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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohta 
Merivoimien koulutuspurjehdusten perinne alkoi, kun laivaston koululaiva 

Suomen Joutsen teki pitkiä valtameripurjehduksia 1930-luvulta. Jo tuolta ajalta 

lähtien pappi ja lääkäri ovat aina olleet mukana pitkillä purjehduksilla. 

Koulutuspurjehdusten tai merivoimien kirkollista työtä ei kuitenkaan ole tutkittu 

aiemmin. Merivoimien asiakirjat ovat lähinnä lyhyitä sotilaskäskyjä tai toteavia 

kertomuksia. Papin mukanaoloa ei ole tutkittu tai kyseenalaistettu, pikemminkin 

on 

 Papin läsnäoloa sota-aluksella on pidetty tärkeänä, mutta aiemmin ei 

ole tutkittu sitä mikä on papin ja hänen tekemänsä kirkollisen työn merkitys.1 

1.2 Puolustusvoimat ja kirkollinen työ 

1.2.1 Puolustusvoimien kirkollisen työn perusteet 
Puolustusvoimien kirkollisen työn lähtökohtana on tehdä kirkollista työtä siellä, 

missä sen jäsenetkin ovat. Lisäksi kirkollinen työ pyrkii tukemaan 

uskontokunnasta ja vakaumuksesta riippumatta kaikkia puolustusvoimissa 

palvelevia hengellisissä, henkisissä, eettisissä ja elämänkatsomuksellisissa 

asioissa. Puolustusvoimien kirkollinen työ on tunnustustaustaltaan evankelis-

luterilaisen ja ortodoksisen kirkon työtä. Kuitenkin työ määritellään 

ekumeeniseksi ja yhteistyöhakuiseksi. Kirkollisesta työstä vastaavat sotilaspapit, 

jotka ovat virkaan vihittyjä kirkon pappeja. Puolustusvoimien kirkollisen työn 

sisältö jakautuu kolmeen osa-alueeseen: julistukseen, opetukseen ja sielunhoitoon. 

Tätä kolmijakoa on käytetty myös tässä tutkimuksessa.2 

Sotilasseurakunta ei ole hallinnollinen tai dogmaattinen käsite, vaan 

tulkittavissa hyvin heterogeenisen joukon eli tässä tutkimuksessa miinalaiva 

Pohjanmaalla palvelevien yhteisöksi. Tuon yhteisön jäsenet eivät välttämättä 

kuulu mihinkään siviiliseurakuntaan, mutta heitä palvelee alukselle määrätty 

sotilaspappi heidän vakaumuksestaan riippumatta.3 

Merivoimissa on kolme päätoimista sotilaspapin virkaa ja kaksi sivutoimista 

kirkollisen työn tehtävää. Määräaikaisesti vuonna 2009 oli kesällä kolme 

                                                 
1 Aalste 1989: 7; Holmström 2009; Paavilainen 2009; Kivijärvi 2010. 
2 Kirkollisen työn ohjesääntö 2003, s 12, 14, 16, 17 
3 Kangas 2010, 104. 
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sotilasdiakonia. Kirkollisessa työssä palveli merivoimissa vuonna 2009 viisi 

varusmiespappia Kaikki merivoimien papit ovat evankelis-luterilaisia.4 

Sotilassielunhoidolla on pitkät perinteet. Ensimmäiset maininnat ovat jo 

300-luvulta, kun kristinuskosta tuli vainottujen uskosta valtauskonto Rooman 

valtakunnassa. Itsenäisen Suomen puolustusvoimien kirkollinen työ alkoi vuonna 

1918 rovasti Hjalmar Svanbergin ehdotuksesta valkoisen armeijan 

sotilassielunhoidon järjestämiseksi. Silloinen kenraali Carl Gustav Mannerheim 

hyväksyi tuon ehdotuksen. Painopiste sielunhoidossa oli opetuksessa ja 

siveyskasvatuksessa. Toisen maailmansodan aikana sotilaspapit edustivat 

eräänlaista läsnäolon teologiaa. He elivät rintamalla joukkojen keskellä.5  

Talvisota ja sen aikaansaama kansallinen eheytyminen ja suomalaisten 

keskinäinen aseveljeys vahvistivat myös kansankirkkoasemaa evankelis-

luterilaisessa kirkossa. Yhteydentunne suomalaisten kesken oli lujittunut ja 

sotatilanteen vuoksi myös sosiaaliset kysymykset nousivat vahvasti esille. 1900-

luvun puoliväliin asti sielunhoito oli enemmän julistuskeskeistä tai kristillistä 

kasvatusta, mutta esillä oli myös toinen sielunhoidollinen työnäky: auttaminen ja 

rinnalla kulkeminen. Ensiksi mainittu sielunhoidon muoto oli kuitenkin 

vahvempaa. 1950-luvulla alkoi sielunhoito kehittyä, muun muassa järjestettiin 

sairaalasielunhoitotyön koulutusta. Oma vaikutuksensa sielunhoidon 

muuttumiselle lähimmäiskeskeisempään suuntaan on Irja Kilpeläisellä. Hän 

opiskeli 1960-luvulla Yhdysvalloissa, missä sielunhoito (pastoral care & 

counselling) on ollut käytännönläheisempää, eikä puhdasoppisen teologian varjelu 

ole ollut niin merkittävässä osassa. Osasyynä tähän on laaja kristillisten kirkkojen 

kirjo, jossa yhdelläkään kirkkokunnalla ei ole monopoliasemaa. Kilpeläinen palasi 

Suomeen siinä vaiheessa, kun kirkossa vaikutti kaksi ryhmää: julistuspainotteinen 

ja sosiaalista vastuuta korostava.6 Kilpeläisen vaikutusta ei voi olla huomioimatta, 

sillä hänen vaikutuksestaan lähimmäiskeskeinen sielunhoito on vahvistunut. Tämä 

näkyy myös puolustusvoimissa tehtävässä sielunhoidossa. Esimerkiksi vuonna 

7 

Kirkollinen työ ja erityisesti sotilassielunhoito määritellään osaksi sotilaan 

eettistä toimintakykyä. Sotilaan toimintakyky koostuu neljästä osa-alueesta: 

                                                 
4 Kirkollinen työ merivoimissa vuonna 2009. 
5 Niskanen 2008, 26, 27, 33, 24. 
6 Simpanen 1997, 11, 12, 17, 18, 23, 111. 
7 Kirkollinen työ 2007. 
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fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen. Puolustusvoimien Yleisessä 

Palvelusohjesäännössä (YLPALVO) ilmenee, että joukko-osaston komentaja 

vastaa joukkonsa henkisestä hyvinvoinnista. Tässä työssä komentajaa tukee 

henkilöstötukiryhmä, johon kuuluu myös joukko-osaston pappi. Merivoimissa 

aluksen päällikkö vastaa aluksestaan ja sen henkilökunnasta (myös mahdollisista 

siviileistä ja päällikköä korkea-arvoisemmista sotilaista) kaikissa tilanteissa ja 

olosuhteissa. Aluksen päälliköllä on jakamaton vastuu aluksesta.8 Pappi pystyy 

myös antamaan aluksen päällikölle vinkkejä, jos näyttää että aluksella on jollain 

ongelmia. Ongelmiin puututaan mieluummin heti paikanpäällä ennen kuin ne 

kumuloituvat. Alus on yksikkö ja pappi tukee miehistöä, mutta koko alus ja sen 

toimintakyky hyötyy papin läsnäolosta. Pappia pidetään hyvänä työkaluna aluksen 

henkisen hyvinvoinnin selvittämiseen ja ylläpitämiseen.9 Tätä taustaa vasten 

tarkasteltuna kirkollinen työ ja papin läsnäolo taistelualuksella ei ole pelkästään 

positiivisen uskonnonvapauden ilmentymä vaan osa aluksen operatiivista 

toimintaa. 

1.2.2 Koulutuspurjehduksen ja sen kirkollisen työn historia 
Merivoimat on yksi puolustusvoimien kolmesta puolustushaarasta maa- ja 

ilmavoimien lisäksi. Merivoimien tehtävinä ovat merialueen valvonta, 

alueloukkausten torjunta merialueella, meriyhteyksien turvaaminen ja mereltä 

suuntautuvien hyökkäysten torjunta. Merivoimissa on esikunta ja kuusi joukko-

osastoa: valmiusyhtymät Saaristomeren ja Suomenlahden Meripuolustusalueet, 

ruotsinkielinen joukko-osasto Uudenmaan prikaati, varusmiehiä, kadetteja ja 

henkilöstöä kouluttava Merisotakoulu sekä Merivoimien Materiaali- ja 

Tutkimuslaitokset. Miinalaiva Pohjanmaa on merivoimien lippulaiva. Se kuuluu 

5. miinalaivueeseen ja sen kotisatama on nykyisin Suomenlahden 

Meripuolustusalueella Upinniemessä. Merisotakoulu järjestää vuosittain 

koulutuspurjehduksen, jonka päätarkoituksena on merikadettien kouluttaminen. 

Koulutuspurjehduksella on keskeinen merkitys varsinkin laivastolinjan kadeteille. 

Myös sotilasammatilliselle opintojaksolle osallistuville palkatulle aliupseeristolle 

(SAMOJ-kurssi) ja erityisesti kurssin konelinjalaisille koulutuspurjehdus on 

tärkeä. Merisotakoulu asettaa koulutuspurjehduksen koulutustavoitteet, jotka ovat 

vaativia. Koulutuspurjehdus on järjestetty vuosittain miinalaiva Pohjanmaalla. 
                                                 
8 Sotilaspedagogiikan perusteet 1998,28; Laivapalvelusopas 2006, kohdat 32, 75 ja 77; YLPALVO 
2009, 47; Helin 2009, 26-27; Toiskallio 2010, 32; Kangas 2010, 104; Raunu 2011. 
9 Holmström 2009; Paavilainen 2009; Weissenberg 2009 ja 2010. 
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Koulutuspurjehduksen ajaksi alus alistetaan Merisotakoulun käskyvallan alle. 

Aluksesta sekä sen henkilöstöstä vastaa aina aluksen päällikkö, joka toimii myös 

koulutuspurjehduksen matkanjohtajana.10 

Itsenäisessä Suomessa alettiin toimeenpanna koulutuspurjehduksia 

Suomen Joutsenella 1930-luvulla. Suomeen ostettiin vuonna 1930 Saksasta 

fregatti Oldenburg, joka sai Suomessa uuden nimen Suomen Joutsen. Se teki 

kahdeksan valtameripurjehdusta vuosina 1931 1939. Suomen Joutsenen 

koulutuspurjehdukset kestivät 5-9 kuukautta. Sotavuosien jälkeen koululaivaksi 

tuli fregatti Matti Kurki. Matti Kurki ostettiin myös ulkomailta, Isosta-

Britanniasta vuonna 1962 Porlock Bay-nimisenä. Matti Kurki teki vuosina 1962

1974 yhteensä 14 ulkomaanpurjehdusta. Kolmas koululaiva valmistettiin 

Suomessa Wärtsilä Oy:n Helsingin telakalla. Miinalaiva Pohjanmaasta tuli sekä 

merivoimien lippulaiva että koululaiva valmistumisvuonna 1979.11 

Suomen Joutsenella papin työ oli aikakautensa kirkollisen työn 

mukaisesti pääsääntöisesti julistusta ja opetusta. Aluksella järjestettiin 

jumalanpalveluksia ja oppitunteja. Oppituntien aiheena olivat uskonnolliset ja 

eettiset kysymykset, mutta oppitunteja oli myös kohdesataman uskonnosta ja 

historiasta. Emerituspiispa Erkki Kansanaho mainitsee muistelmissaan ajastaan 

Suomen Joutsenen pappina myös henkilökohtaiset keskustelut, joita hän piti 

tärkeinä. Pappi on ollut aina mukana koulutuspurjehduksilla.12 

Pappi on seurakuntansa keskellä käytettävissä, oli se sitten maalla tai 

merellä, siviilissä tai sotilasorganisaatiossa. Harvoin tavallinen suomalainen mies 

on kuutta viikkoa peräkkäin sellaisessa paikassa, että hän näkee päivittäin papin ja 

hänellä on mahdollisuus puhua papin kanssa. Koulutuspurjehdus on juuri tällainen 

poikkeus.13 

1.2.3 Miinalaiva Pohjanmaa koululaivana 
Miinalaiva Pohjanmaa on 79 metriä pitkä ja 12 metriä leveä. Sen syväys on kolme 

metriä ja uppouma 1450 tonnia. Miinalaiva Pohjanmaa on otettu merivoimien 

käyttöön vuonna 1979. Aluksen huippunopeus on 19 solmua ja se on myös 

jäissäkulkukykyinen. Pohjanmaa on taistelualus ja sen aseistuksena aluksella on 

                                                 
10 Poutanen 2009; Weissenberg 2009; Sirkkola 2009; Hartemo 2010; Nysten 2010; Merivoimien 
joukko-osastot; Turvaa merellä ja rannikolla. 
11 Aalste 1989, 10, 13,163 165; Leijonalippu merellä 1980, 61 62 130; Tuurnala 2004, 39; 
Fregatti Matti Kurki.  
12 Kansanaho 2001, 32, 33; Holmström 2009. 
13 Paavilainen 2009; Weissenberg 2009; Kivijärvi 2010. 
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tykkejä, konekivääreitä, syvyyspommeja ja miinoja. Aluksen normaalimiehistö on 

noin 30 palkattua henkilöä ja 50 varusmiestä. Aluksen päätehtäviin Suomessa 

kuuluvat merimiinoittaminen ja toimiminen merivoimien koululaivana. Se on 

merivoimien johtoalus ja soveltuu kaikkiin puolustusvoimien tehtäviin; 

sotilaallisen puolustamisen lisäksi myös muiden viranomaisten tukemiseen sekä 

kansainväliseen kriisinhallintaan. Esimerkkinä kansainvälisestä operaatiosta on, 

kun miinalaiva Pohjanmaa lähti tammikuussa 2011 Euroopan unionin merelliseen 

sotilasoperaatioon Adeninlahdelle ja Intian valtamerelle Atalanta-nimiseeen 

operaatioon, jonka tarkoituksen on varmistaa humanitäärisen avun perillemeno 

Somaliaan.14 

Miinalaiva Pohjanmaalta siirrytään pääkannen kautta alukselta maihin. 

Pääkannella on avoin keula- ja peräkansi. Näitä yhdistää myrskykäytävä aluksen 

molemmilla sivuilla. Pääkannella on upseeri- ja opistoupseerimessit, palkatun 

henkilöstön majoitushytit ja sauna. Pääkannen alapuolella on miinakansi. 

Miinakannella on luokkatila, lääkintähytti, keittiö, kurssimessi (toimii 

koulutuspurjehduksella kadettien ja SAMOJ15-kurssilaisten ruokailutila), 

miehistömessi (toimii koulutuspurjehduksella kaikkien varusmiesten ruokailutila), 

kadettien ja varusmiesten sauna, koulutuspurjehduksen aikana kontit 

(majoituskontit kadeteille, Merisotakoulun kouluttajille, SAMOJ-kurssilaisille, 

Merisotakoulun lisähenkilöstölle, lääkärille ja papille), kuntolaitteet sekä 

koulutuskäyttöön jätetyt miinat. Miinakannen alapuolella on takkikansi, jossa on 

varusmiesten ja nuorempien kadettien skanssit eli majoitustilat sekä konehuoneet. 

Pääkannen yläpuolella on keskuskansi ja sen yläpuolella on vielä ohjaamokansi. 

Taistelualuksilla on myös tietoturvaluokiteltuja tiloja, joihin kulkuoikeus on vain 

harvoilla asianosaisilla. Yksi tällainen tila on taistelunjohtokeskus, johon on 

keskitetty kaikki aluksen tärkeimmät sensorit eli valvontatutkien, 

tiedustelujärjestelmien sekä ammunnanhallintajärjestelmien ohjaus- ja 

käyttöyksiköt. Tietoturvaluokiteltuja tiloja ei ole merkitty alla olevaan 

kaaviokuvaan.16 

 

 
                                                 
14 Miinalaiva Pohjanmaa - valmiina meriliikenteen suojaamiseen; Merivoimien sota-alukset 
jaetaan käyttötarkoituksensa perusteella kahteen ryhmään taistelualuksiin ja apualuksiin. 
Taistelualukset ovat erityisesti taistelutehtäviä varten rakennettuja tai varustettuja aluksia. 
Laivapalvelusopas 2006, kohta 3; Raunu 2010, 14 15.; Suomenlahden Meripuolustusalueen esite. 
15 SAMOJ-kurssi on palkatun aliupseeriston täydennyskoulutusta, sotilasammatillinen opintojakso. 
16 Kadetista aselajiupseeriksi  taistelunjohtokeskuksessa tapahtuu; Taistelulaiva 2011. 
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Kaaviokuva miinalaiva Pohjanmaan rakenteesta koulutuspurjehduksella. 

 

Ohjaamokansi 

Keskuskansi 

Pääkansi Upseeri- ja opistoupseerimessit, Pohjanmaan vakituisen 
henkilöstön majoitushytit ja palkatun henkilöstön sauna 

Miinakansi Luokka, laivatoimisto, lääkintähytti, keittiö, kurssimessi, 
miehistömessi, kontit (majoitus, muona ja jäte), kadettien 
ja miehistön sauna, miinat, kuntolaitteet 

Takkikansi Varusmiesten ja nuorempien kadettien skanssit, 
konehuoneet 

 

Sotalaivat, kuten miinalaiva Pohjanmaa, on aika sokkeloinen ja ahdas, 

koska alus on jaettu osastoihin ja tilat on pyritty ottamaan maksimaaliseen 

käyttöön. Aluksella on ilmastointi, kuulutuksia sekä erilaisia koneita ja laitteita, 

jotka aiheuttavat jatkuvaa ääntä ja taustahälyä. Aluksen tärkeimpiä paikkoja on 

aluksen taistelukeskus, josta johdetaan aluksen toimintaa. Siellä luodaan 

tilannekuva mereltä, ilmasta ja veden alta. Näiden tilannekuvien perusteella 

voidaan suorittaa tarvittavia toimenpiteitä17 

Koulutuspurjehdusten aikana alus on täynnä. Miinakannelle, jossa yleensä 

on miinoja, on jätetty vain koulutuskäyttöön tarvittavat miinat. Muuten 

miinakannella on asuin-, muona- ja jätekontteja. Jokaisella ryhmällä eli 

varusmiehillä, kadeteilla, upseeristolla (kadettiupseerit ja erikoisupseerit, kuten 

lääkäri ja pappi) opistoupseeristolla (opistoupseerit sekä palkatut aliupseerit) sekä 

palkattuun henkilöstöön kuuluvilla aliupseerioppilailla on omat messinsä eli 

ruokailu- ja oleskelutilansa.18 

Varusmiehet ovat sekä miehistöä että aliupseeristoa. Aliupseerit ovat 

aloittaneet palveluksensa edellisen vuoden heinäkuussa (palvelusaika 360 

vuorokautta), miehistö astui palvelukseen tammikuussa 2010 (palvelusaika 270 

vuorokautta). Varusmiehille koulutuspurjehdus on ainutkertainen 

elämänkokemus, elleivät he jatka uraansa merivoimissa. Koulutuspurjehdukselle 

osallistuvat kadetit ovat 1. ja 3. vuosikurssin merikadetteja. Koulutuspurjehdus 

järjestetään pääasiassa juuri heidän koulutustaan varten. Koulutuspurjehduksella 

muun muassa totuttaudutaan pitkään merellä oloon. Palkattu henkilöstö koostuu 

                                                 
17 Tutkimuksen tekijä on käynyt muutamia kertoja miinalaiva Pohjanmaalla vuosien 2009-2010 
aikana sekä haastattelemassa että tutustumassa alukseen; Raunu 2011; Sirkkola 2009; Saarela 
2010. 
18 Sirkkola 2009; Slotte 2010; Weissenberg 2009; Saarela 2010. 
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kadettiupseereista, erikoisupseereista, opistoupseereista ja aliupseereista. Palkattu 

henkilöstö on joko miinalaiva Pohjanmaan vakituista henkilöstöä, Merisotakoulun 

vakituista henkilöstöä, sotilasammatilliselle kurssille osallistunutta merivoimien 

aliupseeristoa tai muuta merivoimien tai puolustusvoimien palkattua henkilöstöä. 

Kadettiupseereilla on korkeakoulututkinto ja opistoupseereilla taas 

opistopohjainen koulutustausta. Koulutuspurjehdukselle osallistui myös 

kertausharjoitukseen reserviläisiä, jotka voisivat olla myös palkattuna 

virkamiehinä osa erikoisupseeristoa. Jatkossa tässä tutkimuksessa käytetään 

seuraavia lyhyempiä käsitteitä selventämään palkatun henkilöstön ryhmien 

sisältöä:19 

Taulukko 1. Palkatun henkilöstön ryhmät. 

Tässä tutkimuksessa käytetty käsite Merkitys 

Pohjanmaan upseeristo Vakituisesti miinalaiva Pohjanmaalla 
palveleva kadettiupseeristo ja 
erikoisupseeristo 

Pohjanmaan aliupseeristo Vakituisesti miinalaiva Pohjanmaalla 
palveleva opisto- ja aliupseeristo 

Puolustusvoimien upseeristo Muu puolustusvoimien (merivoimien) 
palkattu kadettiupseeristo ja 
erikoisupseeristo 

Puolustusvoimien aliupseeristo Muu puolustusvoimien (merivoimien) 
palkattu opisto- ja aliupseeristo 

 

Tämä jako on osittain keinotekoinen ja pätee vain tässä tutkimuksessa, sillä 

puolustusvoimien Yleisessä palvelusohjesäännössä (YLPALVO) käsketään, että 

päällystöön eli upseeristoon kuuluvat upseerit, erikoisupseerit, opistoupseerit ja 

kadetit. Alipäällystöön eli aliupseeristoon kuuluvat aliupseerit ja 

varusmiespalveluksessa olevat upseerikokelaat, upseerioppilaat, kersantit ja 

alikersantit. Miehistöön kuuluvat kaikki muut sotilaat, jotka eivät kuulu 

päällystöön tai alipäällystöön.20 

Tässä tutkimuksessa käytetyn palkatun henkilöstön ryhmien jaon taustalla 

on kuitenkin se tosiasia, että miinalaiva Pohjanmaalla on messit eli ruokailu- ja 

oleskelutilat jaettu upseeri- ja opistoupseerimesseihin, vaikka upseerit ja 

opistoupseerit muodostavatkin päällystön. Pohjanmaan ja puolustusvoimien 

upseerit ja erikoisupseerit syövät upseerimessissä ja opisto- ja aliupseerit taas 

                                                 
19 Puolustusvoimissa siirryttiin upseerien yhteiseen koulutusjärjestelmään ja opistoupseerien 
opistotasoinen koulutus päättyi vuonna 2003; Ammattikunnan historia lyhyesti; Weissenberg 
2009. 
20 Yleinen palvelusohjesääntö 2009, 13-15. 
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opistoupseerimessissä. Toisen ryhmän messiin ei voi mennä kuin kutsuttuna. 

Messeillä on omat sääntönsä. Myös kadeteilla, varusmiehillä ja palkatun 

aliupseeriston kurssilaisilla on omat messinsä. Tässä tutkielmassa tehty jaottelu 

noudattaa siis miinalaiva Pohjanmaalla olevaa messikäytäntöä. 21 

Se mihin henkilöstöryhmään kuuluu sotilashierarkiassa määrittää myös 

sosiaalista elämää. Sosiaalinen elämä pitkillä purjehduksilla kuten 

koulutuspurjehduksella on rajoittunutta, ehkäpä jopa laitosmaista, sillä yhteistä 

puolustusvoimilla ja suljetuilla laitoksilla on muun muassa tietynlainen 

eristyneisyys; työ  ja vapaa-aika samoissa tiloissa, perhe-elämää ei ole ja 

käyttäytymistä koskevia säädöksiä ja normeja eri tavalla kuin siviilielämässä.22 Se 

mihin sotilaskategoriaan kuuluu, määrittää elämää, tehtäviä ja oikeuksia paljon, 

esimerkiksi varusmiesten miehistömessissä alkoholia ei saa nauttia 

satamavapaalla, kun taas palkattu henkilöstö saa nauttia alkoholia omissa 

messeissään vapaa-aikanaan vierassatamissa.23  

Sotilasyhteisö varsinkin koulutuspurjehduksella on oma todellisuutensa. 

