on tärkeää.  Innostunut 

vapaaehtoinen uskoo onnistuvansa ja tietää, että häneen luotetaan. 115 

Tutkimukseni ja havaintojeni perusteella vapaaehtoistyöntekijät 

kokivat työnsä tärkeäksi. Myös omaa harkintakykyä arvostettiin. Erityisesti 

auttamistehtävissä, kuten saapas –toiminnassa ja ystäväpalvelussa tehtävät 

voivat olla sen kaltaisia, että omaa harkintakykyä tarvitaan. Tuolloin 

korostuu toimivallan määrittely ja työn haasteellisuus lisää motivaatiota. 

     Tärkeimmäksi motiiviksi nousi auttamisen halu. Useilla haastateltavilla 

on useita harrastuksia. Vapaaehtoistyöntekijät pitivät itse vapaaehtoistyötä 

harrastuksia tärkeämpänä. Auttamishalun rinnalla tuli esille myös 

työtehtävien käytännönläheisyys, joka motivoi tekijöitään.  

Vapaaehtoiset tiedostavat, että seurakunnalla vähän vakituisia 

työntekijöitä. Haastateltava N12 kertoi, että ”ei seurakunta yksin pärjää, 

täällä on vain kolme pappia”.  Motiiviksi tuli tunne, että minua tarvitaan.116  

     Motiiviksi koettiin työn käytännön läheisyys. Haastateltavat kokivat iloa 

siitä, että oman työn käden jälki näkyi. Haasteltava N6 kertoi, että hän on 

ylpeä siitä, että saa olla kirjastonhoitajana.117 

     Kirjastosta seurakuntakodin vieraat saavat lainata teoksia laittamalla 

nimensä lainausvihkoon. Kirjastoon saa myös tuoda teoksia ja lahjoittaa ne 

kokoelmiin. Haastateltava N9 kertoi, että hän tulee kahtena kertana viikossa 

leipomaan pullaa jo aamusta myytäväksi.118 

                                                 
115 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi, 2016. 
116 N12. 
117 N6. 
118 N9. 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi
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     Havaintoni oli, että hän oli ylpeä saadusta tehtävästä. Tunne, että minua 

tarvitaan ja työn tulokset näkyvät, antavat työlle motiivia.  

      Ryhmään kuulumisessa korostui omien kokemusten jakaminen muiden 

kanssa. Yhdessä tekeminen ja kokemusten jakaminen motivoi. 

Vapaaehtoistyö tuntuu menestyvän parhaiten silloin, kun 

vapaaehtoisen tehtävä ja siihen liittyvä haaste vastaa hänen kiinnostustaan, 

tarvettaan sekä oppimishaastettaan. Tehtävä ei siis voi olla liian ‘helppo’, 

muttei liian ‘vaikeakaan’. Vapaaehtoisuus ei voi korvata ammattilaisen 

osaamista. Vapaaehtoiset tarvitsevat koulutusta, tukea ja ohjausta. Parhaiten 

vapaaehtoistoiminta menestyy, kun sitä tuetaan, eikä liiaksi määräillä tai 

ohjata. 119  

Vapaaehtoinen N7 kertoi, että ”olen sairaanhoitaja koulutukseltani. 

”Tulen kerran viikossa seurakuntakodille mittaamaan verenpainetta”. 

Haasteltava N15 kertoi, että hän on ammatiltaan tiedottaja. Hän kertoi 

tekevänsä seurakunnassa tiedottamista, erilaisia artikkeleita ja auttaa myös 

käännöstöissä. Hän auttaa vapaaehtoisena seurakuntalaisia, kun 

espanjankielentaitoa tarvitaan.120  

Uuden oppiminen koettiin tärkeäksi. Haasteltava N11 kertoi, että 

”tässä työssä oppii kaikenlaista ja se antaa minulle hyvän mielen”.121  

Johtopäätöksenä voin todeta, että osalle haastateltavista oli tärkeää 

saada käyttää omaa ammattitaitoaan, ja se motivoi heitä. Riittävän 

haasteelliset tehtävät motivoivat ja työ koetaan mielekkääksi. Motivoivia 

tekijöitä ovat auttamisen halu, itsensä tärkeäksi kokeminen, uuden 

oppiminen ja tunne siitä, että auttaessa myös saa. Haastateltava N13 kertoi, 

että ”kun auttaa, niin saa hyvän mielen”.122  

 

 

 

 

                                                 
119 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi, 2016. 
120 N15. 
121 N11. 
122 N13. 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi
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6. PÄÄTELMÄT ESPANJAN AURINKORANNIKON SUOMALAISEN 

SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTYÖSTÄ  

 

 

 

6.1 Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen   

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä merkitys 

vapaaehtoistyöllä on Espanjan Suomalaisen seurakunnan toiminnassa ja 

miten vapaaehtoiset sen kokevat. Tarkoitukseni oli haastatella sekä 

henkilökuntaa että vapaaehtoistyöntekijöitä. Selvitin henkilökunnalta, 

kuinka merkittävää toiminta on seurakunnan kannalta, mitä vapaaehtoiset 

tekevät ja mitä se merkitsee seurakunnalle. Selvitin vapaaehtoisten 

haastatteluissa syitä, miksi toiminta on niin suosittua, osallistumisen syitä, 

taustoja ja motiiveja.  