Tästä syystä myös kyselylomakkeessa on kysytty vastaajien mielipiteitä 

sosiaalisesta sopeutumisesta yhteisöön. Koulutuspurjehdus on hyvin intensiivinen 

ajanjakso. Aluksella elämänmuoto on rajoitettua. Yksityisyyttä ja omaa tilaa on 

vähän. Yhteydenpito omaisiin ei toimi joka päivä, sillä avomerellä ei ole 

matkapuhelimien kuuluvuusalueetta. Vaikka purjehduksella olisi kokenut 

merisotilas, niin hänkään ei ole immuuni  sille huolelle, jos kotona asiat eivät ole 

hyvin. Koulutuspurjehdus on pisin yhtäjaksoinen ja vuosittain toistuva purjehdus 

merivoimissa ja siten tietyllä tavalla rauhanajan poikkeusolo. Kiinnekohta koti-

Suomeen, perheeseen ja tavalliseen arkeen muuttuu ohuemmaksi. Purjehdukselle 

lähtiessä ei voi paeta omia ongelmiaan. Toisaalta kaikki koulutuspurjehdukselle 

lähteneet varusmiehet ovat käyneet jo tietyn seulan läpi ja ovat vapaaehtoisina 

koulutuspurjehduksella. Pohjanmaa ja erityisesti koulutuspurjehdus on haluttu 

palveluspaikka. Yleensäkin merivoimien laivastojoukkoihin eli aluspalvelukseen 

päästään, sinne ei jouduta.24 

  

                                                 
21 Slotte 2010; Tutkimuksen tekijä on käynyt muutamia kertoja miinalaiva Pohjanmaalla vuosien 
2009-2010 aikana sekä haastattelemassa että tutustumassa alukseen; Sirkkola 2009; Saarela 2010. 
22 Pipping 1978, 29. 
23 Taistelulaiva 2011. 
24 Kangas 1999, 13; 187;Paavilainen 2009; Aalto 2009; Sirkkola 2009; Sielunhoitoa sotalaivalla 
(Kivijärvi 2010) 
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2 Tutkimuksen toteuttaminen 

2.1 Tutkimustehtävä 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää, miten koulutuspurjehdukselle 

osallistuneet ovat kokeneet taistelualuksella tehtävän kirkollisen työn. 

Puolustusvoimien ja koulutuspurjehduksen kirkollinen työ on julistusta, opetusta 

ja sielunhoitoa. Suurin osa (noin 70 %) papin työstä aluksella on sielunhoitoa.25 

Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty mitkä ovat ne taustatekijät, jotka 

lisäsivät tarvetta sielunhoitoon eli luottamukselliseen keskusteluun. 

Taustatekijöinä ovat olleet esimerkiksi ikä, henkilöstöryhmä, 

koulutuspurjehdusten lukumäärä, uskonnollisuus, odotukset kirkollisesta työstä ja 

koulutuspurjehduksella ilmenneet huolenaiheet. Myös vastaajien hengellisten 

kokemusten muoto ja määrä on haluttu selvittää, koska hengelliset kokemukset 

ovat voineet vaikuttaa kokemukseen kirkollisesta työstä. Koska kirkollinen työ 

puolustusvoimissa on pappikeskeistä, niin tutkimuksessa on myös selvitetty 

vastaajien suhde sotilaspappeuteen yleisesti ja sotilaspapin asema 

sotilasyhteisössä. Vaikka kirkollinen työ koulutuspurjehduksella on yhden 

henkilön tekemää ja siten helposti personoituu yhteen henkilöön, niin tässä 

tutkimuksessa painopiste on vastaajien kokemuksilla eikä tutkimuksen kohteena 

ole ollut koulutuspurjehduksen papin toiminnan arviointi eikä ole tutkittu yhden 

tietyn papin persoonaan kohdistuvia mielipiteitä. 

Tutkimustehtävä voidaan tiivistää viiteen eri kysymyskategoriaan, joihin 

tutkielmassa etsittiin vastauksia. 

1. Millainen on ollut koulutuspurjehdukselle osallistuvien tausta? Millaisia 

huolia ja murheita koulutuspurjehduksella on ollut ja miten vastaajat 

ovat sopeutuneet sotilasyhteisöön? (tutkimusluku 3) 

2. Mitä kirkollista työtä koulutuspurjehduksella on tehty ja miten se on 

koettu? (tutkimusluku 4) 

3. Millaisia hengellisiä kokemuksia vastaajilla on ollut 

koulutuspurjehduksella? (tutkimusluku 4) 

4. Millaisia mielipiteitä vastaajilla on ollut kirkollisesta työstä yleisellä 

tasolla? (tutkimusluku 5) 

5. Miten vastaajat ovat kokeneet sotilaspapin aseman sotilasyhteisössä ja 

onko se vaikuttanut kokemukseen kirkollisesta työstä? (tutkimusluku 5) 

                                                 
25 Kivijärvi 2010. 



11 
 

2.2 Tutkimusaineiston kokoaminen 

2.2.1 Tausta- ja tutkimushaastattelut 
Tutkimus alkoi taustahaastatteluilla. Mitään järjestelmällistä kirjallista 

dokumentointia tai tutkimusta ei ole koulutuspurjehdusten kirkollisesta työstä. 

Aloitin aineiston keruun tekemällä yhdeksän taustahaastattelua ennen 2010 

koulutuspurjehdusta, jotta saisin alustavan kokonaiskuvan siitä, millainen 

koulutuspurjehdus on ja millainen on papin rooli ja kirkollisen työn asema 

taistelualuksella. Taustahaastatteluihin valitsin henkilöitä, joilla oli joku 

kiinnekohta miinalaiva Pohjanmaahan ja koulutuspurjehdukseen. Esimerkiksi 

Merivoimien silloinen komentaja, vara-amiraali Hans Holmström oli ollut 

miinalaiva Pohjanmaan päällikkönä sekä hän oli merivoimien komentajana tehnyt 

useamman koulutustarkastuksen kyseisellä aluksella. Kenttärovasti evp, Kari 

Paavilaisella on useiden koulutuspurjehdusten kokemus merivoimien pappina. 

Taustahaastattelin kaiken kaikkiaan 11 henkilöä. Näiden haastattelujen pohjalta 

sain syvällisemmän käsityksen koulutuspurjehduksesta, miinalaiva Pohjanmaasta 

palveluspaikkana ja koulutuspurjehdusten kirkollisesta työstä. 

Taustahaastattelujen avulla pystyin paikkamaan kirjallisuusvajetta sekä tekemään 

kyselylomakkeen. Merivoimien koulutuspurjehdusten kirkollista työtä on sivuttu 

satunnaisissa muistelmissa, joista tärkein on jo edesmenneen emerituspiispan 

Erkki Kansanahon muistelmateos Elämän matkakirja, jossa hän kuvailee 

kirkollista työtä Suomen Joutsenella. 

Kyselylomakkeiden alkuanalyysin jälkeen haastattelin neljää 

koulutuspurjehdukselle osallistunutta henkilöä: aluksen päällikköä, pappia, I-

upseeria26 sekä Merisotakoulun johtajaa. Haastattelujen tarkoituksena oli syventää 

kyselylomakkeilla saatuja tietoja. Haastatteluissa sain tarkennuksia varsinkin 

avoimien kysymyksien vastauksiin, jotka analysoitiin laadullisin menetelmin. 

2.2.2 Koulutuspurjehdus ja sille osallistuneet vuonna 2010 
Koulutuspurjehduksella vuonna 2010 miinalaiva Pohjanmaalla oli yhteensä 136 

henkilöä. Varusmiehiä oli 47, kadetteja 43, Pohjanmaalla vakituisesti palvelevia 

30 sekä vain koulutuspurjehdukselle osallistuvia, mutta puolustusvoimissa 
                                                 
26 I-upseeri (ensimmäinen upseeri, merimiesslangilla försti) on aluksella päällikön lähin alainen 
lähinnä aluksen yleistä palvelusta, koulutusta ja järjestystä koskevissa asioissa. I-upseeri (engl. 
executive officer) toimeenpanee aluksen päällikön (engl. commanding officer, CO) hänelle 
määräämät tehtävät. Sota-aluksissa henkilöstö jaetaan kahteen palvelusalaan kansi- ja konealaan. 
I-upseeri johtaa kansialaa ja konepäällikkö konealaa. Laivapalvelusopas 2006, kohta 287, 288, 
291. 



12 
 

palvelevia 10 henkilöä, kuten pappi. Lisäksi aluksella oli kertausharjoituksessa 3 

reserviläistä ja 2 matkustajaa. Matkustajat olivat televisioryhmän jäseniä. 

Matkustajien läsnäolo koulutuspurjehduksella oli poikkeuksellista, ellei jopa 

ainutkertaista. Koulutuspurjehduksesta tehtiin kotimainen televisiosarja, joka 

esitettiin keväällä 2011 JIM-kanavalla. Osa koulutuspurjehdukselle osallistuvista 

on vain osan legeistä eli matkaosuuksista mukana. Viimeiselle matkaosuudelle eli 

4. legille osallistui yhteensä 132 tutkimusjoukkoon kuuluvaa henkilöä.27 

Koulutuspurjehdus alkoi Helsingistä toukokuun 4. päivänä. 

Koulutuspurjehduksen vierassatamat olivat Bordeaux (Ranska), Ajaccio (Ranska) 

ja Portsmouth (Iso-Britannia). Suomeen alus saapui kesäkuun 10. päivä. Vuoden 

2010 koulutuspurjehdus kesti hieman yli viisi viikkoa.28 

2.2.3 Kyselylomake ja sen täyttäminen 
koulutuspurjehduksella 
Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla, jotka täytettiin 

koulutuspurjehduksen viimeisellä purjehdusosuudella eli legillä, jolloin aluksella 

oli 132 henkilöä. Kyselylomakkeessa kysyttiin ensin taustatietoja vastaajista sekä 

uskonnollista taustaa. Kyselylomakkeesta jätettiin tietoisesti pois kysymykset 

sukupuolesta ja sotilasarvosta, sillä naisia oli koulutuspurjehduksella vain kolme 

ja sotilasarvon kysymisellä ei olisi ollut mitään lisäarvoa, se olisi ainoastaan 

yksilöinyt sukupuolen kanssa liikaa vastaajia. 

Suurin osa lomakkeen muuttujista oli muotoiltu väittämiksi, joihin vastaaja 

otti kantaa Likertin asteikolla yhdestä viiteen.29 Väittämiä oli sekä odotuksista, 

kirkollisesta työstä, hengellisistä kokemuksista ja sotilaspappeudesta yleensä. 

Lisäksi oli useita väittämiä, jotka eivät suoraan liittyneet kirkolliseen työhön. 

Näillä väittämillä etsittiin sellaisia asioita, joiden arveltiin taustahaastattelujen 

perusteella olevan yhteydessä vastaajien henkiseen hyvinvointiin. 

Koulutuspurjehduksella ilmenneet huolet saattaisivat lisätä tarvetta 

luottamuksellisiin keskusteluihin eli ne olisivat asioita, jotka välillisesti liittyivät 

kirkolliseen työhön. Koska papin kanssa käytävät keskustelut ovat 

luottamuksellisia, koulutuspurjehduksen pappi ei voinut kertoa, kuka ja mistä 

asiasta hänen kanssaan oli keskustellut. Tähän kysymykseen saattoii kukin vastata 

                                                 
27 Weissenberg 2009; Poutanen 2009; Miinalaiva Pohjanmaan vuoden 2010 koulutuspurjehduksen 
palveluskäsky 15.4.2010, Merisotakoulun käsky DG4146; Taistelulaiva 2011. 
28 Miinalaiva Pohjanmaan reitti 2010. 
29 1= täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa 
mieltä, 5=täysin samaa mieltä. 
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vain omalta osaltaan. Kyselylomakkeessa oli myös avoimia kysymyksiä, jotka 

analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen.  

Taulukko 2. Kyselylomakkeen rakenne (lomake A) 
Osion nimi Kysymysten 

tai 
väittämien 
määrä 

Sisältö Tausta & Tavoite 

I Tietoja vastaajasta 11 Vastaajien taustatiedot, 
mukaan lukien 
uskonnollinen vakaumus. 

Käytetään analyyseissä 
taustamuuttujina 

II Odotukset kirkollisesta 
työstä ennen 
koulutuspurjehdusta 

8 Asenteiden kartoitus 
kirkollista työtä ja papin 
läsnäoloa kohtaan. 

Ennakkotietojen ja 
oletusten kartoitus. 
Käytetään 
taustamuuttujina. 

III Kirkollinen työ 
miinalaiva Pohjanmaalla 
vuonna 2010 

21 Vastaajien osallistuminen 
ja suhde kirkolliseen 
työhön. 

Kirkollisen työn 
muotojen mittarit. 

IV Hengellinen elämä 18 Hengellisten kokemusten 
kartoitus. 

Liittyvätkö hengelliset 
kokemukset 
kirkolliseen työhön? 

V Koulutuspurjehdukseen 
yleisesti liittyviä 
kysymyksiä. 

43 Millaisia huolia vastaajilla 
on ollut ja miten he 
kokevat sotilaspapin 
aseman sotilasyhteisössä. 

Millainen on ollut 
henkinen hyvinvointi 
aluksella? 
(taustamuuttuja) 
Millainen on ollut 
papin aseman 
sotilashierarkiassa? 

VI Vain varusmiehille ja 
kadeteille tarkoitetut 
kysymykset 

8 Miten varusmiehet ja 
kadetit ovat kokeneet 
koulutuspurjehduksen 
osana koulutustaan ja 
miten he kokevat muut 
sotilasryhmät. 

Varusmiehet ja kadetit 
ovat 
koulutuspurjehduksen 
suurimmat ryhmät ja 
aluksen hierarkiassa 
alhaalla.   

VII Vastaustilanteen ja 
oman voinnin arviointia 

3 Vastaajat voivat arvioida 
omaa vireystasoaan 
vastaushetkellä. 

Aluksella 
työskennellään ja 
nukutaan 
vahtivuoroittain. 
Koulutuspurjehduksella 
on ollut tiivistä 
työntekoa ja opiskelua. 
Osa voi olla todella 
väsyneitä 
vastaamistilanteessa. 

VIII Avoimia kysymyksiä - Vastaajat voivat vapaasti 
kertoa jotain muuta 
kirkollisesta työstä tai 
jostain muusta 
koulutuspurjehdukseen 
liittyvästä asiasta. 

Kyselylomake voi 
herättää jotain 
ajatuksia, joita 
kyselylomakkeessa ei 
ole mainittu, mutta 
vastaaja haluaa tuoda 
julki. 

Kyselylomake muodostui kolmesta eri osasta. Jokaiselle vastaajalle jaettiin 

saatekirje (Liite 2), jossa kerrottiin tutkimuksen tavoitteesta. Vastaajat saivat 

myös lomakkeet A ja B (Liitteet 3 ja 4). Lomake A oli varsinainen kyselylomake. 

Siinä oli yhteensä 112 kysymystä eli muuttujaa, joista kahdeksan oli tarkoitettu 

ainoastaan varusmiehille ja kadeteille. Lomake B oli vastaajien kontrollilomake. 
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Siinä vastaajilla oli mahdollisuus kertoa halukkuudesta osallistua haastatteluun 

sekä arvontaan. Vastaamista motivoitiin arpomalla vastaajien kesken neljä 

pizzalahjakorttia. Ne luovutettiin voittajille kesällä 2010. 

Koulutuspurjehdukselle osallistuva pappi oli sotilaspastori Henri Kivijärvi, 

joka hoiti myös tutkimusaineiston keruun. Varusmiehet ja kadetit täyttivät 

kyselylomakkeen valvotusti luokkatilassa. Varusmiehillä ja kadeteilla oli 

purjehduksen lopussa muutama päivä ennen kotiinpaluuta laivataitokilpailu30, 

jonka viimeisenä rastitehtävänä oli kirkollisen työn tutkimukseen osallistuminen. 

Lomakkeen täyttö oli merkitty sen viikon päiväohjelmaan31, mutta tutkimuksen 

tarkemmasta sisällöstä ei vastaajilla ollut tietoa. Ainoastaan aluksen päällikkö Jon 

von Weissenberg ja sotilaspastori olivat nähneet valmiin kyselylomakkeen ennen 

purjehdusta. Kyselylomakkeet täytettiin vahtivuorottain. Jokainen vastaaja sai 

kyselylomakenipun, kirjekuoren ja lyijykynän. Vastaajat laittoivat itse täytetyn 

lomake A:n kirjekuoreen ja suljetun kirjekuoren sekä lomakkeen B isoon 

suljettuun pahvilaatikkoon. Vastaaminen tapahtui nimettömästi. Palkattu 

henkilöstö täytti lomakkeen itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan, ja toimitti 

lomakkeet samaan suljettuun pahvilaatikkoon.32 Koulutuspurjehduksen päätyttyä 

sotilaspastori Henri Kivijärvi toimitti edelleen suljetun laatikon minulle. Tämän 

jälkeen vain minä käsittelin tietoja. 

Sain koulutuspurjehduksen jälkeen sotilaspastori Henri Kivijärveltä suljetun 

laatikon. Avasin henkilökohtaisesti kirjekuoret. Sekä lomakkeet A että B olivat 

samassa laatikossa. Lomakkeet A oli ohjeistettu laitettavaksi kirjekuoreen. Suurin 

osa oli näin toiminutkin. Muutama A-lomake oli ilman kirjekuorta ja muutama B-

lomake oli kirjekuoressa. Välttyäkseni yhdistämästä lomakkeita toisiinsa edes 

käsialan perusteella jaoin heti lomakkeet A ja B omiin nippuihin. Lomakkeita A 

palautettiin 114 kappaletta, joista tyhjiä ei ollut yhtään kappaletta. Lomakkeita B 

palautettiin 110, joista tyhjiä tai vajaatäytettyä oli 15 kappaletta. 95 vastaajaa 

antoi arvo- ja nimitietoja itsestään. 

Kyselyyn vastasi 114 henkilöä. Näistä kaksi oli matkustajia eli 

televisiosarjan tuotantoon osallistuneita henkilöitä. Vaikka he osallistuivatkin 

koulutuspurjehdukselle ja olivat siten osa yhteisöä, en ottanut näitä lomakkeita 

mukaan analyysiin. Tähän on kaksi syytä. Tärkein syy on se, että heidän 

                                                 
30 Taistelulaiva 2011 
31 Päiväohjelmassa luki: Kirkollisen työn tutkimukseen vastaaminen. 
32 Kivijärvi 2010, Hartemo 2010; Weissenberg 2010. 
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anonyymiytensä olisi pienen ryhmäkoon takia uhattuna. Toisaalta heidän 

kiinnekohtansa merivoimiin ja koulutuspurjehdukseen rajoittui vain tähän yhteen 

kuuden viikon jaksoon. Kyselyyn vastasi myös yksi reserviläinen. Kaikki 

koulutuspurjehdukselle osallistuneet reserviläiset olivat työtehtävissä aluksella. 

He olisivat voineet olla myös puolustusvoimien virassa, esimerkiksi lääkärit. Tällä 

perusteella liitin tämän reserviläisen vastauksen ryhmään Muu puolustusvoimien 

palkattu henkilöstö: upseeri- tai erikoisupseeri. Tämän jaottelun perusteella 

hyväksyin jatkoanalyysiin 112 vastaajaa. Tarkemmat vastausprosentit näkyvät 

taulukossa 4, luvussa 2.2.4. Kyselylomakkeet numeroitiin juoksevalla 

numeroinnilla ryhmittäin. 

Taulukko 3. Kyselylomakkeiden numerointi (m0) 

Henkilöstöryhmä Numerot 

Varusmiehet 1-37 

Kadetit 38 72 

Pohjanmaan upseeristo 73 82 

Pohjanmaan aliupseeristo 83 95 

Puolustusvoimien upseeristo 96 103, 112 

Puolustusvoimien aliupseeristo 104 111 

 

2.2.4 Kyselyn palautusprosentit ja vastaustilanne 
Taulukko 4. Ryhmien (m2) koot ja palautusprosentit. N=112 

Ryhmä Ryhmän 
koko 

Vastanneet Palautus-
prosentti 

Ryhmän 
prosentti-
osuus 
kaikista 
vastanneista 

Varusmiehet 47 37 79 % 33 % 
Kadetit 43 35 81 % 31 % 
Pohjanmaan upseeristo 12 10 83 % 9 % 
Pohjanmaan 
aliupseeristo 

15 13 87 % 12 % 

Puolustusvoimien 
upseeristo 

7 9 129 % 8 % 

Puolustusvoimien 
aliupseeristo 

8 8 100 % 7 % 

Yhteensä 132 112 85 %  
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Puolustusvoimien upseeriston vastausprosentti oli yli 100. Näyttää siltä, että 

kaksi vastaajaa, jotka ovat olleet joko upseereita tai erikoisupseereita, ovat joko 

valinneet vahingossa väärän vaihtoehdon Pohjanmaan ja puolustusvoimien välillä 

tai sitten he ovat ehkä olleet siirtymässä uusiin tehtäviin puolustusvoimissa. Uusi 

tehtäväänmääräys on voinut esimerkiksi tulla koulutuspurjehduksen aikana. Tätä 

selitystä puoltaa se, että kaksi vastaajaa Pohjanmaan upseeristosta on jättänyt 

vastaamatta kyselyyn. Koko upseeriston eli Pohjanmaan ja puolustusvoimien 

upseerien ja erikoisupseerien vastausprosentti yhteensä on 100. Ero 

upseeriryhmien palautusprosenttien välillä on kuitenkin pidettävä mielessä, jos 

näyttää siltä, että eroja eri ryhmien, erityisesti Pohjanmaan ja muiden 

puolustusvoimien upseeriston välillä syntyy myöhemmässä analyysissä. Muut 

kuin varusmiesten ja kadettien ryhmät ovat tilastollista tutkimusta varten melko 

pieniä, eikä näiden ryhmien vastauksista voida tehdä liian pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä. Pääasiassa jatkossa on tarkasteltu koulutuspurjehdukselle 

osallistuneita kokonaisuutena tai sitten keskitytty kahteen suurimpaan ryhmään eli 

varusmiehiin ja kadetteihin.  

Suurimmat ryhmät koulutuspurjehduksella olivat varusmiehet ja kadetit, 

jotka yhdessä muodostivat 64 prosenttia vastaajista. 15 prosenttia kaikista 

purjehduksen viimeiselle osuudelle osallistuneista ei palauttanut kyselylomaketta. 

Kysely oli merkitty viikko-ohjelmaan, joten se on ollut ymmärrettävissä olevan 

palvelusvelvollisuutta33 kaikille. Palkattua henkilöstöä rohkaistiin täyttämään 

lomakkeet.34 Eniten vastaamatta jättäneistä oli varusmiehiä ja kadetteja. 

Koulutuspurjehduksen jälkeen ei kuitenkaan voitu enää selvittää missä olivat 

puuttuvat kyselylomakkeet. Kokonaisuudessaan palautusprosenttia (85 %) 

voidaan kuitenkin pitää erinomaisena tuloksena, vaikka perusjoukko onkin pieni 

tilastollista tutkimusmetodia ajatellen. Kyselylomakkeen kysymyksiin vastattiin 

myös kattavasti. Yksittäisen kaikille tarkoitettujen kysymysten ja väittämien 

vastausprosentti vaihteli 94 100 prosentin välillä. Myös avoimiin kysymyksiin 

vastattiin hyvin. Ainoastaan viisi vastaajaa jätti vastaamatta avoimiin 

kysymyksiin. Kaikkia koskevien avointen kysymysten vastausprosentti vaihteli 22 

ja 84 prosentin välillä, keskiarvo oli 42 prosenttia. Tätäkin voidaan pitää hyvänä 

                                                 
33 Puolustusvoimien sisäinen järjestys on sotilaallinen. Se tarkoittaa muun muassa selviä 
johtosuhteita ja toimintatapoja, sotilaskuria sekä palvelusmääräysten noudattamista. (YLPALVO 
kohta 39); Käskyvallalla tarkoitetaan oikeutta antaa toista henkilöä velvoittavia käskyjä ja 
määräyksiä. Käskyvalta voi olla pysyvä tai tilapäinen. (YLPALVO kohta 46.) 
34 Kivijärvi 2010. 
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tuloksena, mikä osoittaa sen, että vastaajat olivat motivoituneita vastaamaan, 

vaikka kyseessä oli päiväohjelmaan merkitty velvollisuus. 

Kyselylomakkeen lopussa vastaajilta kysyttiin omaan vointiin, jaksamiseen 

ja vastaustilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Kyselylomakkeen täyttövaiheessa 

suurin osa koulutuspurjehduksesta oli jo takana. Aluksella oli eletty viikkoja 

neljännesvahtivuoroissa, joten oma vapaa-aika ja lepotauko saattoi olla mihin 

vuorokaudenaikaan tahansa. 

 

Taulukko 5. Vastaustilanteen ja oman voinnin arviointi (m110-m112), 

N=107 108. 
Väittämä Täysin tai 

jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 

samaa mieltä 
Minun oli vaikea keskittyä lomakkeen 
täyttämiseen. 

81 % 9 % 9 % 

Olen tällä hetkellä todella väsynyt. 68 % 10 % 22 % 
Olen nukkunut edellisen yön melko 
hyvin. 

54 % 4 % 43 % 

 

Vastaajat olivat jaksaneet keskittyä monisivuisen kyselylomakkeen 

täyttämiseen verrattain hyvin, vaikka yli viidesosa (22 %) koki olonsa väsyneeksi. 

Eniten hajontaa vastauksissa oli viimeisen väittämän kohdalla. Vastauksista on 

nähtävissä jo aiemmin mainittu vahtivuorojärjestelmä. Oma lepoaika ei 

välttämättä ole yöllä, vaan se voi olla myös päivällä. 

2.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksessa on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 

tutkimusmetodia. Tutkimustyö aloitettiin kvalitatiivisella työllä: 

taustahaastatteluilla sekä myöhemmin alukseen tutustumisella. Varsinainen 

tutkimusaineisto kerättiin koulutuspurjehduksen aikana kyselylomakkeilla (liite 

3), jotka on analysoitu kvantitatiivisesti. Näitä aineistonkeruutapoja täydensivät 

koulutuspurjehduksen jälkeen tehdyt haastattelut sekä myös televisiossa keväällä 

2011 esitetty Taistelulaiva sarja, jota on voitu käyttää myös etnografisena 

lähteenä. Tutkija itse ei osallistunut koulutuspurjehdukselle, mutta 

etähavainnointia oli mahdollista tehdä Taistelulaivan kahdeksasta jaksosta. 

Kyseessä on koko perusjoukon tutkimus. Perusjoukon koko - noin 130 

henkilöä - on melko pieni kvantitatiivista metodia ajatellen, mutta oikein valituilla 

testeillä myös pientä perusjoukkoa voidaan tutkia. Henkilöstön eri ryhmät (m2) 
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olivat pieniä. Palkatun henkilöstön ryhmät olivat 8-13 henkilön suuruisia. 

Varusmiesten ja kadettien ryhmät olivat sellaisenaan riittävän suuret tilastollisia 

testejä varten. Analyyseissä on eroteltu ryhmät, jos niiden välillä on ollut 

tilastollisia eroja. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin muistettava ryhmäkokojen 

pienuus varsinkin palkatun henkilöstön osalta. Pienet ryhmäkoot vähentävät aina 

testin luotettavuutta, eikä tuloksia voi sen vuoksi tulkita liian voimakkaasti, 

pikemminkin suuntaa-antavina. Testauksessa on käytetty myös ristiintaulukointia. 

Kun muuttujat ovat olleet molemmat järjestysasteikollisia, on käytetty 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (r) Pearsonin tulomomenttikertoimen 

sijaan (myös r), sillä käyttöehdot Spearmanin korrelaatiokertoimessa ovat 

laveammat.35 Jos toinen ristiintaulukoitavista muuttujista on ollut 

nominaaliasteikollinen, on käytetty kontingessikerrointa (C), sillä Khiin 

neliötestin tulokset eivät yleensä täyttyneet. Tällöin myös kontingenssikertoimien 

arvoja voi paremmin vertailla keskenään. Pienille aineistoille sopivia ei-

parametrisiä testejä, kuten Mann-Whitneyn ja Kruskall-Wallisin testejä on 

käytetty, kun on verrattu onko ryhmien välillä eroja. Aineistoa voidaan 

pääsääntöisesti pitää pienenä ja jakaumaltaan ei-normaalina. Lisäksi käytettiin 

monimuuttujamenetelmistä eksploratiivista faktorianalyysiä ja perinteistä 

regressionanalyysiä. Tutkimuksessa on valittu kulloinkin tilanteeseen parhaiten 

sopiva analyysi ottaen huomioon kunkin testin omat käyttöehdot. 

Faktorianalyysin perusteella muodostetut summamuuttujat on testattu Cronbachin 

alfa-kertoimella. Kyselylomakkeiden tiedot syötettiin PASW Statistics 18 

ohjelmaan ja kaikki testit on tehty kyseisellä ohjelmalla. Testeissä ja tässä 

tutkimuksessa käytetyt merkitsevyystasot eli p-arvot ovat:  

Taulukko 6. Merkitsevyystasot tilastollisissa testeissä36 

p-arvo Riskitaso Sanallinen kuvaus Taulukko 

 0,1 % erittäin merkitsevä *** 

 1,0 % merkitsevä ** 

 5,0 % melkein/lähes merkitsevä * 

 

                                                 
35 Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimessa muuttujien jakaumat voivat poiketa 
normaalijakaumasta. 
36 Metsämuuronen 2006, 434. Riskitaso viittaa riskiin, että nollahypoteesi hylätään virheellisesti. 
Esimerkiksi 0.1 % riskitaso merkitsee, että jos nollahypoteesi hylätään, niin on 0,1 % riski, että 
nollahypoteesi pitikin paikkansa. Nollahypoteesi on testeissä usein se, että 
eroja/korrelaatiota/yhteyttä ei ole.  
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Tutkimuskentän kuvailussa on käytetty etnografista otetta, vaikka 

tutkimusta ei olekaan tehty perinteisenä kenttätutkimuksena. Haastattelujen sekä 

kyselylomakkeen avointen kysymysten vastausten analysointi tehtiin laadullisilla 

menetelmillä. Litteroidut haastattelut ja kyselylomakkeiden sanalliset vastaukset 

analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Taustahaastattelujen avulla 

muotoutui käsitys koulutuspurjehduksesta sosiaalisena kontekstina ja papin ja 

kirkollisen työn osuus ja vaikutus siinä. Kyselylomakkeiden tarkoituksena oli 

testata tuota käsitystä käytännössä. 

2.4 Aikaisempi tutkimus 
Tein vuonna 2009 teologian kandidaatin tutkielmani yleisesti merivoimien 

kirkollisesta työstä. Jo silloin huomasin, ettei tutkimuksia merivoimien 

kirkollisesta työstä ole. Tutkimuskohteena on pääosin ollut sota-ajan pappeus ja 

kirkollinen työ. Noin kymmenen viimeisen vuoden aikana on julkaistu useita 

puolustusvoimien kirkolliseen työhön liittyviä tutkimuksia, joita olen soveltuvin 

osin voinut käyttää myös tämän pro gradun kirjallisuutena. 

Käytetty kirjallisuus ja kirjalliset lähteet voidaan jakaa karkeasti neljään 

osaan: metodikirjallisuus, suomalaista uskonnollisuutta käsittelevä tutkimus, 

puolustusvoimien kirkolliseen työhön liittyvä tutkimus sekä sielunhoitoon ja 

pappeuteen liittyvä kirjallisuus ja tutkimus. 

Metodikirjallisuutta käytettiin sekä mittaria eli kyselylomaketta tehtäessä 

että PASW-ohjemiston apuna varsinaisessa analyysissa. Kirkon tutkimuskeskus 

on julkaissut suomalaista uskonnollisuutta tutkivia artikkelikokoelmia, joita tässä 

on käytetty kahta: Moderni kirkkokansa  suomalaisten uskonnollisuus uudella 

vuosituhannella ja Urbaani usko  Nuoret aikuiset, usko ja kirkko. Nämä 

tutkimukset antoivat perspektiiviä siihen, millainen on ollut 

koulutuspurjehdukselle osallistuneiden uskonnollinen viitekehys ja mitä yhteistä 

sillä on suomalaisten uskonnollisuuteen. 

Puolustusvoimien kirkollisesta työstä on valmistunut tutkimuksia viime 

vuosina liki vuosittain.37 Tutkimukset liittyvät pääosin sota-ajan pappeuteen ja 

rauhanturvaajaseurakuntiin. Tässä tutkimuksessa on käytetty Seppo Kankaan 

väitöskirjaa Rauhanturvaajaseurakunta puolustusvoimien vuosina 1918 1998 

tekemän kirkollisen työn konstruktiona sekä teologian pro graduja: Juhana 

Nissisen Puolustusvoimien kirkollisen työn merkitys varusmiehen 

                                                 
37 Linkit ja materiaalia. 
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toimintakyvylle, Heidi Kajanderin Sotilaspappien rauhan ajan työnkuva ja Ari 

Kallion Puolustusvoimien upseerien uskonnollisuus. Seppo Kankaan väitöskirja 

on tehty haastattelututkimuksena. Se antoi hyvän kokonaiskuvan 

rauhanturvaajayhteisöstä ja siellä tapahtuvasta kirkollisesta työstä ja sen 

merkityksestä haastatelluille. Hyvän yleiskuvan puolustusvoimien kirkollisesta 

työstä on antanut kenttäpiispa Hannu Niskasen ja kenttärovasti Valde Palolan 

toimittama puolustusvoimien kirkollisen työn 90-juhlavuoden teos Rauhan asialla. 

Emerituspiispa Erkki Kansanahon muistelmateos Elämän matkakirja  Itinerarium 

vitae antaa kuvauksen millaista oli elämä ja kirkollinen työ Suomen Joutsenella. 

Suhteutettuna omaan aikakauteensa se kertoi käytetystä kirjallisuudesta eniten 

juuri merellä tehtävästä kirkollisesta työstä. Erityisen maininnan arvoinen on 

myös Juha Mäkisen ja Juha Tuomisen toimittama professori Jarmo Toiskallion 

juhlakirja: Toimintakykyä kehittämässä, Military pedagogical reflections. Tässä 

teoksessa Seppo Kangas käsittelee tarkemmin käsitettä sotilassielunhoito. Osa 

käytetyistä tutkimuksista on kvantitatiivisella ja osa kvalitatiivisella metodilla 

tehtyjä. 

Etsiessäni ulkomaista tutkimuskirjallisuutta sielunhoidosta ja kirkollisesta 

työstä sota-aluksilla, sain sähköpostia Yhdysvaltain laivaston pastoraalijoukkojen 

kommodorilta Michael J. Parisilta. Häneltä saadun tiedon mukaan heidänkään 

toiminnastaan ei ole juuri kirjallista tutkimusta, mutta Yhdysvaltain laivastossa on 

Suomen puolustusvoimien kaltaisia ohjesääntöjä, jotka ohjaavat 

pastoraalijoukkojen toimintaa. Tosin heillä ohjesäännöt ovat paljon laajempia ja 

yksityiskohtaisempia. Syynä on varmaan sekä uskontojen monimuotoisuus että 

yhdysvaltalaisten laivastojoukkojen suuruus ja toimintaympäristön laajuus. 

Pastoraalijoukkoihin kuuluu katolisia, protestantteja, ortodokseja, juutalaisia, 

muslimeja ja buddhalaisia pappeja tai muita vastaavia hengellisen työn tekijöitä. 

Ohjesäännöt eivät tuoneet merkittävästi sellaista tietoa, jota olisi voinut tässä 

tutkimuksessa hyödyntää. Niissä painotettiin uskonnonvapautta ja sitä, että pappi 

tai vastaava henkilö on kaikkia palveluksessa olevia ja heidän läheisiään varten, 

juuri kuten Suomessakin. Tärkeää oli kuitenkin huomio Yhdysvaltain laivaston 

yhdessä ohjesäännössä: 
The institution profits from the pastoral care given to its corps.38 

                                                 
38 SECNAV instructions 1730.9 



21 
 

Yhdysvaltain laivaston ohjesäännössä on sama asia, joka todettiin luvussa 

1.2.1, että kirkollisen työn merkitys yksilölle on välillisesti tukea myös yhteisölle, 

sillä yhteisö hyötyy tästä yksilötuesta. 

Rannikon Puolustaja lehdessä on viime vuosina ilmestynyt useita 

artikkeleita, joissa on kuvattu miinalaiva Pohjanmaata sekä henkistä tukea 

kriisinhallintatehtävissä. Näitä on käytetty lähteinä. 

Pappeudesta yleensä ja sen erikoisemmista työaloista oli löydettävissä 

tutkimuksia ja kirjallisuutta. Tässä tutkimuksessa on käytetty piispa Eero 

Huovisen Pappi? teosta sekä Sari Linnanmäen ja Eeva Makwerin pro graduja 

vankila- ja sairaalapapeista. 

2.5 Tutkimuksen luotettavuus 
Olen itse palvellut merivoimissa useissa määräaikaisissa siviilitehtävissä vuosina 

2002 2009. Lisäksi puolisoni on palvellut merivoimissa eri aluksilla yli 20 

vuotta, ei kuitenkaan miinalaiva Pohjanmaalla. Tämä merivoimiin liittyvä taustani 

on lähinnä madaltanut tutkimuskynnystä sekä helpottanut materiaalin hankintaa. 

Tällä hetkellä en ole puolustusvoimien virassa, ja siten olen siis riippumaton 

tutkimuskohteesta. Tämä tutkimus ei ole ollut tilaustutkimus, eikä tämän 

tutkimuksen tekemiseen ole myönnetty apurahaa. 

Merivoimat on myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan (Liite 1). 

Tutkimuksessa on käytetty puolustusvoimien julkisia asiakirjoja. 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake on testattu keväällä 2010 

Maanpuolustuskorkeakoulussa 78. Merikadettikurssin laivasto- ja 

merivartiolinjalla. Testaukseen osallistui 15 toisen vuosikurssin merikadettia, 

jotka osallistuivat vuoden 2009 koulutuspurjehdukselle, mutta he eivät 

osallistuneet vuoden 2010 koulutuspurjehdukselle. Myös aluksen päällikkö Jon 

von Weissenberg, sotilaspastori Henri Kivijärvi ja kirkkoherra (entinen 

merivoimien pappi, kenttärovasti) Lauri Salminen kommentoivat 

kyselylomaketta. Saadun palautteen perusteella kyselylomaketta paranneltiin. 

Kvantitatiivisten testien käyttöehdot on otettu huomioon ja valittu kuhunkin 

käyttötarkoitukseen soveltuva testi. Analysointivaiheessa kyselylomakkeessa 

voitiin todeta olevan joitain heikkouksia. Joitain kysymyksiä olisi voitu jättää 

pois, joidenkin kysymysten muotoilu olisi voinut olla toisenlainen ja esimerkiksi 

luottamuksellisten keskustelujen sisältöä olisi voinut kysyä suoraan. Kuitenkaan 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta nämä eivät olleet ratkaisevia puutteita. 
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Tutkimuksessa on pidetty esillä sitä, että tutkittava perusjoukko on pieni (N=112). 

Varsinkin monimuuttujamenetelmien tuloksia tulkittaessa on syytä välttää liian 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä pelkän määrällisen aineistoanalyysin perusteella. 

Muuttujien jakaumat ovat usein olleet vinoja. Jakaumien vinous on yksi rajoittava 

tekijä joissain testeissä. Tutkimuksessa on käytetty haastatteluja ja 

kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastauksia tukemaan ja täydentämään 

kvantitatiivisten analyysien tuloksia silloin, kun se on ollut tarpeen ja mahdollista. 

Kyselylomakkeen saatekirjeessä olen ilmoittanut vastaajille tuhoavani 

kaiken tutkimusaineiston (kyselylomakkeet ja haastattelutiedostot), kun 

tutkielmani on valmistunut ja hyväksytty. Kyselylomakkeissa ja haastatteluissa 

tuli esille arkaluontoistakin materiaalia ja tällöin esimerkiksi lainauksista ei voi 

päätellä kuka niin on vastannut. Vastaajat ja haastateltavat on silloin merkitty 

kirjaimella (A, B, ja niin edelleen, siten, että vastaaja A ja haastateltava A voivat 

olla eri henkilöitä). 

Sotilaspastori Henri Kivijärvi on lukenut viimeisimpiä graduversioita. 

Tutkimustuloksista välittyi se, minkä hän on kokemuksensa perusteella voinut 

intuitiivisesti olettaa. Esimerkkinä se, että niillä merisotilailla, joilla on paljon 

kokemusta koulutuspurjehduksista vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia he pappiin 

asettavat. Yllättävää oli toisaalta se, kuinka vahvoja odotuksia pappiin ja hänen 

persoonaansa kohdistuu.39 

  

                                                 
39 Kivijärvi 2011. 
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3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot, 
uskonnollisuus, odotukset kirkollisesta työstä ja 
henkinen hyvinvointi koulutuspurjehduksella 

3.1 Vastaajien taustatiedot 
Koulutuspurjehdusten määrä vaihteli ryhmittäin huomattavasti. Varusmiehille 

koulutuspurjehdus on ainutkertainen kokemus, eikä kukaan ole varusmiehenä 

kahta kertaa koulutuspurjehduksella. Kadeteilla tämä koulutuspurjehdus oli joko 

ensimmäinen tai toinen. Olisi ollut myös mahdollista, että kadeteilla olisi ollut 

enemmän koulutuspurjehduksia, esimerkiksi jos he olisivat suorittaneet 

varusmiespalveluksensa miinalaiva Pohjanmaalla tai jos he olisivat 

opistoupseereina palvelleet Pohjanmaalla ennen siirtymistään 

Maanpuolustuskorkeakouluun. Näin ei kuitenkaan tällä kertaa ollut.  

 

Taulukko 7. Koulutuspurjehdusten määrä ryhmittäin (m1). N=111 

Ryhmä  Koulutuspurjehdusten lukumäärä 
 1 2 3  4 5 6 tai 

enemmän 
Varusmiehet 37 0 0  0 0 0 
Kadetit 22 13 0  0 0 0 
Pohjanmaan 
upseeristo 

0 0 1  3 2 4 

Pohjanmaan 
aliupseeristo 

3 4 1  1 1 3 

Puolustusvoimien 
upseeristo 

1 0 1  1 1 4 

Puolustusvoimien 
aliupseeristo 

7 0 0  0 1 0 

Yhteensä 70 17 3  5 5 11 
 

Kyselylomakkeessa ei kysytty koulutuspurjehdusten tarkkaa lukumäärää yli 

kuusi purjehdusta tehneiltä. Syynä tähän luokitteluun oli se, että se olisi liikaa 

identifioinut vastaajaa. Eikä koulutuspurjehdusten lukumäärällä välttämättä ole 

enää sellaista merkitystä, että onko joku seitsemännellä vai kahdeksannella 

purjehduksella. Koulutuspurjehduksella on ollut henkilöitä, joilla on ollut 

kymmenenkin purjehdusta. Pohjanmaan upseeristolla koulutuspurjehduksia on 

ollut vähintään kolme, sillä kadettiupseereille tulee jo koulutuksen aikana kaksi 
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koulutuspurjehdusta. Pohjanmaan aliupseeristosta yli puolelle (54 prosenttia) 

vuoden 2010 koulutuspurjehdus oli ensimmäinen tai toinen. Suurin osa 

aliupseeristosta on siis vasta parin viimeisen vuoden aikana siirtynyt 

Pohjanmaalle. Puolustusvoimien upseeriston suurimmalle osalle (63 prosenttia) 

koulutuspurjehduksia oli kertynyt viisi tai enemmän. Tämä joukko on koulutus- 

tai johtotehtävissä Merisotakoulussa. Puolustusvoimien aliupseeristolle tämä 

koulutuspurjehdus liittyi aliupseeriston täydennyskoulutukseen ja oli ryhmän 

ensimmäinen. Viidennellä koulutuspurjehduksella oleva henkilö 

puolustusvoimien aliupseeristosta kuului Merisotakoulun palkattuun 

henkilöstöön.40 

Suurimmalle osalle (78 %) vastaajista koulutuspurjehdus oli joko 

ensimmäinen tai toinen. Koulutuspurjehdusten keskiarvo oli 2.41 Vaikka 

suurimmalla osalla ei juuri ollut aiempaa kokemusta koulutuspurjehduksista, niin 

vastaajista melkein joka viides (19 %, 21 vastaajaa) oli vähintään neljännellä 

koulutuspurjehduksellaan. Koulutuspurjehduksella oli mukana pääasiassa 

noviiseja ja konkareita. 

Koulutuspurjehdukselle osallistuvien keski-ikä oli 27 vuotta. Vastaajat 

olivat syntyneet vuosina 1955 1991. Eniten (23 %, 26 vastaajaa) oli 20-

vuotiaita. Syntymävuosien keskihajonta oli 8,16. Vastaajien syntymävuodet 

uudelleen koodattiin ikäluokiksi siten, että kussakin ikäluokassa ilman 

henkilöstöryhmäjakoa oli vähintään 5 henkilöä.  

 Taulukko 8. Ikäluokat ryhmittäin (m3). N=112. 

Ryhmä 19 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41+ vuotta 
Varusmiehet 28 9 0 0 0 0 
Kadetit 0 26 5 4 0 0 
Pohjanmaan 
upseeristo 

0 0 3 5 1 1 

Pohjanmaan 
aliupseeristo 

0 3 3 2 2 3 

Puolustusvoimien 
upseeristo 

0 0 2 1 2 4 

Puolustusvoimien 
aliupseeristo 

0 2 2 1 2 1 

Yhteensä 28 40 15 13 7 9 
                                                 
40 Taistelulaiva 2011. 
41 Tällä asteikolla keskiarvo on 2, kun ei kysytty tarkkaa koulutuspurjehdusten lukumäärää. 
Todellisuudessa keskiarvo on yli 2, sillä osalla purjehduksia on ollut enemmän kuin 6. 
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Kadettien yläikäraja koulutuspurjehduksella olisi pitänyt olla korkeintaan 29 

vuotta, jos ottaa huomioon Maanpuolustuskorkeakoulun hakijan yläikärajan, joka 

on 26 vuotta.42 Tämä ei kuitenkaan koske niitä opistoupseerin tutkinnon 

suorittaneita, jotka ovat puolustusvoimien virassa tai ovat muulla perusteella 

saaneet poikkeusluvan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin päätöksellä. On siis 

oletettavaa, että myös täydennyskoulutukseen lähteneitä opistoupseereita oli 

kadettien joukossa. Yksi Taistelulaiva-televisiosarjan päähenkilöistä oli juuri 

tällainen opistoupseerin koulutuksen saanut ja aiemmin ammattisotilaan virassa 

ollut henkilö, joka oli nyt koulutuspurjehduksella ensimmäisen vuosikurssin 

kadettina.43 

 

Taulukko 9. Vastaajien äidinkieli (m4). N=112 

Äidinkieli Vastaajien 
määrä 

Prosenttiosuu
det 

Koko Suomi44 

suomi 103 92 % 91 % 
ruotsi 7 6 % 5 % 
venäjä 1 1 % 1 % 
Kaksikielinen: suomi ja 
ruotsi 

1 1 %  

 

Koulutuspurjehduksella vastaajien äidinkielenjakauma noudatti melko 

yhtenevästi Suomen kielijakaumaa. Ruotsia äidinkielenä puhuvia oli kaikissa 

muissa ryhmissä paitsi kadeteissa. 