Tutkimuksen kohde, Espanjan Suomalainen seurakunta ja sen 

vapaaehtoistyö on perusteltu tutkimuskohde siksi, että muuttoliike 

Espanjaan on ollut voimakasta. Tämä on lisännyt vapaaehtoistyöntekijöiden 

toimenkuvaa ja tehtäviä Aurinkorannikolla. Seurakunnan toiminta on 

vilkasta, mikä näkyy runsaissa kävijämäärissä eri tilaisuuksissa ja 

aktiivisesta osallistumisesta tapahtumiin. Tämä selviää Seurakunnan 

toimintakertomuksesta.  

     Ajatus tutkimuskohteesta ja tutkimussuunnitelma muodostui, kun 

tutustuin seurakunnan toimintaan jo ennen varsinaisen tutkimustyön alettua.  

Tutkimussuunnitelmaa laatiessani tutustuin muihin tutkimuksiin, mitä 

Aurinkorannikolla on tehty. Havaitsin, että tehdyt tutkimukset kohdistuivat 

pääasiassa sosiaalisiin olosuhteisiin, kuten elämiseen Aurinkorannikolla, 

muuton syihin, yhdistystoimintaa ja diakoniatyön tutkimiseen.  

     Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa pohdin, että rajaan tutkimuksen 

kohdistumaan vain vapaaehtoistyöntekijöihin ja heidän motiiveihin. 

Kuitenkin tutustuessani seurakunnan toimintaan totesin, että organisaattorin 

eli seurakunnan rooli on merkittävä. Tämä oli oleellinen havainto tutkimus 

ongelman kannalta, joten päädyin siihen, että tutkimuskohde on 

vapaaehtoistyön merkitys kokonaisuudessaan seurakunnalle, johon kuuluvat 

siis itse seurakunta organisaattorina ja vapaaehtoistyöntekijät. Tähän 
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kokonaisuuteen kuuluivat seurakunnan tarpeiden pohdinta ja 

vapaaehtoistyöntekijöiden omat kokemukset. 

       Haastatteluja oli kaikkiaan 18 kappaletta. Kolme haastateltavista oli 

virassa olevia pastoreita ja haastattelin viittätoista vapaaehtoista työntekijää. 

Haastatteluntulokset antavat hyvän kuvan toiminnasta ja osallistumissyistä.  

     Tutkimus aihe muodostui tutustuessani seurakunnan toimintaan, kun 

asuin Espanjassa tyttäreni lukuvuoden ajan. Tuolloin havaitsin, että 

seurakunnan toiminta oli aktiivista. Otin yhteyttä vuonna 2014 johtavaan 

pastoriin Timo Sainioon ja tuolloin syntyi ajatus tutkia vapaaehtoistyötä, 

jota seurakunnassa tehdään.   

         Toteutin tutkimuksen haastattelemalla ensiksi seurakunnan virassa 

olevia työtekijöitä. Näissä haastatteluissa selvitin seurakunnan 

toimintatapoja vapaaehtoistyön osalta. Mitä tehtäviä on ja kuinka työnjako 

suoritetaan, mikä merkitys vapaaehtoisilla on seurakunnalle. Lisäksi 

voimakas muuttoliike Aurinkorannikolle on myös asettanut haasteita 

seurakunnalle erilaisten tarpeiden lisääntyessä. Varsinainen diakoniatyö 

tapahtuu ammattilaisten toimesta ja tarve auttamiseen on lisääntynyt. 

Vapaaehtoiset auttavat diakoniatyössä, Ystäväpalvelussa ja SOS-

päivystyksessä.  

       Vapaaehtoisten haastatteluihin valmistauduin laatimalla 

taustatietolomakkeen. Tällä lomakkeella halusin selvittää 

vapaaehtoistyöntekijöiden elämäntilannetta. Taustatietolomake auttoi minua 

hahmottamaan, missä elämäntilanteessa olevia ihmisiä osallistuu 

vapaaehtoistyöhön ja tästä otoksesta voi päätellä vapaaehtoistyöntekijöiden 

sosioekonomista rakennetta kokonaisuutena, kuten eläkkeellä olevat, lesket, 

ammattiosaaminen ja muut taustatiedot. 

     Tutkimuskysymykset laadin teemahaastatteluna siten, että 

haastattelukysymykset olivat kaikille samat. Vastauksia ei sidottu 

vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat saivat vastata omin sanoin. 