 

 

 

 

                                                 
42 Jos henkilö hakeutuu 26-vuotiaana Maanpuolustuskorkeakouluun, niin kolmannella 
vuosikurssilla hänen pitäisi olla korkeintaan 29-vuotias, jos on syntynyt alkuvuodesta. 
43 Hakukelpoisuus; Iän ja henkilöstöryhmien välillä oli voimakas yhteys. Kontingenssikerroin (C) 
.752, p.000. Yhteys on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Metsämuuronen 2006, 357 358; 
Ristiintaulukoidessa käytetään kontingenssikerrointa, kun korrelaatiokerrointen käyttöehdot eivät 
toteudu, esimerkiksi toinen muuttujista on nominaaliasteikollinen. Kontingenssikerroin lasketaan 
Khiin neliö testin arvon perusteella. Se ilmaisee kahden muuttujan välistä yhteyttä ja voi saada 
arvon 0 ja 1 välillä. Kontingenssikerrointa tulkitaan korrelaatiokertoimen tapaan.; Taistelulaiva 
2011. 
44 Väestö; Tässä tilastossa ei ollut merkitty kaksikielisiä, vaan äidinkieleksi on voitu valita vain 
yksi kieli. 
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Taulukko 10. Vastaajien perhesuhteet (m5) 

Perhemuoto Määrä Prosenttiosuus 
Asuu yksin/vanhempien kanssa, ei seurustele 41 37 % 
Asuu yksin/vanhempien kanssa, seurustelee 22 20 % 
Avo/avioliitossa, ei lapsia 28 25 % 
Puoliso ja kotona asuvia lapsia 20 18 % 
Avo/avioliitossa, ei enää kotona asuvia lapsia 1 <1 % 
Muu perhemuoto 0 0 % 

 

Perhesuhteiden ja ryhmän välillä oli voimakas yhteys ja se oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Käytännössä suurin osa kadeteista ja varusmiehistä asui yksin 

tai vanhempien kanssa. Osa heistä seurusteli, mutta suurin osa ei. Vain kolmella 

kadetilla oli lapsia. Palkatulla henkilöstöllä oli pääosin puoliso ja lapsia.45 

 

Taulukko 11. Vastaajien koulutustausta (m6). N=112. 

Koulutus Ryhmän koko Prosenttiosuus 
Peruskoulu 3 3 % 
Lukio/ylioppilas 54 48 % 
Ammattitutkinto 15 13 % 
Opistotason tutkinto 11 10 % 
Ammattikorkeakoulu 5 4 % 
Korkeakoulututkinto 19 17 % 
Muu: kaksoistutkinto 5 4 % 

 

Varusmiehet ja kadetit olivat lukumääräisesti suurin ryhmä ja he olivat 

suurimmaksi osaksi lukion suorittaneita tai ylioppilaita. Upseerit ja erikoisupseerit 

olivat pääsääntöisesti suorittaneet korkeakoulututkinnon.46 

Kyselylomakkeessa kysyttiin Mistä päin Suomea koette olevanne kotoisin? 

Asuinkunta tai syntymäkunta ei välttämättä tarkoittanut sitä aluetta, jonka vastaaja 

koki itselleen merkityksellisimmäksi. Kysymyksessä vastaaja valitsi jonkun 

Suomen maakunnista. Maakunnat koodattiin uudelleen vanhoja lääninrajoja 

noudattaen, kuitenkin niin että Helsinki ja pääkaupunkiseutu jäivät omaksi 

                                                 
45 Henkilöstöryhmien ja perhemuodon välillä oli korkea yhteys. Kontingenssikerroin (C) .632, 
p=.000. Yhteys on tilastollisesti erittäin merkitsevä.  
46 Kontingenssikerroin (C) m2 ja m6 välillä .746, p-arvo .000. 
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alueekseen. Tämän kysymyksen taustalla oli se hypoteesi, että uskonnollisuus ja 

herätysliikkeiden vaikutus olisi voimakkaampaa pohjoisemmassa kuin ihan 

eteläisessä Suomessa. Uusimaa ja pääkaupunkiseutu ovat voimakkaammin 

maallistuneita alueita kuin muu Suomi.47 

 

Taulukko 12. Vastaajat kotoisin lääneittäin (m7). N=112. 

Kotoisin (~vanha läänijako) Ryhmän koko Prosenttiosuus 
Helsinki ja/tai pääkaupunkiseutu 51 46 % 
Etelä-Suomi 23 21 % 
Länsi-Suomi 27 24 % 
Itä-Suomi 7 6 % 
Oulu 2 <2 % 
Lappi 2 <2 % 

 

Kaikista vastaajista 67 prosenttia koki olevansa kotoisin eteläisestä 

Suomesta. Varusmiehistä vastaavasti 78 prosenttia koki olevansa kotoisin 

pääkaupunkiseudulta tai Etelä-Suomesta. Tulos on ymmärrettävä, sillä 

puolustusvoimien yleisenä periaatteena on sijoittaa asevelvolliset palvelukseen 

kotipaikkaansa lähellä sijaitseviin joukko-osastoihin. Toisaalta merivoimiin voi 

hakea mistä päin Suomea tahansa, sillä kutsunnoissa asevelvolliset voivat 

ilmoittaa aselaji- ja koulutushaaratoiveensa.48  

3.2 Vastaajien uskonnollisuus 
Kysyttäessä vastaajien uskonnollista taustaa tuli vastaukseksi yllättäviä 

havaintoja. Kallion pro gradu -tutkielmassa puolustusvoimien upseereista kuului 

kirkkoon noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin vastaavan 

ikäisten suomalaisten miesten. Vuonna 1983 tutkitusta upseeristosta noin 94 % 

kuului kirkkoon, kun vastaavasti suomalaisista miehistä keskimäärin noin 85 % 

kuului kirkkoon.49 Koulutuspurjehdukselle osallistuneiden upseerien vastaavat 

luvut olivat Pohjanmaan vakituisen upseeriston osalta vain 60 % ja 

puolustusvoimien upseeriston osalta 78 %. Kyselylomakkeiden avoimien 

kysymysten vastauksissa arveltiin tämän johtuvan siitä, että jumalanpalvelukset ja 

hartaudet ovat koulutuspurjehduksella palvelusvelvollisuutta kirkkoon kuuluville. 

                                                 
47 Läänit; Maakunta; Läänit poistuivat käytöstä 31.12.2009; Niemelä 2003, 203. 
48 Palveluspaikka. 
49 Kallio 1983, 94. 
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Pohjanmaan vakituinen henkilöstö olisi eronnut kirkosta siitä syystä, ettei 

halunnut osallistua aluksella pidettäviin jumalanpalveluksiin. Jumalanpalvelusten 

pakollisuutta kritisoitiin muutenkin. Tätä käsitellään lisää luvussa 5.1. 

Tutkimushaastatteluissa jumalanpalvelusten pakollisuudella ja kirkosta 

eroamisella ei nähty syy-yhteyttä. Korkeintaan se saattoi olla ns. viimeinen pisara, 

kun henkilö on harkinnut eroa kirkosta.50 

 

Taulukko 13. Vastaajien uskonnollinen jakauma (m8). N=112. 

Ryhmä Evankelis-
luterilainen 

Ortodoksi Muu 
kristillinen 
yhteisö 

Ei 
uskonnollista 
yhteisöä 

Varusmiehet 84 % >5 % >5 % >5 % 
Kadetit 80 % <3 % 0 % 17 % 
Pohjanmaan 
upseeristo 60 % 0 % 0 % 40 % 

Pohjanmaan 
aliupseeristo 85 % 0 % 0 % 15 % 

Puolustusvoimien 
upseeristo 78 % 0 % 0 % 22 % 

Puolustusvoimien 
aliupseeristo 63 % 0 % 0 % 38 % 

Yhteensä 79 % <3 % <2 % 17 % 
 

Kallion tutkimuksesta on kulunut liki kolmekymmentä vuotta eikä 

meriupseereiden osuus siinä tutkimuksessa ollut suuri. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimuksen aihe olisi tutkia, millainen on nykyään meriupseerien 

uskonnollisuus, ja eroaako meriupseerien uskonnollisuus muiden 

puolustusvoimien upseerien uskonnollisuudesta. Toisaalta tässä tutkimuksessa 

täytyy ottaa huomioon se, että vastanneiden upseerien määrä on pieni. Kukin 

vastaaja edustaa noin 10 prosenttia. Jo yhden vastaajan vaihtuminen aluksella 

saattaa muuttaa kirkkoonkuulumisprosenttia51 merkittävästi. Lisäksi on 

muistettava taulukossa 4 esitetyt lomakkeiden palautusprosentit. Jos yhdistää 

Pohjanmaan ja puolustusvoimien upseeriston (kadetti- ja erikoisupseerit), niin 

silloin koko upseeristosta 68 % kuuluu kirkkoon. Sellaisenaan koko upseeriston 

kirkkoonkuulumisosuus antanee paremman kokonaiskuvan, mutta on kuitenkin 

huomattavasti alhaisempi kuin koulutuspurjehdukselle osallistuvien 
                                                 
50 Weissenberg 2010., Hartemo 2010. 
51 Kirkolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja 
kirkkoonkuulumisprosentilla sitä prosentuaalista väestömäärää, joka kuuluu evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon. 
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kirkkoonkuulumisosuus keskimäärin. Huomioitavaa on myös puolustusvoimien 

aliupseeriston kirkkoonkuulumisosuus, joka oli 63 %. Tähän prosentuaaliseen 

määrään vaikuttanee myös samat syyt kuin upseeristolla, eli ryhmän koko on niin 

pieni, että yksikin vastaaja edustaa noin 13 prosenttia. Jos yksikin vastaaja tästä 

ryhmästä eli puolustusvoimien aliupseeristosta olisi ollut vielä kirkon jäsen, niin 

tulos olisi ollut, että 76 % kuuluu kirkkoon. 

 

Taulukko 14. Suomalaisten uskontokunnat 31.12.2009 52 

Evankelis-luterilaisia 79,9 % 
Ortodokseja 1,1 % 
Muut uskontokunnat 1,3 % 
Uskontokuntiin kuulumattomat 17,7 % 

 
Kokonaisuutena koulutuspurjehdukselle osallistuvien jakauma 

uskonnollisiin yhteisöihin noudatti melko hyvin suomalaisten uskonnollista 

jakaumaa. Suurin ryhmä on evankelis-luterilaiset (noin 80 %) ja uskonnottomat 

(17 %). Koulutuspurjehduksella olevat varusmiehet vaikuttivat olevan hieman 

uskonnollisesti sitoutuneempaa kuin palvelustoverinsa muualla Suomenlahden 

Meripuolustusalueella. Vuoden 2010 aikana palvelukseen astuneiden 

varusmiesten uskontokuntajakauma Suomenlahden Meripuolustusalueella 

poikkesi miinalaiva Pohjanmaan varusmiesten osalta varsinkin uskontokuntiin 

kuulumattomien osalta. Uskontokuntiin kuulumattomia oli kaiken kaikkiaan 

Suomenlahden Meripuolustusalueella noin 15 prosenttia ja evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon kuuluvia noin 82 prosenttia.53 

Kyselylomakkeessa kysyttiin oliko vastaaja suorittanut rippikoulun, mikäli 

hän kuului tai oli joskus kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tähän 

kysymykseen vastasi 102 henkilöä. Heistä rippikoulun oli suorittanut 96 (94 %). 

Ainoastaan kuusi vastaajaa (6 %) ei ollut käynyt rippikoulua. Evankelis-

luterilaisen kirkon mukaan vuonna 2009 noin 87 prosenttia sen yli 15-vuotiaista 

jäsenistä on suorittanut rippikoulun. Koulutuspurjehdukselle osallistuneista 

rippikoulun suorittaneita oli liki 10 prosenttiyksikköä enemmän. 

Kysyttäessä lapsuudenperheen suhdetta kristinuskoon muodostui kolme isoa 

ryhmää. Vastaajien lapsuudenperheissä kristinuskoon suhtauduttiin joko erittäin 

tai jonkin verran myönteisesti (yhteensä 60 %). Noin kolmasosassa 
                                                 
52 Väestö. 
53 Kivijärvi 2011. 
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lapsuudenperheissä suhde kristinuskoon oli neutraali (37 %). Vain neljässä 

perheessä (4 %) kristinuskoon oli suhtauduttu jonkin verran kielteisesti. 

Yhdenkään vastaajan lapsuudenperheessä kristinuskoon ei ollut suhtauduttu 

erittäin kielteisesti. 

 

Taulukko 15. Lapsuudenperheen suhde kristinuskoon (m10). N=109. 

 Ryhmän 
koko 

Prosentti-
osuus 

Erittäin myönteisesti kristinuskoon suhtautuva 24 22 % 
Jonkin verran myönteisesti kristinuskoon suhtautuva 41 38 % 
Ei myönteisesti eikä kielteisesti kristinuskoon suhtautuva 40 37 % 
Jonkin verran kielteisesti kristinuskoon suhtautuva 4 4 % 
Erittäin kielteisesti kristinuskoon suhtautuva 0 0 % 

 

Taulukko 16. Vastaajien oma uskonnollisuus (m11). N= 109. 

 Määrä Prosentti-
osuus 

Uskovainen 12 11 % 
Uskoo Jumalaan/johonkin korkeampaan voimaan, ei 
kuitenkaan mikään uskovainen 

37 34 % 

Ei tiedä uskooko Jumalaan/johonkin korkeampaan 
voimaan. 

27 25 % 

Epäilee Jumalan/jonkin korkeamman voiman 
olemassaoloa 

18 17 % 

Ei usko Jumalaan tai mihinkään korkeampaan voimaan 15 14 % 
Yhteensä 109 100 % 

 

Analysoitaessa sitä, mikä taustamuuttujista selittäisi parhaiten vastaajan 

omaa uskonnollisuutta, käytettiin kontingenssikerrointa vastausten 

yhdenmukaisuuden takia.54 Vastaajien evankelis-luterilaiseen kirkkoon 

kuulumisen ja oman uskonnollisuuden välillä oli kohtalainen yhteys. Tuo yhteys 

oli tilastollisesti melkein merkitsevä.55 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

jäsenistä osa uskoi Jumalaan ja osa  tosin pienempi  ei uskonut Jumalaan. 

Toisaalta vastaaja saattoi uskoa Jumalaan ja olla kuulumatta mihinkään 

                                                 
54 Osa tähän testaukseen käytetyistä muuttujista on nominaali- ja osa järjestysasteikollisia, joten 
korrelaatiokerrointa olisi voitu käyttää vain osassa testejä. Kun kaikissa käytettiin 
kontingessikerrointa, niin tuloksia voidaan lukea yhtäläisesti. 
55 Kontingenssikerroin (C) .405, p<.05. 
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uskonnolliseen yhteisöön. Vastaajien omaa uskonnollisuutta ei selittänyt se, mistä 

päin Suomen vastaaja koki olevansa kotoisin. Luvussa 3.1 esitetty hypoteesi ei 

tässä aineistossa pitänyt paikkaansa eli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulleet 

vastaajat eivät olleet sen uskonnollisempia kuin pääkaupunkiseutulaiset. Oman 

uskonnollisuuden ja kotipaikan välillä oli yhteys, mutta se ei ollut tilastollisesti 

lainkaan merkittävä. Yhteys oli sattumanvaraista. Myöskään vastaajien 

henkilöstöryhmällä, iällä tai koulutustaustalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä vastaajien uskollisuuden kanssa.56 Ainoa tilastollisesti erittäin merkitsevä 

yhteys, tosin vain voimakkuudeltaan kohtalainen, löytyi lapsuudenperheen 

uskonnollisuuden ja vastaajien oman vakaumuksen välillä.57 Vastaavankaltainen 

tulos on myös saatu World Values 2005-tutkimuksessa, jossa todettiin että 

ylivoimaisesti merkityksellisintä uskonnollisessa kasvatuksessa on omassa 

lapsuudenkodissa saatu uskontokasvatus. Nuorilla aikuisilla uskonnollisiin 

asenteisiin ja uskonnolliseen identiteettiin vaikuttaa sekä nuoren omat vanhemmat 

että myös isoäiti merkityksellisenä taustatekijänä.58 

 

Kaavio 1. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien uskonnollisuus 

koulutuspurjehduksella. N=88. 

 
 

                                                 
56 Mistä kokee olevansa kotoisin, kontingessikerroin (C) .605, p=.857. 
    Henkilöstöryhmä, kontingessikerroin (C) .424, p=.246. 
    Ikäluokat, kontingessikerroin (C) .408, p=.350. 
    Koulutustausta, kontingessikerroin (C) .412, p=.608. 
57 Kontingessikerroin (C) .579, p=.000. 
58 Niemelä & Koivula 2006, 174 175. 

13% 

38% 
25%

16% 

9% 

Ev.lut. kirkon jäsenten uskonnollisuus 

Uskovainen 13 %

Uskoo Jumalaan, ei
uskovainen 38 %

Ei tiedä uskooko 25 %

Epäilee Jumalan
olemassaoloa 16 %

Ei usko  9 %
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Kati Niemelä kuvaa artikkelissaan Suomalaisten sitoutuminen uskonnollisiin 

uskontokuntiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistöä. Se soveltuu myös 

kaavion 1 selitykseksi. Suurin osa suomalaisista mieltää itsensä luterilaisiksi. 

Luterilaisuus on kuitenkin enemmän ehkä osa kansallista identiteettiä kuin 

uskonnollista vakaumusta. Gallup Ecclesiastica 1996 tutkimuksen mukaan vain 

puolet itsensä luterilaisiksi mieltäneistä määrittelee itsensä myös uskovaisiksi. 

Suomalaisista 45 % mieltää itsensä uskovaisiksi, miehet selvästi naisia 

vähemmän. Erityisesti nuoret suomalaismiehet näyttävät olevan varsin vähän 

uskonnollisia.59 

3.3 Vastaajien odotukset kirkollisesta työstä 
Kyselylomakkeen II osiossa oli kahdeksan muuttujaa, joilla haluttiin selvittää 

millaisia odotuksia, mielipiteitä ja tietoja vastaajilla oli kirkollisesta työstä 

koulutuspurjehduksella. Väittämät arvioitiin Likertin asteikolla yhdestä viiteen 

siten, että 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Noin puolelle vastaajista 

oli merkityksellistä, että pappi tulee mukaan purjehdukselle. Muuttujien m12-m19 

riippuvuutta omasta uskonnollisuudesta testattiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimella, sillä muuttujien jakaumat poikkesivat 

normaalijakaumasta. Mitä uskonnollisemmaksi vastaaja itsensä määritteli, sitä 

myönteisemmin hän suhtautui papin läsnäoloon aluksella. Kyseessä oli 

kohtalainen riippuvuus ja se oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.60 Vastaavasti 

vain kahdeksan prosenttia vastaajista suhtautui varauksella papin läsnäoloon 

aluksella. Tällä muuttujalla oli heikko korrelaatio vastaajien oman 

uskonnollisuuden kanssa. Myös tämä riippuvuus oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä.61  

Muilla kyselylomakkeen osion II muuttujilla ei ollut korrelaatiota oman 

uskonnollisuuden kanssa. Ei myöskään sillä, että oma uskonnollisuus olisi 

vaikuttanut toiveeseen luottamuksellisesta keskustelusta papin kanssa. Ennen 

koulutuspurjehdusta noin 40 prosentilla vastaajista oli toiveena voida keskustella 

luottamuksellisesti papin kanssa.62 

 

 

                                                 
59 Niemelä 2003, 127, 193. 
60 Spearmanin korrelaatiokerroin -.423, p=.000. 
61 Spearmanin korrelaatiokerroin .367, p=.000. 
62 Spearmanin korrelaatiokerroin -.230, p=.016. 
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Taulukko 17. Vastaajien odotukset kirkollisesta työstä prosenttiosuuksina. N=112. 

Väittämä Täysin tai 
jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai  täysin 
samaa 
mieltä 

m12: Minulle oli tärkeää, että pappi tulee 
purjehdukselle mukaan. 

15 34 51 

m13: Suhtauduin varauksella papin 
läsnäoloon aluksella. 

73 19 8 

m14: Tiesin, että papin kanssa käytävät 
keskustelut ovat luottamuksellisia. 

0 5 95 

m15: Toivoin, että papin kanssa voisi 
keskustella myös kahden kesken. 

8 53 39 

m16: Olin sitä mieltä, että papin kanssa voi 
puhua vain uskonnollisista asioista. 

88 8 4 

m17: Tiesin, että kaikki uskonnosta 
riippumatta voivat keskustella papin kanssa. 

4 6 90 

m18: Tiesin, että aluksella pidetään 
jumalanpalveluksia/hartauksia. 

5 2 94 

m19: Tiesin, että koulutuspurjehduksella voi 
käydä rippikoulun. 

15 5 80 

 

Yli puolelle vastaajista (51 %) oli tärkeää, että pappi tulee mukaan 

purjehdukselle. Noin kaksi viidestä vastaajasta (39 %) toivoi voivansa keskustella 

papin kanssa kahden kesken. Vastaajat olivat hyvin tietoisia siitä, että papin 

kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja että kaikki uskonnosta 

riippumatta voivat keskustella papin kanssa. 94 prosenttia vastaajista oli tietoisia 

siitä, että aluksella pidetään jumalanpalveluksia ja hartauksia. Tieto 

mahdollisuudesta käydä rippikoulu oli hiukan harvemmalla, sillä vain 80 

prosenttia vastaajista oli tästä tietoinen. Tämän muuttujan kohdalla vastaukset 

myös jakautuivat eniten. Pääsääntöisesti vastaajat olivat hyvin tietoisia siitä, että 

pappi tulee purjehdukselle mukaan ja että aluksella tehdään kirkollista työtä.  

3.4 Henkinen hyvinvointi ja sopeutuminen sotilasyhteisöön 
koulutuspurjehduksella 
Tässä tutkimusluvussa on tarkasteltu sitä, millainen oli vastaajien mieliala, miten 

he olivat sopeutuneet sotilasyhteisöön sekä myös sitä, millaisia huolenaiheita 

vastaajilla oli koulutuspurjehduksella. Yleensä huolenaiheita ovat vuodesta 

toiseen olleet seurusteluongelmat, huoli perheestä ja taloudelliset murheet. Myös 

oma käytös alkoholin vaikutuksen alaisena vierassatamissa saattaa aiheuttaa sekä 

ongelmia että huonoa omaatuntoa. Monelle varusmiehelle koulutuspurjehdus on 

ensimmäinen pitkä poissaolo kotoa. Monelle voi tulla koti-ikävä. Kova 
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merenkäyntikin voi pelottaa siihen tottumatonta. Mielenterveysongelmia ei juuri 

ole ollut, sillä varusmiehetkin ovat motivoitunutta joukkoa. Ongelmat merellä 

eivät katoa, vaan mahdolliset ongelmat yleensä lisääntyvät purjehduksella. 

Yleensä pari ensimmäistä viikkoa menee hyvin, mutta sitten alkaa tuntua siltä, 

että purjehdus vain jatkuu ja jatkuu. Mukana olevien pinna voi kiristyä ja se voi 

lisätä tarvetta sielunhoitoon.63 

Kyselylomakkeen viidennessä osiossa kysyttiin vastaajilta erilaisten 

väittämien kautta muun muassa sopeutumista sotilasyhteisöön, huolia ja pelkoja 

liittyen omaan jaksamiseen ja perheeseen.64 Osion väittämät sopivat hyvin 

monimuuttuja-analyysiin. Väittämät m59-m88 otettiin mukaan eksploratiiviseen 

faktorianalyysiin. Tarkoituksena oli löytää ulottuvuuksia eli faktoreita, jotka 

kuvaisivat hyvin vastaajajoukon henkistä tilaa. 

Faktorianalyysi aloitettiin seuraavilla alkuehdoilla: faktoreiden ominaisarvo 

yli 1, metodina pääakseliratkaisu, rotaatio Varimax-suorakulmarotaatio. Näillä 

valinnoilla faktoreita tuli yksitoista, Kaiser-Meyer-Olkinin testin (KMO) tulos oli 

.655 ja Bartlettin sväärisyystestin merkitsevyysarvo oli erittäin merkitsevä 

(p=.000.). Kaiserin testin tulos olisi ollut hyväksyttävissä, mutta selkeitä faktoreita 

ei muodostunut, kommunaliteetit olivat liian alhaisia ja faktoreilla oli liikaa 

sivulatauksia. 

Seuraavassa vaiheessa poistettiin väittämät m58, m59 ja m64 alhaisten 

kommunaliteettien vuoksi. Kaiserin testin tulos parani hiukan .673, mutta 

edelleenkään ei muodostunut selkeitä faktoreita. Faktorianalyysi eteni vaiheittain 

siten, että seuraavaksi poistettiin väittämät m67-m70, m81 sekä m87-m88 

alhaisten kommunaliteettien vuoksi. Rotaatio vaihdettiin Varimax-

suorakulmarotaatiosta Direct Oblimin vinorotaatioon, joka usein toimii 

ihmistieteissä paremmin. Kun poistettiin vielä muuttujat m71 ja m82, niin KMO 

arvo oli .693. Ennen viimeistä vaihetta poistettiin vielä muuttujat m83, m85-m86. 

Muuttujia poistettiin vaiheittain joko liian alhaisen kommunaliteetin vuoksi tai sen 

takia, että ne latautuivat liian tasaisesti monelle faktorille. 

Viimeisessä faktorianalyysin vaiheessa oli mukana muuttujat m60-m63, 

m65-m66, m72-m80 ja m84. Kaiser-Meyer-Olkinin (KMO) testin tulos oli .714 ja 

                                                 
63 Holmström 2009; Aalto 2009; Sirkkola 2009; Weissenberg 2009; Paavilainen 2009; Saarela 
2010; Kivijärvi 2010.  
64 Kyselylomakkeessa ei kysytty simputuksesta tai pennalismista, sillä nämä asiat eivät tulleet 
esille taustahaastatteluissa. Myöskään kyselylomakkeen vastauksista ei tullut esiin simputus- tai 
pennalismi tapauksia. 
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Bartlettin sväärisyystestin merkitsevyysarvo oli erittäin merkitsevä (p=.000). 

Anti-image korrelaatiomatriisin MSA-arvot vaihtelivat .596 ja .837 välillä, 

poislukien m84, jonka MSA-arvo oli vain .417. 

 

Taulukko 18. Faktorianalyysiin valittujen muuttujien kommunaliteetit. 

Muuttuja Kommunaliteetti 
m60 Koulutuspurjehdus on ollut hyvä kokemus. .511 
m61 Aluksella on ollut hyvä ilmapiiri. .429 
m62 Messissämme on hyvä ilmapiiri. .691 
m63 Koen olevani osa yhteisöä. .717 
m65 Aluksella on ainakin yksi sellainen henkilö (muu kuin pappi), jolle 
voisin kertoa murheistani. 

.807 

m66 Minusta on helppo puhua ongelmistani palvelustovereideni kanssa. .643 
m72 Olen ollut huolissani fyysisestä jaksamisestani. .555 
m73 Olen ollut huolissani psyykkisestä jaksamisestani. .529 
m74 Olen pelännyt koulutuspurjehduksella. .420 
m75 Minulla on ollut huoli perheeni hyvinvoinnista. .728 
m76 Perheeni ei tue pitkää poissaoloani. .240 
m77 Olen huolissani, miten parisuhteeni kestää tämän pitkän poissaolon. .263 
m78 Perheasiat ovat vaivanneet mieltäni. .664 
m79 Minulla on ollut koti-ikävä. .308 
m80 Olen ollut huolissani taloudellisesta tilanteestani. .357 
m84 En ole ollut käytökseeni täysin tyytyväinen vierassatamissa. .738 

 

Faktorianalyysia testattiin vielä neljällä, viidellä ja kuudella faktorilla. 

Viidellä faktorilla muodostui selkeät ryhmät, joista muodostettiin 

summamuuttujat. Viisi faktoria selittää ilmiön vaihtelusta 67 prosenttia. Faktorit 

kuvaavat viittä eri ulottuvuutta: 

Faktori 1: Sopeutuminen sotilasyhteisöön 

Faktori 2: Huoli perheestä 

Faktori 3: Mahdollisuus vertaistukeen 

Faktori 4: Muut omaan elämään kohdistuvat huolet 

Faktori 5: Huoli omasta hyvinvoinnista 

 

Nämä faktorit kuvaavat eri tavoin henkistä hyvinvointia. Sopeutuminen 

sotilasyhteisöön tarkoittaa sitä, miten vastaaja kokee olevansa osa yhteisöä ja 

millaiseksi hän kokee aluksen ilmapiirin omassa messissään ja yleisesti aluksella. 

Huoli perheestä kertoo, millainen huoli vastaajilla on ollut perheensä 

hyvinvoinnista ja miten se vaivaa hänen mieltään. Siihen liittyy myös koti-ikävää 

ja sitä, että purjehdukselle lähtiessä perhe ei ole ollut tyytyväinen pitkästä 

poissaolosta. Mahdollisuus vertaistukeen kertoo, onko vastaajilla ollut muita 

keskustelukumppaneita aluksella kuin pappi ja onko hänen helppo puhua 
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ongelmistaan palvelustovereiden kanssa. Muut omaan elämään kohdistuvat huolet 

on sekalainen ryhmä, jossa yhdistyvät rahahuolet ja huono omatunto, vastaaja ei 

ole ollut käytökseensä täysin tyytyväinen vierassatamissa. Huoli omasta 

hyvinvoinnista kattaa vastaajien sekä psyykkisen että fyysisen jaksamisen 

ongelmat ja siihen liittyy myös pelkoa ja huolta parisuhteen kestävyydestä. 

 

Taulukko 19. Muuttujien latautuminen faktorille. 

Muuttuja Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Faktori 5 
m62 -.752     

m63 -.749     

m60 -.739     

m61 -.587     

m75  .866    

m78  .785    

m79  .507    

m76  .352    

m65   -.929   

m66   -.714   

m84    .875  

m80    .436  

m72     .778 

m73     .608 

m74     .516 

m77     .425 

Pääakseliratkaisu. Vinorotaatio, deltan arvolla 0. Rotaatio saavutettu 14 iteraatiolla. 
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Näistä viidestä faktorista muodostettiin viisi summamuuttujaa, joiden 

reliabiliteetit testattiin Cronbachin alfan avulla. 

 

Taulukko 20. Summamuuttujien reliabiliteetin testaus 

Summamuuttuja Cronbachin alfa Johtopäätökset 

Sopeutuminen sotilasyhteisöön .82 Jättämällä m60 pois, alfa paranisi 
vain hiukan .83. Muuttuja m60 
jätettiin summamuuttujaan. 

Huoli perheestä .71 Jättämällä m76 pois, alfa paranisi. 
Muuttuja m76 poistettiin 
summamuuttujasta. Uusi alfan 
arvo on .77. 

Mahdollisuus vertaistukeen .81 Tässä summamuuttujassa vain 
kaksi muuttujaa. 

Muut huolet .55 Cronbachin alfan arvo on liian 
alhainen, joten summamuuttuja ei 
ole luotettava. Summamuuttujan 
reliabilitettia yritettiin parantaa 
lisäämällä summamuuttujaan 
samankaltaisia muita huolia m68, 
m69, m70, m81, m82 ja m83. 
Reliabiliteetti ei parantunut, 
päinvastoin. Väittämät  m80 ja 
m84 korreloivat keskenään, mutta 
niistä muodostetun 
summamuuttujan reliabiliteetti on 
liian heikko, jotta tätä 
summamuuttujaa  voitaisiin 
käyttää sellaisenaan 
jatkoanalyysissä. 

Huoli omasta hyvinvoinnista .71 Jättämällä m77 pois, alfa paranisi. 
Muuttuja m77 poistettiin 
summamuuttujasta. Uusi alfan 
arvo .73 

 

Summamuuttujien reliabiliteetin mittaus johti siihen, että summamuuttujista 

2 ja 5 poistettiin kummastakin yhdet muuttujat, jolloin niiden Cronbachin alfa 

parani. Yhden summamuuttujan reliabiliteetti oli liian heikko jatkoanalyyseja 

varten, joten sitä ei voitu käyttää. Jatkoanalyyseihin muodostettiin neljä 

summamuuttujaa: 

Sopeutuminen sotilasyhteisöön 

Huoli perheestä 

Mahdollisuus vertaistukeen 

Huoli omasta hyvinvoinnista 
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Taulukko 21. Summamuuttujien yksittäiset muuttujat ja summamuuttujien 

frekvenssit. 

Summamuuttujat Yksittäiset muuttujat Keskiarvo Keskihajonta 

Sopeutuminen 
sotilasyhteisöön 

m62, m63, m60, m61 4,21 0,7 

Huoli perheestä m75, m78, m79 2,84 1,13 

Mahdollisuus 
vertaistukeen 

m65, m66 4,07 1,02 

Huoli omasta 
hyvinvoinnista 

m72, m7, m74 1,43 0,72 

 

Kun tarkastellaan summamuuttujien frekvenssejä, voidaan todeta, että 

vastaajat ovat sopeutuneet hyvin sotilasyhteisöön. Huomioitavaa kuitenkin on, 

että yhdellä ryhmällä eli puolustusvoimien aliupseeristolla, tämän 

summamuuttujan keskiarvo oli tasan 3, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin 

kaikkien vastanneiden keskiarvo (4,21). Sopeutumista sotilasyhteisöön käsitellään 

lisää myöhemmin tässä tutkimusluvussa. Vastaajilla on myös ollut hyvin muitakin 

keskustelukumppaneita aluksella kuin pappi.  

Vastaajat ovat olleet enemmän huolissaan perheestään kuin omasta 

hyvinvoinnistaan. Perheellisten vastaajien eli niiden kohdalla, joilla oli puoliso 

ja/tai lapsia, huoli perheestä oli suurempaa kuin lapsettomilla vastaajilla. Näillä 

kahdella ryhmällä keskiarvo olivat 2,92 ja 3,72. Lapset siis lisäsivät huolen 

määrää, mikä on täysin ymmärrettävää, jos isä (tai äiti) on viikkoja pois lastensa 

luota. Kuitenkin näiden vastausten perusteella voidaan todeta, että yleisesti 

henkinen hyvinvointi aluksella on ollut melko hyvää.  
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Taulukko 22. Muiden summamuuttujiin kuulumattomien henkistä hyvinvointia 

kuvaavien väittämien frekvenssit, N=107 112. 
Väittämä Täysin tai 

jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa 
mieltä 

Keski-arvo Keski-

hajonta 

m59: Koulutuspurjehdus on 
ollut rankempaa kuin 
kuvittelin. 

69 % 16 % 15 % 2,13 1,07 

m67: En voisi avautua 
ongelmistani esimiehilleni. 

50 % 24 % 26 % 2,64 1,17 

m68: Olen ollut huolissani 
muiden jaksamisesta. 

37 % 21 % 42 % 3,00 1,20 

m69: Merellä ei ole ollut 
aikaa miettiä omia asioita. 

80 % 4 % 16 % 1,86 1,18 

m70: Vierassatamissa on 
ollut aikaa miettiä omia 
asioita. 

16 % 14 % 71 % 3,71 1,13 

m71: Kova merenkäynti on 
vaikeuttanut fyysistä 
jaksamistani. 

75 % 14 % 12 % 1,95 1,09 

m76: Perheeni ei tue pitkää 
poissaoloani. 

82 % 7 % 11 % 1,68 1,11 

m77: Olen huolissani miten 
parisuhteeni kestää tämän 
pitkän poissaolon. 

71 % 17 % 12 % 1,86 1,12 

m80: Olen ollut huolissani 
taloudellisesta tilanteestani. 

58 % 16 % 26 % 2,39 1,38 

m81: Yksityisyyden puute 
aluksella on haitannut 
minua. 

56 % 16 % 27 % 2,42 1,27 

m82: Olen kokenut 
seksuaalista häirintää 
koulutuspurjehduksella. 

95 % 1 % 5 % 1,19 0,75 

m83: Ns. härskit jutut ovat 
vaivanneet minua. 

94 % 2 % 5 % 1,26 0,71 

m84: En ole ollut 
käytökseeni täysin 
tyytyväinen vierassatamissa. 

70 % 11 % 20 % 2,10 1,19 

m85: Tiedän, että perheeni 
pärjää vaikka olen poissa.  

3 % 6 % 91 % 4,57 0,74 

m86: Olen voinut pitää 
tarpeeksi yhteyttä 
kotiväkeen. 

14 % 6 % 81 % 4,09 1,16 

m87: Vierassatamissa on 
ollut mukava vierailla. 

- - 100% 4,84 0,37 

m88: Odotan hyvillä mielin 
kotiinpaluuta. 

- 1 % 99 % 4,91 0,32 

 

Seuraavassa analyysivaiheessa testattiin regressioanalyysilla sitä, mitkä 

taustatekijät vaikuttivat faktorianalyysissa muodostettuihin summamuuttujiin eli 

ilmiöihin: sopeutumiseen sotilasyhteisöön, huoliin perheestä ja omasta 

hyvinvoinnista sekä oliko vastaajilla ollut muuta luottamuksellista 
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keskustelukumppania aluksella. Kuudesta henkilöstöryhmästä (m2) muodostettiin 

dummy-muuttujat, jotta niitä voitiin käyttää regressioanalyysissa.65 

 

Sopeutuminen sotilasyhteisöön 

Analyysissa haettiin sitä onko eroja sopeutumisessa sotilasyhteisöön eri 

henkilöstöryhmien välillä. Regressioanalyysissa testattiin samalla myös sitä mikä 

taustamuuttujista (esimerkiksi ikä) vaikuttaisi sopeutumiseen sotilasyhteisöön. 

Tässä analyysissä vain yksi muuttuja selitti sopeutumista sotilasyhteisöön. Tämä 

muuttuja oli puolustusvoimien aliupseeristo. 

 

Taulukko 23. Sopeutuminen sotilasyhteisöön. Regressioanalyysin tulokset. 
Muuttuja Selitysosuus Durbin-

Watson 

B-arvo Beta-arvo t p-arvo 

Puolustusvoimien 

aliupseeristo 

23 % 2,012 -1,308 -486 -5,83 .000 

Askeltava mallitus (stepwise regression) 

 

Tämä taustatekijä eli kuuluiko vastaaja henkilöstöryhmään 

puolustusvoimien aliupseerit, selitti noin 23 prosenttia sopeutumisesta 

sotilasyhteisöön. Ristiintaulukoidessa m2 ryhmät ja summamuuttuja 

Sopeutuminen sotilasyhteisöön voitiin todeta sama kuin regressioanalyysissa eli 

puolustusvoimien aliupseeristo oli se ryhmä, joka oli huonoiten sopeutunut 

sotilasyhteisöön. Yhteys henkilöstöryhmän ja sopeutumisen välillä oli korkea ja 

tilastollisesti merkitsevä 66 Muista ryhmistä 80 92 % vastaajista oli mielestään 

sopeutunut jokseenkin tai erittäin hyvin yhteisöön mutta puolustusvoimien 

aliupseeristosta vain 25 prosenttia. On muistettava, että vaikka puolustusvoimien 

aliupseeriston ryhmän koko on pieni, niin silti antanee oikean kuvan 

todellisuudesta, sillä tutkimushaastatteluissa saatu tieto tuki analyysin tulosta.  

SAMOJ-kurssilaisten palkkaus on heikkoa verrattuna samaan sotilasarvoon 

ja tehtävään miinalaiva Pohjanmaalla. He eivät saa samansuuruista 

meripalvelukorvausta kuin muut palkattuun henkilöstöön kuuluvat, vaan 

ainoastaan koulutuspäivärahan. Palkkaus vaikuttaa SAMOJ-kurssilaisten 

                                                 
65 Metsämuuronen 2006, 1202. Dummy-muuttujalla tarkoitetaan luokittelumuuttujaa, joka saa 
arvot 0 ja 1. Arvo 1 kuvaa sitä, että kuuluu ryhmään ja 0 kuvaa sitä, että ei  kuulu ryhmään. 
Esimerkiksi tässä luvussa kuuluuko varusmiehiin tai ei kuulu varusmiehiin, kuuluuko kadetteihin 
tai ei kuulu kadetteihin. Tällä tavoin kaikki henkilöstöryhmät käytiin läpi.  
66 Kontingenssikerroin (C) .688, p=.003. 
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motivaatioon. Koulutuspurjehdus on tälle ryhmälle kuitenkin yhtä työteliäs kuin 

muillekin. He ovat olleet puolustusvoimien palkatussa virassa vähintään joitain 

vuosia ja toimineet ehkäpä kadettien kouluttajinakin. Koulutuspurjehduksella he 

ovat kurssilaisten asemassa oppilaina kadettien alapuolella. Nuorempaa 

kadettikurssia kutsutaan simpuiksi ja he ovat ihan alimpana hierarkiassa. SAMOJ-

kurssilaiset ovat samassa messissä simppukadettien kanssa, joilla on kova 

nkeä. Tämä 

SAMOJ-kurssi ei ollut sopeutunut tavanomaista huonommin sotilasyhteisöön kuin 

aiemmat kurssit, päinvastoin. Kurssilaiset ovat yleisesti ottaen ammattitaitoista 

väkeä.67  

Tämän ryhmän tyytymättömyys näkyi myös suhteessa kirkolliseen työhön, 

mikä tuli ilmi negatiivisen palautteen määränä myös kyselylomakkeissa. Tämä on 

näkynyt myös aiemmilla koulutuspurjehduksilla silloisten SAMOJ-kurssilaisten 

osalta. Yleensä koulutuspurjehduksen aikana ensimmäisen viikon aikana ihmiset 

 yhtenä yksikkönä, kuten tavoitteena onkin. 

Ryhmäytyminen alusolosuhteissa tapahtuu nopeammin kuin maalla, tämä näkyy 

myös siinä, miten pappiin suhtaudutaan ja hänen kanssaan ryhdytään juttusille.68 

Puolustusvoimien aliupseeristossa (kaikki ovat SAMOJ-kurssilaisia yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta) oli myös suhteellisesti eniten (38 %) niitä, joiden 

perheet eivät tukeneet osallistumista koulutuspurjehdukselle. Perheen tuen puute 

saattoi olla myös yksi selittävä tekijä miksi SAMOJ-kurssilaiset eivät olleet 

sopeutuneet niin hyvin sotilasyhteisöön.69  

Varusmiehille ja kadeteille oli oma kysymyssarjansa, jossa he ottivat kantaa 

siihen, miten tyytyväisiä he olivat olleet siihen, että koulutuspurjehdus oli ollut 

osa heidän koulutustaan ja kuinka hyvä ilmapiiri heidän skanssissaan oli ollut. 

Jälkikäteen tarkasteltuna nämä kysymykset olisi voinut kysyä myös SAMOJ-

kurssilaisilta. Yleisesti ottaen kurssilaiset eivät ole esimerkiksi palkkaussyistä 

johtuen kokeneet koulutuspurjehdusta tärkeänä osana koulutustaan.70 

 

 

 

 

                                                 
67 Weissenberg 2010; Hartemo 2010; Nysten 2010. 
68 Holmström 2009; Aalto 2009; Kivijärvi 2010; Weissenberg 2010; Saarela 2010; Hartemo 2010. 
69 Henkilöstöryhmän m2 ja m76 välinen kontingenssikerroin (C) .511, p=.006. 
70 Nysten 2010. 
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Taulukko 24. Vain varusmiehille ja kadeteille tarkoitetut kysymykset; 

sopeutuminen sotilasyhteisöön. N=72 

Väittämä Ryhmä Täysin tai 
jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa mieltä 

Kokonais-
frekvenssi 

m102: Olen tyytyväinen, 
että koulutuspurjehdus on 
osa koulutustamme 

Varusmiehet 0 % 3 % 97 % 37 
Kadetit 6 % 6 % 89 % 35 
Yhteensä 3 % 4 % 93 % 72 

m103: Skanssissamme (tai 
muussa majoitustilassa) 
on ollut pääasiassa hyvä 
ilmapiiri 

Varusmiehet 3 % 0 % 97 % 37 
Kadetit 0 % 3 % 97 % 35 
Yhteensä 1 % 1 % 97 % 72 

 

Koulutuspurjehdus on tärkeä osa kadettien koulutusta. Varusmiehille 

koulutuspurjehdus on osa 9-12 kuukauden mittaista varusmiespalvelusta. 

Tilastollisilla testeillä voi tutkia myös kahden ryhmän välisiä tilastollisia eroja. 

Testiksi valittiin ei-parametrinen Kruskall-Wallisin testi, sillä jakaumaoletukset 

Studentin t-testiä varten eivät täyttyneet. Kruskall-Wallisin testiä voidaan käyttää 

myös kahden eri ryhmän erojen selvittämiseen. Väittämän m102 kohdalla 

varusmiesten ja kadettien ryhmien välillä oli eroja. Erot olivat tilastollisesti 

erittäin merkitseviä.71 Varusmiehet olivat kadetteja enemmän tyytyväisiä siihen, 

että koulutuspurjehdus on ollut osa heidän koulutustaan. Varusmiehille 

koulutuspurjehdus on ainutkertainen elämys, ei ehkä niinkään tärkeä osa heidän 

koulutuskokonaisuutta. Hieman yllättävää on kuitenkin se, että meriupseerin 

uralle aikovat kadetit eivät tässä kyselyssä olleet niin tyytyväisiä siihen, että 

koulutuspurjehdus on osa heidän koulutustaan.72 

Väittämän m103 kohdalla varusmiesten ja kadettien ryhmien välille ei 

muodostunut tilastollisia eroja. Sekä varusmiehet että kadetit olivat sitä mieltä, 

että majoitustiloissa oli ollut hyvä ilmapiiri. Kyseessä on miesvaltainen yhteisö, 

samaa kuin rauhanturvaajakokemuksissa. Yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden 

tunne, jota voi muistella vielä vuosien jälkeenkin. 73 

 

 

                                                 
71 Kruskall-  
72 Nysten 2010. 
73 Kruskall-
2011. 
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Huoli perheestä 

Niillä vastaajilla, joilla oli puoliso ja lapsia oli ymmärrettävästi eniten huolta 

perheestä. Yhteys perhesuhteen ja perhehuolten välillä oli korkea ja tilastollisesti 

melkein merkitsevä.74 Huoli perheen pärjäämisestä oli voimakkaampaa 

Pohjanmaan upseeriston ja Puolustusvoimien aliupseeriston keskuudessa. Tosin 

on muistettava, että palkatun henkilöstön ryhmät (neljä eri ryhmää) ovat pieniä, 

joten tuloksista ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.75 Muut 

taustatekijät kuin perhesuhde eivät selittäneet perhehuolia. Kun Pohjanmaa lähti 

Atalanta-operaatioon tammikuussa 2011, niin operaation lähteneiden ja heidän 

läheisten jaksamiseen on nyt kiinnitetty huomiota psykososiaalisen tuen 

muodossa, esimerkiksi rauhanturvaajien läheisille järjestettiin perhepäivä.76 

 

Mahdollisuus vertaistukeen 

Vastaajilla näyttää olleen melko hyvin mahdollisuus vertaistukeen. He pystyivät 

kertomaan murheistaan joko palvelustovereille tai jollekulle muulle kuin papille. 