Teemahaastattelukysymykset oli tarkoitettu vapaaehtoistyöntekijöille. 

Abstrahointitaulukossa muodostuneet pääluokat kuvaavat mielestäni 

monipuolisesti niitä kokemuksia, joita niin henkilökunnalla kuin 

vapaaehtoistyöntekijöillä on Suomalaisen seurakunnan työstä 

aurinkorannikolla. Haastattelujen aikana tuli esille monipuolisesti eri 
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näkökulmia tutkimusongelmaan. Kyse ei ole vain itse vapaaehtoistyötä, 

vaan koko organisaatio ja seurakunnan luomat puitteet tuottavat tärkeän 

kokonaisuuden, jossa korostuvat itse työn merkitys tärkeänä osatekijänä. K 

Kokonaisuus on yhteisö, jonka seurakuntalaiset, virassa olevat 

työntekijät ja kirkko organisaationa muodostavat. Tämä yhteisö koetaan 

turvalliseksi ja helposti lähestyttäväksi ja se on osa suomalaisuutta Espanjan 

Aurinkorannikolla. Vapaaehtoiset kokevat, että Espanjan Aurinkorannikon 

suomalainen seurakunta ja sen tarjoamat palvelut sekä oma 

osallistumismahdollisuus tuovat erityistä yhteisöllisyyttä, kun asutaan 

ulkomailla.  

 

 

 

6.2. Johtopäätökset  

 

 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Espanjan Suomalaisen seurakunnan 

vapaaehtoistyötä teemahaastattelukysymysten avulla maallikoilta 

haastattelemalla. Lisäksi olen haastatellut virassa olevia pappeja, jolloin 

olen saanut seurakunnan näkemyksen ja kokemuksia tutkimukseeni. 

Monet vapaaehtoistoimintaan määritellyt lähtökohdat, periaatteet, 

arvot ja tavoitteet, toteutuvat laaja-alaisesti Espanjan suomalaisessa 

seurakuntatyössä.  

Osallistuminen vapaaehtoistyöhön on luo haastattelujen perusteella 

vastavuoroisuutta, hyvää mieltä ja sosiaalista kanssakäymistä. 

Haastateltavat kokivat saavansa työstänsä paljon ja näin 

vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja tavoitteet toteutuvat Espanjan 

suomalaisenseurakunnan vapaaehtoistoiminnassa.   

Mielenkiintoiseksi työni näkökulma tulee siinä, kun pohditaan, miten 

vapaaehtoistyöhön osallistumisen motiivit ja tarpeet korostuvat, kun 

henkilöt asuvat ulkomailla.  Pastoreiden haastattelujen perusteella voin 

todeta, että diakonia- ja lähimmäisen auttamistyö on laaja-alaista, koska 

siihen liittyy lisäksi sosiaalityöhön verrattavia tehtäviä. Seurakunta auttaa 

paljon käytännön asioiden hoitamista ja heillä on tehtäviä, joita Suomessa 

kuuluisi muille viranomaisille. Esimerkiksi usein Suomesta otetaan yhteyttä 
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kadonneista henkilöistä, ja kirkon kontakteilla autetaan paikallisia 

viranomaisia. Apua kaipaavat saavatkin sitä nimenomaan vapaaehtoisilta. 

Syrjäytyminen ja yksinäisyys on monella Espanjaan muuttaneella 

henkilöllä suuri ongelma. Usein on niin, että henkilö ei ole kielitaitoinen. 

Fuengirolassa on paljon palveluja suomeksi, mutta usein arjen pikkuasiat 

hoituvat siellä, missä on paikallisia espanjalaisia ja tuolloin 

kielitaidottomuus on ongelma. Espanjan Aurinkorannikon suomalaisella 

seurakunnalla on tähän tarpeeseen tärkeä vapaaehtoistyönmuoto, 

ystäväpalvelu. Ystäväpalvelussa vapaaehtoiset voivat vaikka lukea lapsille 

kirjoja suomenkielellä, kun vanhemmat ovat töissä. Läsnäolo vanhusten 

kanssa korostuu.  

 Aurinkorannikolle on muodostumassa uusavuttomien ryhmä. Monella 

vanhuksella on ongelmia tulla toimeen arkisissa asioissa. Tällöin korostuu 

vapaaehtoisten voimin tehtävä ystäväpalvelun merkitys. 

Espanjan Aurinkorannikon suomalaisessa seurakunnassa on 

vapaaehtoisina koulukummeja. Suomalaisessa koulussa on peräti 450 

oppilasta, ja vaihtuvauutta tapahtuu vuosittain. Lasten sopeutuminen 

kulttuuriin vie aikansa. Turvallisuudesta huolehtiminen korostuu ja koulun 

sääntöjä on noudatettava tarkasti. Usein lasten vanhemmat ovat työssä tai 

toinen vanhemmista on esimerkiksi Suomessa. Espanjassa tuodaan ja 

noudetaan koululta päivän päättyessä, niin seurakunnan koulukummeille 

riittää tehtävää, esimerkiksi koulun päätyttyä lukemista tai yhdessäoloa.  

Vapaaehtoisten IT-osaamista tarvitaan usein. Nettiyhteydet, 

tietokoneenkäyttö ja kaikki, mitä sähköiseen asiointiin liittyy, avun tarve 

näissä asioissa lisääntyy. Sähköistä asiointia tarvitaan yhteyden pidossa 

viranomaisiin, laskujen maksamiseen ja yhteydenpidossa Suomen 

viranomaisiin.  

Seurakunnassa on hieno yhteishenki, yhdessä tekeminen ja sosiaalinen 

kanssa käyminen korostuvat. Seurakunta koti on arkisin auki klo. 10.00 – 

13.00. Siellä käy paljon suomalaisia tapaamassa tuttavia, vapaaehtoiset 

leipovat joka päivä tuoretta pulla ja muuta syötävää, tarjolla on päivän 

Sanomalehdet, kirjasto ja muuta toimintaa.  Alueella asuu noin 25000 – 

30000 suomalaista laskutavasta riippuen ja kuitenkaan siellä ei ole 

esimerkiksi Suomen valtion puolesta sosiaalityöntekijää. Virka oli 
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määräaikainen, mutta varojen puutteessa sitä ei jatkettu, vaan työt jotka 

eivät varsinaisesti kuuluisi kirkolle, myös niitä hoidetaan niissä puitteissa 

kun pystytään.  Tämän vuoksi diakoniapapille on paljon yhteydenottoja, ja 

apua annetaan aina kun voidaan. Diakoniapapin työn apuna on 

vapaaehtoisia, jotka voivat olla avustajina ja lähimmäispalvelun tehtävissä 

auttaa apua tarvitsevia.  

Auttaminen ja vapaaehtoistyö Espanjan suomalaisessa seurakunnassa 

ovat monipuolista ja vapaaehtoisten suuren määrän sekä heidän hyvän 

motivaation ja yhteishengen ansioista moni saa apua, tukea ja yhdessä oloa, 

joka luo turvallisuutta. Vastaukset, jotka sain vapaaehtoisten kokemuksista 

työstään, vastasivat riittävästi tutkimusongelmaani.  

Abstrahointitaulukossa muodostuneet pääluokat kuvaavat 

monipuolisesti niitä kokemuksia, joita niin henkilökunnalla kuin 

vapaaehtoistyöntekijöillä on Espanjan Aurinkorannikon suomalaisen 

seurakunnan työstä. Haastattelujen aikana tuli esille monipuolisesti eri 

näkökulmia tutkimusongelmaan.  

Vapaaehtoistyö menestyy parhaiten silloin, kun vapaaehtoisen tehtävä 

ja siihen liittyvä haaste vastaa hänen kiinnostustaan, tarvettaan sekä 

oppimishaastettaan. Vapaaehtoistoimintaan mukaan tulemisen motiivina on 

halu oppia uutta, uudenlaisen tiedon tarve ja ymmärryksen lisääminen omaa 

elämää varten. Uuden oppiminen ja kokemusten jakaminen koetaan 

tärkeäksi. Kokemus omien taitojen ja tietojen käyttäminen mielekkäällä 

tavalla oli tärkeä osa vapaaehtoisten motivaatiota.123  

Vapaaehtoistyössä oman identiteetin ja oman elämän arvokkaaksi 

kokemisen kannalta on merkittävää tuntea itsensä tarpeelliseksi ja 

hyödylliseksi sekä osallistua tärkeäksi kokemaansa toimintaan. Toimintaan 

mukaan tulemisen syy on ennen kaikkea tekemisen halu, ja mukaan 

lähdetään usein elämän taitekohdissa, perhetilanteen muuttuessa tai 

eläkkeelle siirryttäessä. Arkeen tulee uudenlaista sisältöä 

vapaaehtoistointaan osallistumisen avulla.  

Vapaaehtoistoimintaan liittyminen voi tarjota itselle tukea elämän 

muutos- ja murrosvaiheessa, jolloin sosiaaliset suhteet muuttuvat. Ihmiset 

                                                 
123 http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi, 2016. 
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hakeutuvat vapaaehtoistoimintaan myös siksi, että heillä on halu auttaa. 