Tämän summamuuttujan keskiarvo oli 4,07 ja keskihajonta 1,02. Mikään 

taustamuuttujista ei selittänyt tätä summamuuttujaa, vaan kaikista ryhmistä suurin 

osa pystyi avautumaan  esimerkiksi palvelustoverille. Neljännes (26 %) kaikista 

vastaajista kokisi vaikeaksi huolien purkamisen omalle esimiehelleen. Tämä 

muuttuja eli m67 En voisi avautua ongelmistani esimiehilleni ei ollut mukana 

tässä summamuuttujassa Mahdollisuus vertaistukeen. 

 

Huoli omasta hyvinvoinnista 

Testattaessa regressioanalyysillä eri taustamuuttujia tämän summamuuttujan 

Huoli omasta hyvinvoinnista kanssa, ei mikään yksittäinen syy selittänyt sitä, 

miksi vastaajilla oli ollut huoli omasta itsestään. Yksi syy tähän oli se, ettei 

suurimmalla osalla (93 %) vastaajista ollut huolta omasta hyvinvoinnistaan 

koulutuspurjehduksen aikana. Haastatteluissa tuli esille, että aluksella oli 

muutama ihminen, joilla oli suuria vaikeuksia oman jaksamisen kanssa. 

Heidänkään osalta koulutuspurjehdus ei keskeytynyt, sillä keskeyttämiselläkin 

olisi voinut olla negatiivisia vaikutuksia asianosaisille, kun olisivat joutuneet 

luovuttamaan. Yleensä aina ilmaantuu pari tapausta koulutuspurjehduksen aikana, 

                                                 
74 Kontingenssikerroin (C) m5 ja Huoli perheestä summamuuttujan välillä .628, p=.014. 
75 Henkilöstöryhmän m2 ja m85 välinen kontingessikerroin (C) .511, p=.001 
76 Eränen 2009, 18 19; Eränen 2011, 45 47; Atalanta-operaatioon osallistuvien läheiset tapasivat. 
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vahingoittaa itseään, joten aamun käskynjako 77 

Vastauslomakkeiden avoimiin kysymyksiin jotkut vastaajat kirjoittivat hyvin 

suoraan, että heillä oli ollut vakavia omaan jaksamiseen liittyviä ongelmia. 
 

Tällä hetkellä olen kuitenkin aivan loppu. (vastaaja A) 

 

Tähän summamuuttujaan kuului m74 Olen pelännyt purjehduksella ja 

vastaajalla oli mahdollisuus kertoa mitä, missä ja milloin oli pelännyt. Pelon 

aiheita oli muun muassa parisuhde, merenkäynti ja sen aiheuttama pahoinvointi ja 

alkoholinkäytön aiheuttamat vaaratilanteet. Alkoholia saa nauttia tietyin 

rajoituksin aluksella, kun se on vierassatamassa ja jos ei ole vahtivuorossa. 

Satamajaksot ovat miehistölle vahtivuoroisia lukuun ottamatta vapaata ja vapaa-

ajallaan he saavat nauttia alkoholia. Kun on oma vahtivuoro, käskynjako tai muu 

tehtävä, niin pitää olla palveluskunnossa. Siinä suhteessa ei ollut ongelmia.78 

Kyselylomakkeen vastausten mukaan toisilla alkoholin käyttöä pidettiin kuitenkin 

kohtuuttomana ja pelkona oli, että he saattavat päihtyneinä aiheuttaa ongelmia 

itselleen tai muille. 

Koulutuspurjehdukselle osallistuneet eivät yleisesti ottaen pitäneet 

koulutuspurjehdusta rankkana kokemuksena. He ovat kokeneet olleensa osa 

yhteisöä ja aluksella on ollut hyvä ilmapiiri. Ongelmista on voitu avautua 

palvelustovereille ja joskus jopa esimiehille. Osa on ollut huolissaan muiden 

jaksamisesta, mutta ei niinkään omastaan. Vastauksista ei tule esille mitään 

merkittävässä määrin henkiseen hyvinvointiin vaikuttaneita asioita. Huoli 

perheestä (summamuuttuja, ka 2,84) on frekvenssiltään suurin huolenaihe. Jonkin 

verran myös taloudelliset huolet, oman yksityisyyden puute tai oma käytös 

vierassatamissa on aiheuttanut vastaajille huolta. Vastaajilla on ollut sekä merellä 

että vierassatamissa aikaa miettiä omia asioitaan. Kova merenkäynti, perheen tuen 

puute, parisuhteen kestävyys, seksuaalinen häirintä ja ns. härskit jutut eivät ole 

olleet suuria ongelmia vastaajille. Näitä kaikkia on silti esiintynyt vastaajien 

keskuudessa. Jatkossa tutkimusluvussa 4 on tarkasteltu miten eri huolenaiheet 

                                                 
77 Haastateltavat A ja B. 
78 Taistelulaiva 2011; Hartemo 2010. 
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ovat vaikuttaneet luottamuksellisen keskustelun tarpeeseen papin kanssa. 

Koulutuspurjehdus meni kokonaisuudessaan kuitenkin ihan hyvin.79 

Tässä kyselylomakkeen osiossa oli myös kaksi avointa kysymystä m89 ja 

m90, joihin vastaajat kirjoittivat mikä on parasta ja ikävintä kotiinpaluussa. 

Näihin kysymyksiin vastattiin (m89: 94 vastausta ja m90: 54 vastausta) vilkkaasti. 

Suurin osa vastaajista (80 vastaajaa) ilmoitti, että parasta kotiinpaluussa on perhe. 

Tähän kategoriaan sisältyi kumppani, ystävät ja koti. 
Perhe ja ystävät. Tietenkin myös tyttöystävä! (vastaaja 8) 

Koti ja vaimo. (vastaaja 71) 

 

26 vastaajaa ilmoitti parasta kotiinpaluussa olevan yleensä normaali arki: 

loma, oma rauha ja harrastukset. 
Kaverit, harrastukset, kesä, vapaa-aika, TJ, lomat. (vastaaja 10) 

Kaikki + arki + loma. (vastaaja 67) 

 

Kahdella vastaajalla parasta kotiinpaluussa oli päästä pois Pohjanmaalta. 

Myös kaksi vastaajaa ilmoitti hyviksi puoliksi kotiinpaluussa olevan se, että 

pääsee kunnolla treenaamaan. Aluksella on kyllä kuntoilumahdollisuudet, mutta 

joskus ihmiset tekevät päätöksensä itse käyttävätkö vähäisen vapaa-aikansa 

lepoon vai kuntoiluun.80 Niin ikään kaksi vastaajaa ilmoitti, että parasta 

kotiinpaluussa oli se, että saa kunnon ruokaa.  
Saa vihdoin nähdä perheen ja saa oikeaa ruokaa ja riittävästi. (vastaaja 106) 

 

Tutkimushaastatteluissa ilmeni, että yhdellä legillä oli ollut hetken aikaa 

riittävä. Ruoka oli ollut pastapitoisempaa, maito, leipä ja mehu loppuivat kesken. 

Laivalla olon kohokohtia ovat ruokailut. Laivalla työskennellään ympäri 

vuorokauden vahtivuoroissa, joten myös ruokailuhetket ovat vahtivuoroittain 

ympäri vuorokauden. Ruokailuhetket ovat myös tärkeä osa sosiaalista 

kanssakäymistä aluksella ja ruokaan liittyy korkea odotusarvo.81 

Usealle (17 vastaajaa) ei ollut mitään ikävää kotiinpaluussa. 21 vastaajalle 

arjen murheet olivat ikävää kotiinpaluussa. Jotkut vastaajat yksilöivät arjen 

murheet tarkemmin: yhdeksän vastaaja ilmoitti, että kyseessä oli taloudelliset 

                                                 
79 Weissenberg 2010; Nysten 2010. 
80 Hartemo 2010; Weissenberg 2010. 
81 Weissenberg 2010; Nysten; Raunu 2011. 
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asiat. Taloudellisia murheita oli eniten Puolustusvoimien aliupseeristolla (38 %), 

varusmiehillä (35 %) ja kadeteilla (26 %).  
 

 

Pankkitilin saldo (vastaaja 45) 

 

Seitsemän vastaajaa oli sitä mieltä, että koulutuspurjehdus oli ollut niin 

hieno kokemus, että sen loppuminen oli ikävää. 
Palveluksen kohokohta takana. (vastaaja 3) 

Hyvän reissun loppuminen. (vastaaja 83) 

 

Myös Upinniemi (2 vastaajaa) ja tuleva  mutta liian lyhyt  loma (2 

vastaajaa) olivat ikäviksi mainittuja asioita kotiinpaluussa. 

Perhe näyttää olleen henkinen voimavara vastaajille, ja taas huoli perheen 

hyvinvoinnista on stressaava tekijä. Kotiinpaluussa parasta on ollut perhe ja 

läheiset. Vastauksista välittyy se, että aluksella on pääsääntöisesti hyvä ilmapiiri 

ja koulutuspurjehdus on ollut hyvä kokemus.  
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4 Koulutuspurjehduksen 2010 kirkollinen työ 

4.1 Julistus 
Miinalaiva Pohjanmaalla ei ole omaa kappelia, vaan jumalanpalvelukset pidetään 

keula- tai peräkannella. Perinteisesti koulutuspurjehduksella on ollut aina 

ensimmäisen illan hartaus. Jumalanpalveluksia pidetään yleensä joka sunnuntai, 

jos alus on merellä. Tällä koulutuspurjehduksella pidettiin ensimmäisen illan 

hartaus, äitienpäivän ja kaatuneitten muistopäivän ehtoollisjumalanpalvelukset eli 

messut ja puolustusvoimain lippujuhlanpäivän kenttähartaus. Vaikka kirkkoon 

kuuluville jumalanpalvelukset ovat osa palvelusta82, niin ehtoollisella käynti ei 

ole. Silti melkein kaikki käyvät ehtoollisella.83 

Julistuksen tehtävänä on välittää Jumalan sanan ja sakramenttien kautta 

evankeliumi Jumalan rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta. Tavoitteena on, että 

sotilasyhteisön jäsen saa tästä tukea uskonelämäänsä ja ymmärtää kuuluvansa 

seurakuntaan, jossa julistuksen eri muodot ja tavat tulevat tutuiksi ja voivat olla 

tukena yksilölle ja joukolle.84 

 

Taulukko 25. Julistus (m20-m22), N=110-112. 

Väittämä Kyllä En 
m20: Osallistuin ensimmäisen illan 
hartauteen 

77 % 23 % 

m21: Osallistuin ainakin yhteen 
ehtoollisjumalanpalvelukseen 

73 % 27 % 

m22: Kävin ainakin kerran ehtoollisella 62 % 38 % 
 

Taulukko 25 kuvaa hyvin aluksen arkea, sillä kun alus on kulussa, niin 

neljäsosa aluksen kokonaisvahvuudesta on aina töissä. Neljäsosa on siis 

väistämättä töissä myös jumalanpalvelusten aikaan. Merivahtiin pyritään tosin 

laittamaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu kirkkoon, mutta käytännössä se 

toteutuu lähinnä kantahenkilökunnan kohdalla. 85 Jos vastaaja vastasi väittämien 

m20- myös syy, 

miksei ollut osallistunut. Ensimmäisen illan hartauden osalta (m20) kuusi vastaaja 

                                                 
82Kirkollisen työn ohjesääntö (KIRKO), kohta 25. Kirkolliset tilaisuudet ja oppitunnit ovat 
palvelusta evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville 
varusmiehille. Myös muut voivat osallistua niihin. 
83 Kivijärvi 2010; Paavilainen 2009. 
84 Kirkollisen työn ohjesääntö 2003, 16. 
85 Weissenberg 2010. 
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ilmoitti olleensa vahdissa ja yhdeksän vastaajaa ilmoitti, ettei kuulu kirkkoon. 

Ehtoollisjumalanpalveluksen osalta (m21) vahdissa ilmoitti olleensa yhdeksän 

vastaajaa ja kahdeksan vastaajaa ilmoitti, ettei kuulu kirkkoon. 

Ehtoolliselle osallistuvien (m22) kohdalla eroja syntyi enemmän. Vaikka 

jumalanpalvelukset ovat palvelusta kirkkoon kuuluville, niin ehtoolliselle 

osallistuminen on vapaaehtoista. Yleensä melkein kaikki käyvät ehtoollisella. 

Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat osallistuneensa ainakin yhteen 

ehtoollisjumalanpalvelukseen, ehtoollisella kävi 85 prosenttia vastaajista.86 

Vaikka ehtoolliselle osallistuvia oli 15 prosenttia vähemmän kuin messuun 

osallistuneita, niin silti kirkkoon kuulumisen ja ehtoolliselle osallistumisen välillä 

on kohtalainen yhteys. Yhteys oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Niistä 42 

vastaajasta, jotka eivät osallistuneet ehtoolliselle, yhdeksän vastaajaa ilmoitti, että 

oli vahdissa. 23 vastaajaa ilmoitti, ettei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, tai 

heillä oli muita henkilökohtaisia syitä. 87 

En ymmärrä ehtoollisen merkitystä. (vastaaja 74) 

En näe, että siitä olisi hyötyä. (vastaaja 20) 

Ortodoksi (vastaaja 71) 

 

Taulukko 26. Vastaajien suhde julistukseen koulutuspurjehduksella. 

Väittämä Jokseenkin 
tai täysin eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa 
mieltä 

Kokonais-
frekvenssi 

m25: Jumalanpalvelus aluksen 
kannella oli mieleenpainuva 
kokemus 

10 % 25 % 65 % 110 

m26: 
Hartaudet/jumalanpalvelukset ovat 
tärkeitä hengähdyshetkiä 
koulutuspurjehduksen arjessa. 

23 % 27 % 50 % 111 

m27: Kävin ehtoollisella, koska 
muutkin kävivät 

61 % 24 % 15 % 105 

m28: Kävin ehtoollisella, koska se 
oli minulle tärkeää 

37 % 32 % 30 % 105 

m29: Jumalanpalveluksia ja/tai 
hartauksia olisi pitänyt olla 
enemmän. 

46 % 43 % 11 % 111 

m100: Papit voisivat julistaa 
Jumalan sanaa enemmän. 

77 % 20 % 3 % 111 

 

                                                 
86 Messuun osallistuneista 80 vastaajasta 68 kävi ehtoollisella. 
87 Kivijärvi 2010, Weissenberg 2010; Kontingenssikerroin (C) .485, p= .000. 
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Jumalanpalvelukset ovat olleet mieleenpainuva kokemus vastaajille. Lisäksi 

ne tarjosivat tärkeän hengähdyshetken koulutuspurjehduksen hektisessä arjessa. 

Ryhmäpaine ei vaikuttanut ehtoolliselle osallistumiseen, vaan ehtoollisella 

käytiin, koska niin haluttiin tehdä. Jumalanpalveluksia näyttää vastaajien mielestä 

olleen riittävästi, eivätkä vastaajat kaivanneet lisää pappien julistustyötä. 

Huomioitavaa on, että keskimmäisen vaihtoehdon (ei samaa eikä eri mieltä) osuus 

vaihteli 24 ja 32 prosentin välillä neljän ensimmäisen väittämän kohdalla. On 

hyvä muistaa, että ei samaa eikä eri mieltä vaihtoehdon suuruutta voi selittää se, 

että noin neljäsosa vastaajista on ollut vahtivuorossa, ja että näihin väittämiin 

vastasivat myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat, joilla ei ollut 

palvelusvelvollisuutta kirkollisen työn tilaisuuksiin. 

Miinalaiva Pohjanmaan kirkollisen työn materiaalista on ollut vain suullista 

perimätietoa. Pohjanmaalla on oma ehtoollisastiasto, joka on toisen 

-luterilaisen kirkon lahja 

uskonveljille Itä- rintamalla. 

Sodan jälkeen pääesikunta kirjasi ehtoollisastiat ja ne jaettiin rauhanaikana 

joukko-osastoihin. 1980-luvulla kenttärovasti Kari Paavilaisen ehdotuksesta yksi 

astiasto otettiin miinalaiva Pohjanmaan käyttöön. Miinalaiva Pohjanmaalla 

pateenia eli leipälautasta (tai Pohjanmaan tapauksessa kannellinen leipärasia), 

kalkkia eli ehtoollismaljaa ja viinikannua säilytetään niitä varten tehdyssä 

puulaatikossa I-upseerin hytissä. Vuonna 2008 miinalaiva Pohjanmaata varten 

teetettiin myös antependium eli alttarivaate. Sitä oli suunnittelemassa vuonna 

2006 aluksen silloinen I-upseeri Mika Raunu ja Suomenlahden 

Meripuolustusalueen varusmiesgraafikko Niko Alajoki. Alttarivaatteen 

suunnitteluprosessissa oli mukana merivoimien silloinen kenttärovasti Lauri 

Salminen ja Rannikkosotilaskotiyhdistys. Antependium on väriltään Marian 

sininen ja siihen on kudottu purjelaiva, jossa mastona on risti. Alaosassa on 

kristillisinä symboleina ankkuri ja kala. Alttarivaatteen maksoi Anna-Liisa 

Rewellin säätiö ja se on kudottu käsin Suomessa. Ennen oman merellisen 

alttarivaatteen teettämistä käytettiin tavallista valkoista liinaa. 88 

Kynttilöitä ei ole käytetty jumalanpalveluksissa tuulen takia. Aluksella on 

ollut myös karkeatekoinen puuristi, joka huoltotöiden aikana oli siirretty 

vahingossa rannalle varastoon. Vuonna 2010 koulutuspurjehduksen ensimmäinen 

                                                 
88 Raunu 2010, Slotte 2010, Paavilainen 2010; Kivijärvi 2010, Korhonen 2010; Taistelulaiva 2011. 
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jumalanpalvelus pidettiin ilman ristiä. Koulutuspurjehduksen aikana aluksella 

tehtiin uusi risti SAMOJ-kurssilaisten toimesta. Uusi risti on petsattua puuta, jossa 

on köysikoristeet ja sille tehtiin myös metallitukijalka. Sotilaan virsikirjoja 

aluksella säilytetään laivamestarin toimistossa. Sotilaan virsikirja on 

Pääesikunnan kirkollisen työn julkaisema pieni hartauskirja, jossa on muun 

muassa noin 10 prosenttia evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan virsistä, 

sotilasyhteisön jumalanpalvelusten ja hartauden kaavoja ja Raamatun tekstejä. 

Sotilaskotiyhdistys lahjoittaa sotilaan virsikirjat. Soittotaitoiset voivat säestää 

jumalanpalveluksissa. Koulutuspurjehduksen pappi tuo mukanaan vain 

ehtoollisviinin ja öylätit.89 

4.2 Opetus 
Tällä koulutuspurjehduksella ei järjestetty kirkollisen alan oppitunteja. Yksi 

henkilö aloitti rippikoulun, mutta jätti sen kesken. Aikaisemmilla purjehduksilla 

yleensä 1-2 henkilöä on suorittanut rippikoulun. Varusmiehistä ja kadeteista 

neljätoista (20 %, N=70) ilmoitti osallistuneensa kirkollisen alan oppitunneille. 

Tämä kysymys oli kysymyssarjan neljäs kysymys, joten virheellisen kohdan 

ympyröiminen voidaan olettaa johtuvan siitä, ettei kysymystä oltu luettu kunnolla. 

Toisaalta ei ole poissuljettu sekään vaihtoehto, että osa varusmiehistä ja kadeteista 

piti laivataitokilpailun viimeistä rastia eli kirkollisen työn tutkimukseen 

vastaamista (eli tämän pro gradun kyselylomaketta) kirkollisen työn oppituntina.  

Tähän tutkimukseen osallistumista eli kyselylomakkeen täyttämistä valvoi 

sotilaspastori. Mikäli varusmiehille ei olisi pidetty rannassa heille kuuluvia 

kirkollisen alan oppitunteja, niin silloin ne olisi pidetty aluksella. Jos joku 

purjehduksen vierassatamista olisi ollut muslimivaltiossa, kuten vuonna 2008, niin 

silloin yleensä on järjestetty oppitunteja ennen vierassatamaa sen maan 

kulttuurista ja uskonnosta. Vuonna 2008 yksi koulutuspurjehduksen 

vierassatamista oli Casablanca, Marokossa. Silloin koulutuspurjehduksen pappi 

piti kaikille oppitunnin islamista (kulttuuri ja uskonto). Tällaiset oppitunnit ovat 

yleissivistystä ja saattavat ehkäistä turhilta väärinkäsityksiltä ja ongelmilta 

vieraassa kulttuurissa.90 

Papit ovat myös Suomen Joutsenella ja Matti Kurjella pitäneet oppitunteja. 

Suomen Joutsenella oppitunneilla käsiteltiin uskonnollisten ja eettisten 

                                                 
89 Slotte 2010, Kivijärvi 2010, Taistelulaiva 2011. 
90 Kivijärvi 2010 ja 2011, Weissenberg 2010; Sirkkola 2009; Purjehduksen reitti (2008). 
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kysymysten lisäksi isänmaan ja vierassatamakaupunkien ja -maitten historiaa. 

Joskus uskonnollis-historiallista tietoa on levitetty koululaivan laivalehden 

välityksellä, kuten vuonna 1967, jolloin koulutuspurjehduksen pappi Aarne 

Huima kertoo Pohjois-Amerikan uskonnollisesta kirjosta Kurjen Sulka nimisessä 

laivalehdessä. Vuonna 1963 koulutuspurjehduksen yksi vierassatamissa oli 

Istanbulissa. Laivalehdessä annettiin silloin huumorisävytteisiä 

käyttäytymisohjeita miehille.91 
Kuten jo aikaisemmin totesimme, suurin osa turkkilaisista moslemeja. --- Älkää missään 
nimessä ottako yllätyskuvaa kävelevästä kauniista naisesta. Älkää edes katsoko häntä siten 
kuin on tapana Espalla tai Yliopistokadulla, sillä vihainen aviomies voi aiheuttaa teille 
mustan silmän tai pahimmassa tapauksessa jopa hengenvaaran. Siis: maassa maan tavalla 
eli hiljaa mäessä ja silmät kurissa.92 
 

Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä (m38) Mistä aiheesta olisitte 

toivonut kirkollisen alan oppitunteja? Tähän kysymykseen vastasi 35 vastaajaa 

(31 

vastaajaa (19 %) antoi vastauksissaan seitsemän erilaista ehdotusta kirkollisen 

työn oppituntien aiheiksi. Näistä 21 vastaajasta suurin osa (14 henkilöä) oli 

kadetteja. 93 

 

Taulukko 27. Toiveita kirkollisen työn oppituntien aiheiksi. 

Oppitunnin aihe Frekvenssi 
Etiikka ja moraali 5 

Uskonto- ja kulttuurierot vierassatamissa  
(erityisesti islam ja katolilaisuus) 

5 

Kaatuneitten huolto merellä 4 
Hyvinvointi ja stressi aluksella 2 
Kristinuskon hyvät puolet, ihmisen uskon tila 2 
Kirkollisen työn historia 2 
Muu aihe (ei liittynyt kirkolliseen työhön) 1 

 

Vastaajien ehdotuksissa kirkollisten oppituntien aiheiksi näkyy selvästi 

kolme osa-aluetta: Etiikka, uskontojen erot ja kaatuneitten huolto. Nämä osa-

alueet olivat koulutuspurjehduksen aikana esillä tavallisissa keskusteluissa 

                                                 
91 Kansanaho 2001, 33; Kurjen Sulka 1/67. 
92 Kurjen Sulka 5/63. Kirjoituksen tekijä ei ole tiedossa. 
93 e toivonut 
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sotilaspastorin kanssa. Eniten keskusteltiin etiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja 

jonkin verran myös kaatuneitten huollosta.94 

Kadeteille opetetaan etiikkaa Maanpuolustuskorkeakoulussa. Yhtenä 

eettisen opetuksen oletusarvona on, että nykyään asevoimat tarvitsevat itsenäisesti 

ajattelevia yksilöitä, jotka osaavat harkita ja soveltaa yhteisön määräyksiä. 