Vapaaehtoistoiminta voi olla myös vastapaino omalle ammattityölle ja 

mielekäs vapaa-ajan viettämisen tapa. Lisäksi toimintaan mukaan tuleville 

oleellista ei aina ole se, mitä ryhmässä tehdään, vaan heitä kannustaa tarve 

kuulua johonkin ja kiinnostus elämään ja ihmisiin. Vapaaehtoistoiminta voi 

toimia myös vertaistukena, samassa elämäntilanteessa olevien tai samojen 

kokemusten pohjalta selvinneiden ihmisten kautta. Tällöin se vahvistaa 

myös auttajan omaa jaksamista.124  

         Havaintoni on, että Espanjan Aurinkorannikon seurakunnan 

osallistumisaktiivisuus on korkea ja vapaaehtoisten kokemukset hyviä. Sain 

riittävän ja perustellun vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen: Mitä 

vapaaehtoistyö merkitsee Espanjan Aurinkorannikon suomalaiselle 

seurakunnalle ja sen vapaaehtoistyöntekijöille.   

  Haastatteluissa tuli esille monipuolisesti eri näkökulmia 

tutkimusongelmaan. Kyse ei ole vain itse vapaaehtoistyötä, vaan koko 

organisaatiosta ja seurakunnan läsnäolosta kokonaisuutena. Työn sisältö ja 

mielekkyys yhdessä seurakunnan tarjoamien puitteiden kanssa luovat 

kokonaisuuden, josta koko seurakunta hyötyy. Tuotettu työ on välttämätön 

hyöty, jonka seurakunta saa vapaaehtoisilta. Ilman vapaaehtoisten 

työpanosta ei tutkimukseni ja henkilökunnan haastattelujen perusteella 

seurakunnan arkea saa pyöritettyä. Vapaaehtoistyöstä saatu työpanos on 

välttämätön seurakunnan toiminnan kannalta.  

Espanjan Aurinkorannikon suomalainen seurakunta yhteisönä 

muodostaa kokonaisuuden, joka koetaan turvalliseksi ja helposti 

lähestyttäväksi. Se on osa suomalaisuutta keskellä Espanjan 

Aurinkorannikkoa. Vapaaehtoiset kokevat, että Espanjan suomalainen 

seurakunta ja sen tarjoamat palvelut sekä oma osallistumismahdollisuus 

tuovat erityistä yhteisöllisyyttä, kun asutaan ulkomailla. 

Tutkimusaiheeni on ajankohtainen, koska julkisessa keskustelussa on 

jatkuvasti esillä erilaisten yhteiskunnan palvelujen rajallisuus 

tulevaisuudessa. Kirkolla on talousarvioita laadittaessa haasteita 

tulevaisuudessa, joten kolmannen sektorin rooli tulee korostumaan.  

                                                 
124 Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 33 – 35. 
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Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön mukaan kirkon jäsenmäärän 

lasku vaikuttaa yhteiskunnallisen roolin ohella myös kirkon talouteen. 

Erityisen hälyttävää lasku on siksi, koska se tapahtuu taloudellisen 

taantuman aikana, väestön ikääntyessä.125 

Suomalaisessa yhteiskunnassa käydään vilkasta keskustelua 

vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyöhön osallistuvien määrä on korkeampi 

kuin koskaan aiemmin: siihen osallistuu vuosittain 1,4 miljoonaa 

suomalaista eli noin kolmannes väestöstä. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään 

liikunnan ja urheilun, vanhusten sekä lasten ja nuorten parissa. Muutoksen 

taustalla on arvioitu olevan useita tekijöitä, mutta erityinen huomio 

kiinnittyy 1990-luvun alun lamaan ja Euroopan unionin jäsenyyteen. 

Julkisten palveluiden leikkaaminen ja yhteiskunnan roolia koskevat 

muuttuneet näkemykset ovat johtaneet siihen, ettei kansalaisista 

huolehtiminen ole yhtä suuressa määrin yhteiskunnan vastuulla kuin 

hyvinvointiyhteiskunnan aikaan. Kolmannesta sektorista on tullut yhä 

merkittävämpi hyvinvointipalveluiden tuottaja, ja monet kolmannen 

sektorin organisaatiot toimivat vahvasti vapaaehtoistyön voimin. Kirkossa 

vapaaehtoistyötä teki vuoden 2011 tilastojen mukaan 13 prosenttia 

suomalaisista: neljä prosenttia vähintään kerran kuukaudessa ja yhdeksän 

prosenttia harvemmin, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa.    

Puhuttaessa kirkon vapaaehtoistyöstä viitataan yksinkertaisesti 

seurakuntalaisten antamaan ilmaiseen työpanokseen. Tämä voi tapahtua 

lukemattomilla tavoilla: erilaisten kerhojen ja piirien vetäjät, rippileirien 

isoiset, messuavustajat, hallintoelinten luottamushenkilöt ja monet muut 

lukeutuvat kirkon suureen vapaaehtoistyöntekijöiden joukkoon. Osa tästä 

työstä tehdään spontaanisti ja itsenäisesti, osa organisoidusti ja seurakunnan 

johtamana. Vapaaehtoistyö-käsitettä käytetään tavallisesti kolmannen 

sektorin järjestöjen kohdalla, minkä vuoksi sen käyttöä saatetaan kirkossa 

vieroksua. Varauksellisuus noussee siitä, että vapaaehtoistyön mielletään 

viittaavaan seurakuntaan jonkinlaisena harrasteseurana, jonne 

                                                 
125 Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016, 19. 
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seurakuntalaiset tulevat ulkopuolelta antamaan vapaaehtoisen 

työpanoksensa.126 

 Seurakuntalaisten roolin uudistamisessa lähdetään siitä, että 

seurakunnat eivät ole yhdistyksiä tai palveluntarjoajia, jotka järjestävät 

toimintaa ja elämyksiä ulkopuolisille henkilöille, siis seurakuntalaisille. 

Tavoitteena on avata seurakuntalaisille mahdollisuus elää ja toimia 

seurakunnassa ja sen tiloissa tavoilla, jotka palvelevat seurakunnan 

tarkoitusta ja tehtävää sekä heidän omia toiveitaan ja tarpeitaan. 

Seurakuntalaiset halutaan näin ollen muuttaa toiminnan kohteista 

toimijoiksi.  

Kirkko tarvitsee enenevässä määrin niitä seurakuntalaisia, joilla on 

mahdollisuuksia kantaa vastuuta seurakunnan tehtävistä ja toiminnasta. 

Heidän kohdallaan on kyse vapaaehtoistyöstä. Seurakuntalaislähtöisen 

kulttuurin rakentaminen ei siis ole erilaisista lähtökohdista huolimatta 

ristiriidassa vapaaehtoistyön vahvistamisen ja tukemisen kanssa.  

Kirkon taloudesta huolestuneet painottavat vapaaehtoistyön olevan 

tulevaisuuden kannalta välttämätöntä, mikäli kirkko haluaa säilyttää 

toimintansa nykyisen monipuolisuuden ja laajuuden. Ilman vapaaehtoisia 

seurakuntien toiminta kuihtuu. Vapaaehtoistyön merkitys on tiedostettu 

kirkossa, mitä osoittavat lukuisat Kirkkohallituksen, Kirkon 

tutkimuskeskuksen sekä seurakuntien projektit ja julkaisut. 

Seurakuntalaisten keskuudesta löytyy paitsi intoa ja auttamishalua 

myös runsaasti erilaista ammatillista ja yksilöllistä osaamista.127 

Tutkimukseni  mukaan Aurinkorannikon suomalaissa seurakunnassa 

tehtävä vapaaehtoistyö vastaa hyvin  Kirkon tulevaisuuskomitean 

mietinnössä esitettyjä haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuuden 

vapaaehtoistoiminnasta.  Aurinkorannikon seurakunnan vapaaehtoistyön 

merkitys niin tekijöilleen kuin seurakunnalle on hyvä esimerkki oikein 

tehdystä työstä. Resurssit ovat niukat, mutta siitä huolimatta seurakunnan 

toiminta on aktiivista ja monipuolista. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat 

motivoituneita.  Ennen kaikkea se tunnelma, joka minulle välittyi 

                                                 
126 Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016,  50. 
127 Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016, 50 – 51. 



66 

 

haastatteluista seurakuntakokodilla ja Pacosin tuvalla, oli innostava. Tekijät 

tunsivat aitoa iloa työstänsä.  

 Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan rooli osana suomalaista 

yhteisöä koettiin tärkeäksi ja yhdistäväksi voimaksi – erään haastateltava 

sanoin: seurakuntamme Espanjassa ”on kuin toinen koti”.  
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7. LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO  
 

Tekijän hallussa olevat haastattelut 

 

N1, haastattelu, johtavapastori Timo Sainio 8.3.2016. 

N2, haastattelu, diakoniapastori Kaisa Salo 10.9.2015. 

N3, haastattelu, rovasti Pauli Tuohioja 9.3.2016. 

N4-N7, haastattelu ja taustatietolomake 15.5.2015. 

N8-N10, haastattelu ja taustatietolomake 10.9.2015. 

N11-N13, haastattelu ja taustatietolomake 9.3.2016. 

N14-N15, haastattelu ja taustatietolomake 5.1.2017. 

 

 

 

   

7.1. Lähteet  ja apuneuvot 

 

 

Costa Sun Guide kotisivut 2016. 

 Kuva1. 

-http://www.aurinkorannikko.fi/saapas-ryhma-aurinkorannikolla 

 

 

Espanjan suomalaisen seurakunnan kotisivut 2016. 

- http//:www.suomenkirkkoespanjassa.net/etusivu/ 

 

Espanjan suomalaisen seurakunnan vuosikertomus 2015. 