Toimintakykyinen sotilas ei ole pelkkä sokea sääntöjen seuraaja, vaan toimija, 

jolla on taito jäsentää erilaisia tilanteita. Puolustusvoimain kirkollisen työn 

ohjesäännön mukaan kirkollisen opetuksen tavoitteita on, että sotilasyhteisön 

jäsen kristillisen uskon opetuksen lisäksi ymmärtää yhteisöllisen vastuunsa muun 

muassa palvelustehtävässään ja toimii eettisesti oikein.95 

Puolustusvoimissa on ohjesääntö Kaatuneitten huollon opas, jossa 

painotetaan että ensisijaisesti kaatuneet evakuoidaan ja haudataan kotiseudulle. 

Erityistapauksissa voidaan joutua merivoimien aluksilla toteuttamaan 

kenttähautaaminen saareen tai vainajan hautaaminen mereen. Aluksen päällikön 

Weissenbergin mukaan koulutuspurjehduksilla ei ole miinalaiva Pohjanmaalla 

tapahtunut kuolemantapauksia. Kuolemantapauksia on ollut merivoimien aluksilla 

kyllä muuten viime vuosinakin, muttei juuri koulutuspurjehduksella. Jos 

kuolemantapaus sattuisi koulutuspurjehduksella, niin aluksen päällikkö vastaisi 

toimenpiteistä. Käytännössä vainaja pyrittäisiin saamaan aina koti-Suomeen. 

Suomen Joutsenen aikaisilla koulutuspurjehduksilla oli kuolemantapauksia, ja 

joissain tapauksissa ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa merihautaus. Tapa 

oli jo silloin melko harvinainen, mutta seuraavaan satamaan oli ollut pitkä 

matka.96 

4.3 Sielunhoito 
Sielunhoidon raamatullisena perustana ovat Matteuksen evankeliumin sanat:  

Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, 

siellä minä olen heidän keskellään. (Matt 18:20) 

Toisaalta Raamatussa ei ole sanaa sielunhoito, vaikka yllä oleva Raamatun 

jae voidaan ymmärtää sielunhoidolliseksi asenteeksi. Schmalkaldenin 

uskonkohdassa Martti Luther esittää, että evankeliumia voidaan levittää viidellä 

eri tavalla, yksi näistä on veljien keskinäisen keskustelun ja lohduttamisen 

välityksellä. Yhtä tärkeä Kristuksen kirkon evankeliumin levitystapa julistuksen, 

                                                 
94 Kivijärvi 2011. 
95 Aalto 2010 121; Mutanen 2010, 159; Kirkollisen työn ohjesääntö 203, 17. 
96 Weissenberg 2010; Kivijärvi 2011; Kaatuneitten huollon opas 1990, 6, 39; Kansanaho 2001, 34. 
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kasteen, ehtoollisen ja ripin rinnalla on sielunhoito. Sielunhoito ei ole vain kirkon, 

vaan myös seurakuntalaisten prosessi. Sielunhoidossa on kysymys kolmenlaisesta 

suhteesta: ihmisen suhteesta Jumalaan, toiseen ihmiseen ja itseensä. Arkipuheessa 

sielunhoito voidaan ymmärtää vierellä asettumiseksi ja vierellä kulkemiseksi. 

Sielunhoito liittyy käsitteenä myös läsnäolon teologiaan. Läsnäolon teologia on 

arjen teologiaa, jolloin pyhän kohtaaminen ja pyhän läsnäolo tulee ilmi ihmisten 

välisessä kohtaamisessa, kuten Matteuksen evankeliumin kohdassa (Matt. 18:20) 

aiemmin sanottiin. Sielunhoitoon ja rippiin liittyy myös papin 

vaitiolovelvollisuus.97 Tässä tutkimuksessa sielunhoidon käsitettä on käytetty 

väljässä merkityksessä. Englanninkielinen termi pastoral care and counselling 

kertoo joskus sielunhoidon sisällöstä enemmän kuin suomenkielinen termi 

sielunhoito. 

Seppo Kangas on pyrkinyt rakentamaan teoreettista pohjaa käsitteelle 

sotilassielunhoito. Sielunhoito on osa kirkon toimintaa. Puolustusvoimat ei ole 

kuitenkaan uskonnolliseen tunnustukseen sidottu instituutio, sillä sotiluus 

käsitteenä kätkee sisäänsä hyvinkin erilaisia maailmankatsomuksia. Yksi sotilas 

ratkaisee viime kädessä halunsa tai tarpeensa sielunhoitoon. Sotilassielunhoito ei 

siten ole opillisesti johonkin kirkkokuntaan rajattu toiminta, vaan Seppo Kankaan 

mukaan enemmän puolustusvoimain kuin kirkon toimintaa. Puolustusvoimia tai 

tässä tapauksessa taistelualusta voidaan pitää sotilasseurakuntana, joka ei ole 

dogmaattisesti määritelty hallinnollinen yksikkö, vaan kaikkien palveluksessa 

olevien seurakunta. Sotilasseurakunta on heterogeeninen joukko ihmisiä, joita 

palvelee sotilaspappi osana henkilöstötukiryhmää.98 

Termiä sielunhoito ei juuri käytetä arkipäivän kirkollisessa työssä 

puolustusvoimissa, eikä sitä ole myöskään käytetty kyselylomakkeessa. Sen 

termin tilalla on ehkä helpommin ymmärrettävä termi luottamuksellinen 

keskustelu.99 

Koulutuspurjehduksen papin työ on pääsääntöisesti (noin 70 80 %) 

sielunhoitoa eli luottamuksellisia keskusteluja. Aluksella papin tehtävänä on olla 

näkyvillä ja tarjolla. Merellä ollessa ihmiset ovat hiljaisempia ja keskittyvät omiin 

                                                 
97 Kettunen 1997, 46; Mannermaa 1997, 14-15; Makweri 2001, 15; Nummela 2005; Kirkollisen 
työn opas, kohta 51. 
98 Toiskallio 2010, 32; Kangas 2010, 95, 104. Käsite sotilassielunhoito on vanha, mutta uutta on 
sen teoreettinen määrittely. Kalliala 1995, 70. Merimieskirkko on hyvin sekalainen seurakunta, 
jossa voidaan nähdä samoja piirteitä kuin sotilasseurakunnassakin. Seurakunnan määritelmä ei ole 
teologisesti kategorioitu, vaan pikemmin tulkittavissa hyvin väljästi. 
99 Kivijärvi 2010. 
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tehtäviinsä. Satamissa on enemmän vapaa-aikaa ja myös aikaa miettiä omia 

asioitaan, jolloin myös kasvaa keskustelun tarve. Haastatteluissa todettiin myös, 

että keskusteluntarve kasvaa usein myös sitä enemmän mitä pidemmälle 

koulutuspurjehdus on ehtinyt. Sielunhoito on etsivää työtä tai läsnäolon teologiaa. 

Papilla on pitkät työpäivät, kun muut ovat vapaalla. Koulutuspurjehduksen lopulla 

kotiintuloa odotetaan niin paljon, että jännitys on aistittavissa aluksella.100 

Vastaajista 14 (13 %) oli keskustellut luottamuksellisesti papin kanssa. 

Tutkimushaastattelussa sotilaspastori Henri Kivijärvi kertoi käyneensä 

koulutuspurjehduksella 22 luottamuksellista keskustelua. Ero voidaan selittää 

kahdella tavalla. Vastaajat ovat voineet käydä useamman kuin yhden 

luottamuksellisen keskustelun papin kanssa tai pappi on vastaajia herkemmin 

tulkinnut keskustelut luottamuksellisiksi. Papin kanssa luottamuksellisesti 

keskustelleiden uskonnollinen tausta vaihteli. Vastaajien omalla 

uskonnollisuudella tai kirkkoonkuulumisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä siihen, että vastaaja oli keskustellut luottamuksellisesti papin kanssa. 

Tarve puhua luottamuksellisesti papin kanssa ei ollut sidoksissa vastaajien 

vakaumukseen.101 

Selvitettäessä syvemmin vastaajien sielunhoitoon liittyviä käsityksiä ja 

kokemuksia käytettiin eksploratiivista faktorianalyysia. Siihen otettiin mukaan 

väittämät m30-m37 ja m91-101. Mukana tässä faktorianalyysissä oli myös 

väittämät papin roolista sotilasyhteisössä. 

Faktorianalyysi aloitettiin seuraavilla ehdoilla: faktoreiden ominaisarvo yli 

1, metodina pääakseliratkaisu, rotaationa Varimax-suorakulmarotaatio. Näillä 

valinnoilla faktoreita tuli seitsemän, Kaiser-Meyer-Olkinin testin (KMO) tulos oli 

.716 ja Bartlettin sväärisyystestin merkitsevyysarvo oli erittäin merkitsevä 

(p=.000). Kaiserin testin tulos oli tarpeeksi hyvä, että faktorianalyysia kannatti 

jatkaa. Tässä analyysivaiheessa ei kuitenkaan muodostunut selkeitä faktoreita, 

kommunaliteetit olivat liian alhaisia ja faktoreilla oli liikaa sivulatauksia. 

Seuraavassa analyysivaiheessa poistettiin muuttujat m30, m97 ja m100 liian 

alhaisten kommunaliteettien (.101-.216) vuoksi sekä vaihdettiin rotaatiota 

suorakulmarotaatiosta vinorotaatioon. Kaiserin testin (KMO) tulos oli .750 ja 

kuuden faktorin ominaisarvo oli yli yksi. Kolmannessa vaiheessa poistettiin m94 

                                                 
100 Kivijärvi 2010; Paavilainen 2009. 
101 Kivijärvi 2010; m8  ja m24 kontingenssikerroin (C) .132,  p=.583; m11 ja m24 
kontingenssikerroin (C) .168, p=.540. 
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ja m98 liian alhaisten kommunaliteettien (.159 ja .216) vuoksi. Kaiserin (KMO) 

testin tulos oli .758. Tässä testivaiheessa tuli neljä faktoria, joiden kaikkien 

ominaisarvo oli yli yksi. Kaiser-Meyer-Olkinin (KMO) testin tulos parani hiukan 

.774:een, kun poistettiin muuttuja m99 liian alhaisen kommunaliteetin (.059) 

vuoksi. Bartlettin sväärisyystestin merkitsevyysarvo pysyi koko ajan erittäin 

merkitsevänä (p=.000). Anti-image korrelaatiomatriisin MSA-arvot vaihtelivat 

.592 ja .870 välillä. Ominaisarvoltaan yli yhden menevät neljä faktoria selittivät 

ilmiöstä 72 prosenttia. 

 

Taulukko 28. Faktorianalyysin viimeiseen vaiheeseen valittujen muuttujien 

kommunaliteetit. 
Muuttuja Kommunaliteetti 

m31 Olisin kaivannut enemmän mahdollisuuksia kahdenkeskisiin 
keskusteluihin papin kanssa. 

.619 

m32 Olisin kaivannut mahdollisuutta ripittäytymiseen. .510 

m33 Keskustelin merellä luottamuksellisesti papin kanssa. .838 

m34 Keskustelin luottamuksellisesti papin kanssa, kun alus oli satamassa. .852 

m35 Minulla ei ole ollut tarvetta luottamukselliseen keskusteluun papin 
kanssa. 

.456 

m36 Tiesin mistä papin voisi tavoittaa, jos olisi tarvetta luottamukselliseen 
keskusteluun. 

.271 

m37 On hyvä, että koulutuspurjehduksen aikana kaikilla halukkailla on 
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun papin kanssa mieltä 
painavista asioista. 

.527 

m91 Koen, että pappi on ollut osa yhteisöä. .599 

m9  .553 

m93 Voisin kertoa murheistani myös papille. .832 

m95 Papin pitää olla läsnä, muttei uskoa tyrkyttävä. .593 

m96 On tärkeää, että pappi on osa sotilasyhteisöä. .520 

m101 Pelkkä papin läsnäolo aluksella on tärkeää. .661 

 

Faktorianalyysin viimeiseen vaiheeseen valitut muuttujat muodostivat neljä 

eri faktoria. Seuraavaksi testattiin samoilla muuttujilla kolmen ja viiden faktorin 

muodostamista, mutta tulos ei ollut yhtä tyydyttävä. Viidellä faktorilla ilmiö 

pirstaloitui, eivätkä faktorit olleet enää selkeitä kokonaisuuksia. Kolmella 

faktorilla ilmiöstä selittyi 63 prosenttia, kun neljällä faktorilla se oli melkein 10 

prosenttiyksikköä suurempi. Jos faktorianalyysissa olisi päädytty kolmen faktorin 

muodostamiseen, niin silloin seuraavan taulukon 29 faktorit 1 ja 4 olisivat 

muodostaneet yhden ison faktorin. Tällöin kaikki pappeuteen liittyvät muuttujat 

olisivat yhdessä faktorissa, mikä vähentäisi ilmiöön eli sotilaspappeuteen liittyviä 
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nyansseja. Näitä vivahteita oli helpompi tutkia jatkoanalyyseissä, kun ne oli 

eriytetty kahdeksi eri faktoriksi. Faktoreiden nimeämisessä käytettiin yleistä 

periaatetta nimetä faktori sen päälatauksen mukaan, vaikka faktoreissa 1 ja 4 oli 

samankaltaisuutta. 

 

Taulukko 29. Muuttujien latautuminen faktoreille. 
Muuttuja Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 

m95 .799    

m37 .686    

m101 .681    

m96 .516    

m36 .427    

m33  -.937   

m34  -.932   

m35  .649   

m31   .793  

m32   .680  

m93    -.828 

m92    -.801 

m91    -.614 

Pääakseliratkaisu. Vinorotaatio, deltan arvolla 0. Rotaatio saavutettu 6 iteraatiolla. Faktoreille ei 

ollut sivulatauksia yli  .30. Mahdolliset sivulataukset olivat -.208 ja .250 välillä.  

 

Faktoreita 1 ja 4 käytettiin ensin summamuuttujina sellaisenaan ja myös 

jatkoanalyyseissä. Koska näillä faktoreilla oli samankaltaisuutta, testattiin 

toimisivatko ne paremmin, jos muutama muuttuja vaihdettaisiin faktorista toiseen. 

Faktorilta 1 poistettiin m36 ja m37 sekä lisättiin m91. Faktorilta 4 poistettiin m91 

ja lisättiin m36 ja m37. Tämä helpotti myös faktoreiden nimeämistä, siten että 

faktorin koko sisältö vastasi sen otsikkoa. Muuttujien vaihtamisen jälkeen 

muodostettiin summamuuttujat. 

Muokatut faktorit kuvaavat sielunhoitoon ja papin läsnäoloon liittyviä neljää 

eri ulottuvuutta: 

Faktori 1:  Pappi läsnä aluksella ja osa sotilasyhteisöä 

Faktori 2:  Toteutuneet luottamukselliset keskustelut papin kanssa. 

Faktori 3:  Toteutumaton toive sielunhoidosta 

Faktori 4:  Pappi keskustelukumppanina 
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Pappi läsnä aluksella ja osa yhteisöä kuvaa papin läsnäolon merkitystä 

vastaajille. Läsnäoloon liittyy myös se, miten tärkeäksi osaksi on koettu se, että 

pappi on osa sotilasyhteisöä. Toteutuneet luottamukselliset keskustelut papin 

kanssa kertoo käytyjen sielunhoidollisten keskustelujen määristä Likertin 

asteikolla.102 Toteutumaton toive sielunhoidosta kertoo, olisiko vastaajilla ollut 

enemmän tarvetta sielunhoitoon ja rippiin, kuin mihin heillä oli mahdollisuus. 

Pappi keskustelukumppanina kuvaa sitä, kuinka helppoa vastaajien on ollut 

keskustella papin kanssa. 

 

 

Taulukko 30. Summamuuttujien reliabiliteetin testaus 

Summamuuttuja Cronbachin alfa Johtopäätökset 

Pappi läsnä ja osa sotilasyhteisöä .83 Alfa huononisi, jos mikä 
tahansa muuttujista jätettäisiin 
pois Tätä summamuuttujaa 
käytetään tutkimusluvussa 5. 

Toteutuneet luottamukselliset 
keskustelut papin kanssa. 

.87 Jättämällä m35 pois, alfa 
paranisi .92. Muuttuja m35 
jätettiin summamuuttujaan. 

Toteutumaton toive 
sielunhoidosta 

.73 Tässä summamuuttujassa on 
vain kaksi muuttujaa. 

Pappi keskustelukumppanina .74 Alfa huononisi, jos mikä 
tahansa muuttujista jätettäisiin 
pois. 

 

Näistä neljästä modifioidusta faktorista muodostettiin neljä 

summamuuttujaa, joiden reliabiliteetit testattiin Cronbachin alfan avulla. 

Muuttujan m35 asteikko uudelleenkoodattiin päinvastaiseksi, jotta sen asteikko 

olisi yhtenevä muiden samaan summamuuttujaan tulevien muuttujien kanssa. Jos 

faktorit 1 ja 4 olisi yhdistetty yhdeksi summamuuttujaksi, sen Cronbachin 

alfakerroin olisi ollut .85. Summamuuttujan luotettavuudessa ei olisi tapahtunut 

kovin suurta heikennystä, että se pidettiin kahtena erillisenä summamuuttujana, 

jonka Cronbachin alfakertoimet olivat .83 ja.74. 

 

 

 

 

                                                 
102 Vrt muuttuja m24, joka oli dikotominen muuttuja. Se sai vain kaksi arvoa, kyllä  tai ei. 
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Taulukko 31. Summamuuttujien frekvenssit. N=110 111. 

Summamuuttuja Yksittäiset muuttujat Keskiarvo Keskihajonta 

Pappi läsnä ja osa 
sotilasyhteisöä 

m91, m95, m96, 
m101 

4,15 0,75 

Toteutuneet 
luottamukselliset 
keskustelut papin kanssa. 

m33-m35 1,57 0,98 

Toteutumaton toive 
sielunhoidosta 

m31, m32 1,59 0,78 

Pappi 
keskustelukumppanina 

m36, m37, m92, 

m93 

4,47 0,66 

Likertin asteikko 1-5. 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri 

mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. 

 

Taulukko 32. Vastaajien suhde sielunhoitoon koulutuspurjehduksella. N=110-112. 

Väittämä Jokseenkin 
tai täysin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa 
mieltä 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

m30: Ripittäydyin (sisältää 
synnintunnustuksen ja synninpäästön) 
papille 

89 % 8 % 3 % 1,30 0,81 

m31: Olisin kaivannut enemmän 
mahdollisuuksia kahdenkeskisiin 
keskusteluihin papin kanssa 

70 % 27 % 3 % 1,84 1,0 

m32: Olisin kaivannut mahdollisuutta 
ripittäytymiseen 

89 % 10 % 1 % 1,35 0,73 

m33: Keskustelin merellä 
luottamuksellisesti papin kanssa 

83 % 10 % 7 % 1,56 1,1 

m34: Keskustelin luottamuksellisesti 
papin kanssa, kun alus oli satamassa. 

79 % 13 % 8 % 1,63 1,14 

m35: Minulla ei ole ollut tarvetta 
luottamukselliseen keskusteluun papin 
kanssa. 

9 % 4 % 88 % 4,47 1,04 

m36: Tiesin, mistä papin voisi 
tavoittaa, jos olisi tarvetta 
luottamukselliseen keskusteluun. 

7 % 5 % 88 % 4,53 0,92 

m37: On hyvä, että 
koulutuspurjehduksen aikana kaikilla 
halukkailla on mahdollisuus 
luottamukselliseen keskusteluun papin 
kanssa mieltä painavista asioista. 

1 % 7 % 93 % 4,71 0,67 

m94: Tiedän, että ainakin joku muu 
tällä aluksella on keskustellut 
luottamuksellisesti papin kanssa. 

35 % 32 % 34 % 2,95 1,46 

 

Suurimmalla osalla vastaajista (88 %) ei ole ollut tarvetta luottamuksellisiin 

keskusteluihin papin kanssa. Kyselylomakkeessa haluttiin myös selvittää, oliko 
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keskusteluntarpeella eroa sen suhteen, oliko alus merellä vai rannassa. Taustalla 

oli se oletus, että merellä ollessa henkilöstöllä oli kiire omien tehtäviensä kanssa. 

Kun alus oli rannassa ja henkilöstöllä oli vapaa-aikaa enemmän, myös tarve 

puhumiseen lisääntyisi. Tämä aineisto ei kuitenkaan tukenut sitä olettamusta, että 

keskustelun tarve lisääntyisi huomattavasti, kun alus oli satamassa. Kahdeksan 

vastaajaa ilmoitti keskustelleensa papin kanssa merellä (7 %) ja yhdeksän 

vastaajaa silloin, kun alus oli satamassa (8 %). Osa vastaajista oli keskustellut 

sekä merellä että rannassa, sillä 14 vastaajaa ilmoitti käyneensä luottamuksellisen 

keskustelun papin kanssa, kuten tämän luvun alussa mainittiin.103   

Koulutuspurjehdukselle osallistuneet olivat olleet melko hyvin tietoisia (88 

%) siitä mistä papin voisi tavoittaa, jos tulisi tarve luottamukselliseen 

keskusteluun. Kuitenkin reilu neljännes (27 %) vastaajista ei osannut vastata 

kysymykseen, olisivatko he kaivanneet enemmän mahdollisuuksia sielunhoitoon. 

Erittäin suuri osa (93 %) koulutuspurjehdukselle osallistuneista oli sitä mieltä, että 

oli hyvä, että kaikilla oli kuitenkin mahdollisuus keskustella papin kanssa mieltä 

painavista asioista. Papin läsnäolo mahdollista keskusteluntarvetta varten oli hyvä 

olla olemassa, vaikka suurimmalla osalla sitä tarvetta ei olisi tullutkaan. Suuri osa 

vastaajista (79 %) oli sitä mieltä, että voisi kertoa murheistaan papille. Vastaajien 

oli heikko riippuvuus vastaajien 

kirkkoonkuulumisen tai heidän oman uskonnollisuutensa kanssa.104 

Regressioanalyysillä testattiin sitä, mitkä huolet selittivät luottamuksellisia 

keskusteluja papin kanssa. Selitettävänä muuttuja oli summamuuttuja: Toteutuneet 

luottamukselliset keskustelut papin kanssa. Selittäviksi muuttujiksi valittiin 

summamuuttujat: Pappi keskustelukumppanina, Toteutumaton toive 

sielunhoidosta, Sopeutuminen sotilasyhteisöön, Huoli perheestä, Mahdollisuus 

vertaistukeen ja Huoli omasta hyvinvoinnista. Lisäksi valittiin summamuuttujiin 

kuulumattomat huolimuuttujat m59, m67-m71, m80, m84, m85 ja m86 sekä 

vastaajan omaa uskonnollisuutta kuvaava muuttuja m11. 

 

 

 

                                                 
103 Paavilainen 2009, Kivijärvi 2010. 
104 Spearmanin korrelaatiokerroin m93 ja m8, r=-.349, p=.000; Spearmanin korrelaatiokerroin m93 
ja m11, r=-.339, p=.000. 
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Taulukko 33. Mitkä huolet selittivät luottamuksellisia keskusteluja papin kanssa? 