 

Helsingin Sanomat 19.03.2017 

- Haaveiletko elämästä Espanjassa 

- www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005132227.html 

 

 

Helsingin Sanomat 24.09.2014. 

Kuva2. 

-http//:www.hs.mediadelivery.io/Helsingin Sanomat 

 

 

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016.  

Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 47. Kirkko ja toiminta. Helsinki: 

Kirkkohallitus.   

 

 

Mielenterveysseuran kotisivut 2016. 

-http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi 

 

 

Sakasti 2016. 

http://www.kirkonkello.fi/erilaisista-yhteisoista-elava-kirkko/Hytönen 

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005132227.html
http://www.kirkonkello.fi/erilaisista-yhteisoista-elava-kirkko/Hytönen


68 

 

            7.2. Kirjallisuus 

 

Alasuutari, Pertti 

1994 Laadullinen tutkimus. 2. uudistettu painos. Tampere:Vastapaino 

 

 

Eskola Antti & Kurki.Leena. 

1991 Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Tampere: Osuuskunta 

Vastapaino.  

 

Grönlund, Henrieta 

2012 Volunteerism as a Mirror of Individuals and Society: Reflections from 

Young adults in Finland. Käytännöllisen teologian laitos. 

Diss.Helsinki:Helsingin Yliopisto. 

 

Gävert Titi, Haataja Tuula, Häkkinen Kati, Narvila Raija & Ristonmaa Jaana 

2014       Yhteys toiseen ihmiseen – kontakt med annan människa. Suomen ev.-lut. 

kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, 15.Helsinki: Kirkkohallitus, Diakonia 

ja sielunhoito 

 

Hakala, Pirjo  

1999 Seurakuntaelämä peilissä. Helsinki: Käytännöllisen teologian laitoksen 

julkaisuja 94.  

 

Harju, Aaro 

2007 Vapaaehtoistoimintaan kätketty aarre. Sivistysliitto kansalaisfoorumi 

.Espoo:SKAF ry.  

 

Harju, Ulla-Maija 

2006 Vapaaehtoisuus kirkossa.  Kirkkohallituksen julkaisuja 2006:3. Enemmän 

kuin työmuoto. Vapaaehtoistoiminta kirkossa. Helsinki: Edita Prima Oy.   

 

 Harju, Ulla-Maija, Niemelä, Pauli, Ripatti, Jaakko, Siivonen, Teuvo & Särkelä, Riitta 

 2001 Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä. Helsinki: Edita. 

 

Helander, Voitto & Laaksonen, Harri 

2006 Suomalainen kolmas sektori. Rakenteellinen erittely ja kansainvälinen 

vertailu. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.  

 

Helppikangas, Pirjo & Hiltunen, Sirpa 

1992 Aurinkorannikon suomalaiset. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Yhteiskuntapolitiikan laitos. 

 

Honkanen, Antti  

1999 Kohtaamisia auringossa – suomalaisturistein ja paikallisväestön väliset 

sosiaaliset suhteet Fuengirolassa. Sosiologista keskustelua B 35. Turku: 

Turun yliopisto. Sosiologian laitos.  

 

Hytönen, Maarit, Ketola, Kimmo, Salminen, Veli-Matti, Sohlberg, Jussi & Sorsa, 

Leena  



69 

 

2016       Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 

124. Kuopio: Kirkon tutkimuskeskus. 

 

Karisto, Antti 

2000 Suomalaiselämää Espanjassa. Jyväskylä: Gummerus. 

 

Karisto, Antti 

2008 Satumaa. Suomalaiseläkeläiset Espanjan Aurinkorannikolla. Helsinki: 

Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

 

Klemi, Matti  

2001 Pala Suomea Espanjassa. Fuengirola: Asociación Finlandesa Suomela.  

 

Koskiaho, Britta   

2001 Sosiaalipolitiikka ja vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö auttamisena ja 

oppimisena.Tampere:Vastapaino. 

 

Lehtonen, Tuula & Salmelin, Raili  

1989 Lähimmäistyöntekijä – kuka, miksi, miten? Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, 

Nro 57. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 

 

             Metsämuuronen, Jari 

2001 Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Metodologia -sarja. 

Mäkeläinen, Heikki   

1989 Suomalaisten kirkollinen osallistuminen Espanjassa. Tampere: Kirkon 

tutkimuskeskus. 

 

Niemi, Iiris & Pääkkönen, Hannu    

2002 Suomalainen arki. Ajankäyttö vuosituhannen vaihteessa. Kulttuuri ja viestintä 

2000-2. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Nylund, Marianne & Yeung, Birgitta  

2005 Vapaaehtoistoiminta. Anti, arvot ja osallisuus. Tampere: Vastapaino. 

 

Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti  

2010 Haastattelun analyysin vaiheet. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino. 

 

Vilkka, Hanna  

2005 Tutki ja kehitä.  Helsinki: Tammi. 

 

Yeung, Birgitta    

2002 Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa – ihanteita vai todellisuutta? 

Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta 

vapaaehtoistoimintaan. Helsinki: Sosiaali-ja terveysturvan yhteistyöyhdistys 

YTY ry. 

 

Ylikännö, Minna   

2011 Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri 

elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 117. Helsinki: Kelan 

tutkimusosasto.  



70 

 

7.3. Liitteet  

 

LIITE 1. Taustatietolomake 
 

Sukupuoli 

 

(  ) Nainen 

(  ) Mies 

 

Ikä ___vuotta 

 

Siviilisääty 

(  )  Leski 

(  )  Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

(  )  Avoliitossa 

(  )  Naimaton  

(  )  Eronnut tai asumuserossa 

 

Asuminen Espanjassa 

(  ) Espanjassa ympäri vuoden 

(  ) Espanjassa,  ___ kuukautta  

Kuuluuko talouteen muita henkilöitä? _________ 

 

Ammatti  

(  )   Eläkeläinen 

(  )   Työssä          ________________ 

(  )   Opiskelija     ________________ 

(  )   Muuta, mitä? _______________ 

 

 

Erityisosaaminen, mikä oli ammattinne työelämässä: 

______________________ 

 

Koulutus 

(  ) Oppikoulu/peruskoulu 

(  ) Ylioppilas 

(  ) Keskiasteenkoulus.Tutkinto:_______________ 

(  ) Ammattikoulu.Tutkinto:__________________ 

(  ) Yliopisto.Tutkinto:______________________ 
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LIITE 2. Haastattelukysymykset 

 

 

 

 

 

Mitä teet seurakunnassa vapaaehtoisena?  

1. Miksi osallistut seurakunnan vapaaehtoistyöhön? 

2. Kuinka kauan olette osallistuneet vapaaehtoistyöhön Espanjan suomalaisessa 

seurakunnassa?  

3. Kuinka usein osallistut vapaaehtoistoimintaan? 

4. Osallistutko muuhun vapaaehtoistoimintaan? 

5. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä? 

6. Miten kuvailet seurakunnan vapaaehtoistoimintaa?  

7. Mitä koet saavasi vapaaehtoistyöstä? 

8. Mikä motivoi vapaaehtoityöhön?  

9. Lopuksi voit kertoa vapaasti kokemuksistasi vapaaehtoistyöstä seurakunnassa. 
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LIITE 3. Kooste vapaaehtoisten haastatteluaineiston abstrahointitaulukosta  
 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

• SOSIAALISEN 

TYHJIÖN 

TÄYTTÄMINEN 

• KAIPAUS 

• SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN 

• VASTAPAINOA 

KOTONA OLEMISELLE 

• POSITIIVINEN 

YLEISVIRE 

SEURAKUNTAKODILLA 

 

 

• YKSINÄISYYS 

• HYVÄ MIELI 

• RYHMÄYTYMINEN 

• UUDET YSTÄVÄT 

• TUTUSTUU MUIHIN 

• KONTAKTI PAIKKA 

• MATALA KYNNYS 

• HELPPO LÄHESTYÄ 

• TAPAA OIKEAN 

LAISIA IHMISIÄ ”kyllä 

niitä juoppoja riittää” 

• VERKOSTOITUMINEN 

• YHTEISHENKI 

• VÄLITTÄMINEN 

• ILO 

• TURVALLINEN 

VAIHTOEHTO 

• TURVALLISUUS 

 

• YHTEISÖLLISYYS  

 

• SEIKKAILUN HALU 

• IRTIOTTO 

• ULKOMAILTA 

MUUTTAMINEN 

• ELÄKÖITYMINEN 

• PUOLISON KUOLEMA 

• UUSAVUTTOMUUS 

 

• ELÄMÄN MUUTOS 

• YMPÄRISTYÖN MUUTOS  

 

 

• MUUTOS  

 

• ARVO OMALLE 

AJALLE 

• TYÖ ANTAA 

ANKKURIA 

• AIKAA ON 

• AJANKÄYTTÖ 

• TYÖ EI SIDO 

JATKUVAA 

TEKEMISTÄ 

 

• HALU KÄYTTÄÄ 

OMAA 

AMMATTITAITOA 

• OLEN AINA TEHNYT 

VAPAAEHTOISTYÖTÄ 

• HYVÄÄ KAHVIA 

• MIELEKÄSTÄ 

TEKEMISTÄ 

• JATKUVAA 

TEKEMISTÄ 

• ”KUN ANTAA NIIN  

 

• AIKATAULUN 

LUOMINEN 

• ORGANISOITUA TYÖTÄ 

 

 

 

 

 

 

• HALU AUTTAA 

• HYVÄ MIELI 

• OPPIMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AJAN KÄYTTÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOTIVAATIO 

 

 