Regressioanalyysin tulokset. 
Muuttuja Yhteis-

selitysosuus 

Durbin-

Watson 

B-arvo Beta-

arvo 

t p-

arvo 

m68 Olen ollut 
huolissani muiden 
jaksamisesta 

11 % 

2,018 

0,281 0,346 4,06 .000 

summamuuttuja: 
Huoli omasta 
hyvinvoinnista 

17 % 0,545 0,399 4,24 .000 

summamuuttuja: 
Mahdollisuus 
vertaistukeen 

20 % 0,191 0,200 2,23 .028 

m80: Olen ollut 
huolissani 
taloudellisesta 
tilanteestani 

22 % -0,132 -0,186 -2,08 .040 

Askeltava mallitus (stepwise regression) 

 

Kovin suurta selitysosuutta ei näillä muuttujilla saatu. Kaksi suurinta 

tekijää, jotka selittivät luottamuksellisia keskusteluja papin kanssa, oli joko huoli 

toisten tai omasta hyvinvoinnista. Jonkin verran vaikutusta luottamuksellisiin 

keskusteluihin papin kanssa oli myös, oliko vastaajilla ollut mahdollisuutta 

vertaistukeen tai rasittivatko häntä taloudelliset huolet. Durbin-Watsonin 

testisuureen arvo on melko lähellä kahta, mikä on erinomainen tulos. Kahden 

ensimmäisen summamuuttujan selitysosuus on tilastollisesti erittäin merkitsevä, 

kahden jälkimmäisen eli muutaman prosenttiyksikön selitysosuudet ovat 

tilastollisesti melkein merkitseviä.  

Regressioanalyysin tulosten tulkinnan vaikeutena on se, että toteutuneita 

luottamuksellisia keskusteluja papin kanssa oli vain 14 vastaajalla (13 %). 

Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut tarvetta sielunhoitoon, vaikka huolia olikin 

ollut. Seuraavassa regressioanalyysissa tutkittiin mitkä taustamuuttujat 

selittäisivät sitä, että vastaajat olisivat voineet keskustella luottamuksellisesti 

papin kanssa, jos tarve sellaiseen olisi ollut. Selitettävänä muuttujana oli 

summamuuttuja: Pappi keskustelukumppanina. Selittäviksi muuttujiksi valittiin 

kuusi summamuuttujaa: Pappi läsnä ja osa sotilasyhteisöä105, Toteutumaton toive 

sielunhoidosta, Sopeutuminen sotilasyhteisöön, Huoli perheestä, Mahdollisuus 

                                                 
105 Tätä summamuuttujaa käsitellään lisää tarkemmin tutkimusluvussa 5.3. 
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vertaistukeen ja Huoli omasta hyvinvoinnista. Lisäksi valittiin mukaan omaa 

uskonnollisuutta kuvaava muuttuja m11. 

 

Taulukko 34. Mitkä taustatekijät selittäisivät vastaajien halukkuutta keskustella 

luottamuksellisesti papin kanssa. Regressioanalyysin tulokset. 
Muuttuja Selitysosuus Durbin-

Watson 

B-arvo Beta-arvo t p-arvo 

Summamuuttuja: 
Pappi läsnä ja osa 
sotilasyhteisöä 

35 % 

1,751 

0,714 0,574 7,35 .000 

Summamuuttuja: 
Mahdollisuus 
vertaistukeen 

37 % 0,116 0,179 2,38 .019 

Askeltava mallitus (stepwise regression) 

 

Tässä regressioanalyysissa vain yhdellä summamuuttujalla oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä selitysosuus (35 %). Durbin-Watsonin testisuureen arvoa ei 

voida pitää erinomaisena, joskin se on riittävän hyvä. Papin läsnäolo aluksella ja 

osana sotilasyhteisöä selitti siis kolmanneksen siitä ilmiöstä, että vastaajat kokivat 

voivansa kertoa papille huolistaan, jos tarvetta siihen olisi. Näiden kahden 

summamuuttujan (Pappi keskustelukumppanina ja Pappi läsnä ja osa 

sotilasyhteisöä) välillä oli myös kohtalainen korrelaatio.106 

Koulutuspurjehduksella on paljon enemmän ihmisiä kuin normaaleilla 

purjehduksilla. Alus on täynnä sekä materiaalia että ihmisiä. Aluksella ei ole 

henkilökohtaisia hyttejä muilla kuin aluksen päälliköllä. Avoimessa 

kysymyksessä (m39) kysyttiin: Jos ripittäydyitte tai keskustelitte 

luottamuksellisesti papin kanssa, niin missä tilassa/paikassa keskustelu(t) käytiin? 

Viisi vastaajaa oli käynyt keskustelut ulkona: keula- tai peräkannella tai niitä 

yhdistävällä myrskykäytävällä. Kuusi vastaajaa oli käynyt keskustelut sisätiloissa: 

luokassa, saunassa, messissä tai muussa sisätilassa. Kyselylomakkeessa ei kysytty, 

oliko keskustelutilan löytäminen helppoa. Papilla ei ole miinalaivalla omaa hyttiä 

tai toimistoa, vaan hän jakaa majoituskontin lääkärin kanssa. Myös hyttiä voi 

käyttää luottamuksellisiin keskusteluihin. Harvoin niihin kuitenkaan varataan 

aikaa, vaan tavallinen jutustelu syvenee luottamukselliseksi. Vaikka 

                                                 
106 Spearmanin korrelaatiokerroin r=.532, p=.000. 
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henkilökohtaisia tiloja aluksella ei juuri ole, niin kyllä sieltä on löydettävissä 

rauhallinen tila.107 

 
...peräkannella semmoiseen nurkkaan, ettei kaikki maailma kuule.108 

 

Vastaajien mukaan vain noin kolmannes (34 %) heistä oli tietoisia siitä, että 

joku muu oli keskustellut papin kanssa luottamuksellisesti. Yksi haastateltavista 

arveli, että vain yksi tai kaksi koulutuspurjehdukselle osallistujaa tarvitsee 

sielunhoitoa.109 Tämän perusteella voidaan olettaa, että miinalaivan kokoiselta 

alukselta voidaan löytää tarpeeksi rauhallinen tila luottamuksellisia keskusteluja 

varten, niin ettei muiden sotilaiden tarvitse olla tietoisia sielunhoitotilanteista. 

 

4.4 Koulutuspurjehdukselle osallistuneiden hengellinen 
elämä 
Kyselylomakkeen IV osiossa haluttiin kartoittaa vastaajien hengellistä elämää 

kahden kysymyssarjan avulla. Kyselylomakkeessa tarkennettiin vastaajille, että 

hengellisyys ei ollut välttämättä sidottu mihinkään tiettyyn uskontoon. 

Hengellisellä tarkoitettiin harrasta, koskettavaa, pyhää tai jollain muulla tavoin 

merkityksellistä kokemusta. Ensimmäisessä kysymyssarjassa esitettiin 

kirkolliseen työhön liittyviä väittämiä. Tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia 

hengellisiä kokemuksia vastaajilla oli ollut kirkollisen työn tilaisuuksissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Paavilainen 2009; Aalto 2009; Weissenberg 2009; Slotte 2009. 
108 Aalto 2009. 
109 Haastateltava C. 
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Taulukko 35. Hengellinen elämä ja kirkollisen työn muodot. N=110 112. 
Väittämä Täysin tai 

jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa mieltä 

En 
osallistunut 

Koin hengellisesti (pyhinä, koskettavina yms.) seuraavat tapahtumat: 
m41: Ensimmäisen illan 
hartaus 

21 % 27 % 38 % 14 % 

m42: Jumalanpalvelukset 
aluksen kannella 

21 % 27 % 37 % 15 % 

m43: Äitienpäivän 
jumalanpalvelus (9.5.) 

18 % 21 % 44 % 17 % 

m44: Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivän hartaus 
(4.6.) 

31 % 26 % 38 % 5 % 

m45: Ehtoollinen 
jumalanpalveluksessa 

22 % 27 % 33 % 17 % 

m46: Virsien laulaminen 27 % 31 % 25 % 17 % 
m47: Oppitunnit110 18 % 20 % 3 % 60 % 
m48: Yleistason 
keskustelu papin kanssa 

30 % 34 % 15 % 21 % 

m49: Luottamuksellinen 
keskustelu (=sielunhoito) 
papin kanssa. 

23 % 20 % 5 % 53 % 

m50: Rukoilu itsekseni 19 % 15 % 23 % 43 % 
m51: Raamatun 
lukeminen itsekseni 

22 % 16 % 5 % 58 % 

 

Kyselylomakkeessa oli näiden väittämien kohdalla myös kohta 

 frekvenssejä m20 Osallistuin 

ensimmäisen illan hartauteen 23% (N=112) ja m41 Ensimmäisen illan 

hartaus 

kysymyssarjassa osa niistä, jotka eivät osallistuneet ensimmäisen illan hartauteen 

ovat todennäköisesti ympyröineet väittämän m41 kohdalla 1, 2 tai 3. Taulukkoa 

tulkittaessa on hyvä muistaa tämä ero. En kuitenkaan uudelleenkoodannut näitä 

muuttujia tähän taulukkoon, sillä passiivisuus esimerkiksi virsilaulussa tai 

Raamatun lukemisessa kertonee myös jotain vastaajien hengellisestä elämästä. 

Hartauksiin osallistuneista suurin ryhmä oli se, joka koki hartaudet jollain 

tavalla hengellisesti (pyhinä, koskettavina yms.). Jumalanpalveluksista 

äitienpäivän jumalanpalvelus nousi esille hengellisimpänä kokemuksena. Se oli 

varmaan tilaisuus, jossa ajatukset siirtyivät koti-Suomeen ja omaan perheeseen.111 

Ehtoollinen ja virsien laulaminen eivät nousseet hengellisinä kokemuksina 

                                                 
110 Koulutuspurjehduksella ei ollut kirkollisen työn oppitunteja, pois lukien yhden henkilö 
aloittama rippikoulu. 
111 Koulutuspurjehduksen 2010 internetsivuilla on kuvagalleriassa useita kuvia, jossa on 
koulutuspurjehdukselle osallistuneiden äitienpäivätervehdys. 
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jumalanpalveluksissa esille tässä aineistossa. Itsekseen rukoilu oli jonkin verran 

hengellinen kokemus noin joka neljännelle vastaajalle (23 %). Muuten tässä 

kysymyssarjassa ei ilmennyt erityisiä hengellisiä kokemuksia. 

Seuraavassa analyysivaiheessa hengelliset kokemukset uudelleen koodattiin 

siten, että vaihtoehto 0 (en osallistunut) jätettiin pois analyysistä. Taulukon 35 

uudelleenkoodatut väittämät ristiintaulukoitiin eri taustamuuttujien (ikä, 

henkilöstöryhmä, perhesuhteet ja oma uskonnollisuus) kanssa. Odotettavissa ollut 

tulos oli se, että taustamuuttujista vain oma uskonnollisuus korreloi hengellisten 

kokemusten kanssa. Riippuvuus oli suurimmillaankin kuitenkin vain kohtalaista. 

Ehtoollisen hengellisen kokemisen ja oman uskonnollisuuden välinen riippuvuus 

oli suurinta. Mitä uskonnollisemmaksi vastaaja itsensä koki, sitä voimakkaammin 

hän koki myös ehtoollisen hengelliseksi kokemukseksi.112 Melkein yhtä suuri 

riippuvuus oli väittämän m42 Jumalanpalvelukset aluksen kannella ja oman 

uskonnollisuuden välillä.113  

Hengellinen elämä kysymyssarjan toisessa osassa kysyttiin pyhän 

kokemuksista. Osassa kysymyksiä oli avoin kysymys. Vastaajista vain 13 (12 %, 

N=111) tunnisti kokeneensa pyhän läsnäolon jossain jumalanpalveluksessa tai 

hartaudessa. Kuitenkin suurin osa vastanneista (61 %) koki voineensa rauhoittua 

niissä vastapainona aluksen kiireissä rytmissä. Aiemmin (taulukko 26, luku 4.1) 

puolet vastaajista (56 vastaajaa) totesi, että hartaudet ja jumalanpalvelukset ovat 

olleet tärkeitä hengähdyshetkiä koulutuspurjehduksen arjessa. Näin ollen 

kuitenkin hieman suurempi osa vastaajista koki voineensa rauhoittua 

jumalanpalveluksissa, vaikkei pitänytkään niitä niin tärkeinä hengähdyshetkinä. 

Elämän ja olemassaolon tarkoitusta oli koulutuspurjehduksella pohtinut alle 

puolet vastaajista (46 %, 40 vastaajaa). Hieman yli neljännes vastaajista (28 %, 31 

vastaajaa) oli pohtinut Jumalan tai jonkun korkeamman voiman olemassaoloa. 

Tässä kysymyssarjassa oli kolme kaksiosaista väittämää (m54 Koin pyhän 

läsnäolon jossain muualla, m57 Koin pyhän läsnäolon yksin ollessani ja m58 

Muu merkityksellinen (hengellinen, harras yms.) kokemus). Avoimien kysymysten 

vastausten perusteella nämä kysymykset oli ymmärretty melko samalla tavalla. 

Pyhän läsnäolo tai muuten merkityksellinen kokemus oli liittynyt usein 

yksinoloon ja vallitseviin olosuhteisiin. 

                                                 
112 Spearmanin korrelaatiokerroin r=-.596, p=.000. Korrelaatiokerroin on negatiivinen, sillä 
muuttujien m11 ja m45 asteikot ovat päinvastaiset. 
113 Spearmanin korrelaatiokerroin r=-.577, p=.000. Korrelaatiokerroin on negatiivinen, sillä 
muuttujien m11 ja m45 asteikot ovat päinvastaiset. 
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Elämää pohtiesssani peräkannella merta ihaillen (vastaaja 12) 

Auringon laskiesssa merivahdissa (vastaaja 2) 

Yksin myrskyssä kaulakannella (vastaaja 67) 

Punkassa (Vastaajat 15 ja 37) 

 

Väittämistä m54, m57 ja m58 muodostettiin summamuuttuja, jonka 

reliabiliteetti testattiin. Cronbachin alfa-kertoimeksi tuli .767, joka on riittävän 

hyvä summamuuttujan luotettavuuden mittari. 

 

Taulukko 36. Pyhän kokemukset koulutuspurjehduksella 
Väittämä Täysin tai 

jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa mieltä 

En 
osallistunut 

Kokonais-
frekvenssi 

m52: Koin pyhän 
läsnäolon jossain 
jumalanpalveluksessa tai 
hartaudessa 

36 % 26 % 12 % 26 % 111 

m53: Pystyin 
rauhoittumaan hartaudessa 
tai jumalanpalveluksessa 

15 % 14 % 61 % 10 % 111 

m55: Mietin 
elämän/olemassaolon 
tarkoitusta 
koulutuspurjehduksella 

22 % 17 % 46 % 16 % 110 

m56: Mietin 
Jumalan/jonkun 
korkeamman voiman 
olemassaoloa 
koulutuspurjehduksella. 

33 % 17 % 28 % 22 % 110 

Summamuuttuja :Koin 
pyhän läsnäolon jossain 
muualla, esim. itsekseni 
tai muu merkityksellinen 
kokemus 

39 % 16 % 2 % 42 % 104 

 

Tarkempia vastauksia olisi varmaan saatu, jos näiden kahden kysymyssarjan 

eli kyselylomakkeen kohdan IV Hengellinen elämä väittämät olisivat olleet 

kyllä, niin kuinka hengellinen tai muuten merkityksellinen kokemus se oli?114 

Koska näin ei ollut kysytty, niin hengellinen elämä -osion tulokset ovat suuntaa-

antavia. Niitä ei pidä tulkita liian numeraalisesti, vaan yleistasolla. Toisaalta tulee 

miettiä kuinka tarkasti voidaan uskonnollisia kokemuksia ylipäänsä tutkia ja 

kuinka verrata eri ihmisten uskonnollisten kokemusten voimakkuutta.  

Keskimäärin joka neljäs suomalainen rukoilee päivittäin ja 

koulutuspurjehdukselle osallistuneista noin vajaa neljännes koki pyhän läsnäolon 

                                                 
114 Vastaukset Likertin asteikolla 1-5. 



66 
 

rukoilleessaan. Kysymystenasettelujen erosta johtuen tilastot ovat 

tulkinnanvaraisia. Niemelän artikkelissa tutkittiin suomalaisten yksityisestä 

uskonnonharjoittamisesta ja uskonnon henkilökohtaisesta merkityksestä. Puolet 

(51 %) suomalaisista kokee saavansa jotain apua tai voimaa uskonnosta.115  Tässä 

tutkimuksessa kysyttiin pyhän kokemuksista tai olivatko vastaajat miettineet 

eksistentiaalisia asioita purjehduksen aikana. 46 prosenttia vastaajista oli miettinyt 

olemassaolon tarkoitusta ja 28 prosenttia Jumalan olemassaoloa. Ei voida siis 

olettaa, että koulutuspurjehdukselle osallistuneiden hengelliset kokemukset olivat 

olleet vähäisempiä tai rikkaampia kuin muun vastaavan suomalaisen väestön. 

Väittämät m52-m58 uudelleen koodattiin siten, että vaihtoehto 0 (En 

osallistunut) jätettiin pois analyysistä. Uudelleen koodatut muuttujat 

ristiintaulukoitiin eri taustamuuttujien (ikä, henkilöstöryhmä, perhesuhteet ja oma 

uskonnollisuus) kanssa. Tulokseksi tuli, että vain oma uskonnollisuus korreloi 

pyhän kokemusten kanssa. Riippuvuus oli kuitenkin vain kohtalaista, tosin se oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevää. Suurin riippuvuus oli oman uskonnollisuuden ja 

väittämän m52 Koin pyhän läsnäolon jossain jumalanpalveluksessa tai 

hartaudessa välillä.116 

Koulutuspurjehdus on tiivis jakso työtä ja koulutusta. Jumalanpalvelukset ja 

hartaudet ovat olleet hetken hengähdystauko kiireisessä vuorotyössä. Niissä on 

pystytty rauhoittumaan ja erityisesti äitienpäivän jumalanpalvelus on ollut 

hengellisesti merkityksellinen kokemus vastaajille. Kaiken kiireen keskellä iso 

osa vastaajista oli pohdiskellut elämän ja olemassaolon tarkoitusta. 

 

  

                                                 
115 Niemelä 2003, 176 177. 
116 Spearmanin korrelaatiokerroin r=-.634, p=.000. Korrelaatiokerroin on negatiivinen, sillä 
muuttujien m11 ja m45 asteikot ovat päinvastaiset. 
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5 Kirkollinen työ kokonaisuutena ja sotilaspapin 
asema sotilasyhteisössä 

5.1 Vastaajien mielipiteet papista ja kirkollisesta työstä 
Kyselylomakkeessa vastaajilla oli mahdollisuus kahdessa avoimessa 

kysymyksessä kertoa mielipiteensä kirkollisesta työstä ylipäänsä (m40 Mitä 

muuta olisitte toivonut kirkolliselta työltä/papilta koulutuspurjehduksella) sekä 

osion VIII Avoimia kysymyksiä -kohdassa (Mitä muuta haluaisitte kertoa 

kirkollisesta työstä: hyvää/toimivaa ja kehitettävää? Tapahtuiko 

koulutuspurjehduksella jotain, jonka haluaisitte vielä mainita?). Vastausprosentit 

näihin kahteen avoimeen kysymykseen olivat 24 ja 22 prosenttia. Yhteensä 

kysymyksiin vastasi 52 vastaajaa, joista 11 (21 %) oli vastannut molempiin 

kysymyksiin. Näiden kahden kysymyksen yhteinen vastausprosentti oli 37 %. Osa 

vastauksista koski esimerkiksi oppituntien aiheita tai alkoholin käyttöä 

vierassatamissa. Nämä vastaukset on käsitelty luvuissa 4.2 ja 3.4.  

Sanalliset vastaukset analysoitiin laadullista menetelmää käyttäen. Metodina 

oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Samassa vastauksessa saattoi olla useisiin 

eri luokkiin kuuluvia asioita, kuten kiitos koulutuspurjehduksen papille ja 

mielipiteen ilmaus papin läsnäolon tärkeydestä aluksella. Vastaukset kirjattiin 

lomakkeiden käsittelyvaiheessa Word-dokumentiksi. Analyysin edetessä, kun 

etsittiin yläluokkia ja käsitteitä, vastaukset koodattiin kirjainyhdistelmillä, kuten 

LL (lisää läsnäoloa; vastaaja toivoi lisää papin läsnäoloa) tai LT (läsnäolon 

tärkeys, vastaaja koki, että papin läsnäolo aluksella on tärkeää). 

Kirjainyhdistelmien avulla lyhyehköt vastaukset oli helppo luokitella. 

Muodostuneet luokat on esitetty tutkimuksessa suuruusjärjestyksessä. 

 

Kiitokset koulutuspurjehduksen papille 

Suurin vastausryhmä käsitteli koulutuspurjehduksen papin toimintaa. Kolmetoista 

vastaajaa välitti vastaustensa kautta kiitokset koulutuspurjehduksen papille. Papin 

tuki edesauttoi toimintakyvyn ylläpitämisessä, kun omat voimat olivat vähissä. 

Pappia ei koettu uskoa tyrkyttävänä, vaan ihmisenä, jonka kanssa oli helppo 

jutella ihan tavallisistakin asioista. 
 

Pappi auttoi jaksamaan, vaikka en uskovainen kai olekaan. (vastaaja 11) 

 
Pappi oli ainoa henkilö joka tuntui aidosti välittävän varusmiesten tyytyväisyydestä, muita 
ei juuri kiinnosta. (vastaaja 27) 
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Papin kanssa oli mukava jutella tupakka paikalla niitä näitä. Mukava mies. Kiitos! 
(vastaaja 36) 
 

Lisää läsnäoloa 

Kahdeksassa vastauksessa toivottiin papilta lisää läsnäoloa. Papin kiireetön 

läsnäolo mahdollistaa keskustelun aloittamisen ilman, että papin puheille pitää 

varta vasten mennä. Papin tärkein työmuoto näyttää vastausten perusteella olevan 

se, että hän on läsnä ja näkyvillä. 
Ehkä enemmän avointa voinnin kyselyä. Pyytää juttelemaan. Näin se on ujollekin 
helpompaa. (vastaaja 8). 

Vieläkin enemmän läsnäoloa, näyttäytymistä arjessa, kyselemässä tunnelmia. (vastaaja 12) 

Enemmän kontaktia kadetteihin. (vastaaja 48) 

 

Läsnäolon tärkeys 

Liki yhtä moni eli seitsemän vastaajaa kirjoitti, että papin läsnäolo aluksella ja 

koulutuspurjehduksella on tärkeää. Tämä liittyy edelliseen kategoriaan, mutta 

toisaalta eroaa siitä, että näissä vastauksissa näkyy läsnäolon yleistettävyys eli se, 

että ylipäänsä papin läsnäolo aluksen arjessa on tärkeää. 
Oli tärkeää, että pappi oli mukana, jotta tiesi avun ja luottamuksellisen keskustelutoverin 
olevan läsnä, vaikken onnekseni apua tarvinnutkaan. (vastaaja 12) 

Itselleni papin läsnäolo ei ole kovin tärkeää (vaikka yleisesti he ovat mukavia henkilöitä), 
mutta kannatan heidän mukana oloaan KP:llä, koska on hyvä, että paikalla on henkilö jolle 
voi puhua tarvittaessa vaikeista asioistakin. (vastaaja 100) 

Juhana Nissinen tutki vuonna 2007 pro gradussaan puolustusvoimien 

kirkollisen työn merkitystä varusmiesten toimintakyvylle. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että kirkollinen työ koettiin tarpeelliseksi, vaikka varusmiehelle itselleen 

sillä ei olisi ollut henkilökohtaista merkitystä.117 

 

Kirkollisen työn määrää lisää 

Enemmistö vastaajista oli väittämien m29 ja m100 kohdalla sitä mieltä, että 

kirkollista työtä ja julistusta on ollut tarpeeksi. Sanallisissa vastauksissa neljä 

vastaajaa toivoi kuitenkin lisää kirkollista työtä jossain muodossa, joko hartauksia 

lisää tai yleensä keskustelua Raamatun asioista. 
Siunaus ennen purjehdukselle lähtöä (vastaaja 59) 

 

 

                                                 
117 Nissinen 2007, 93. 
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Millainen papin pitäisi olla 

Niin ikään neljä vastaajaa kertoi millainen papin pitäisi olla. Vastaajat kokivat, 

että papin persoonalla ja käytöksellä on ratkaiseva merkitys siinä, miten hän 

sopeutuu alukselle ja yhteisöön. Eniten vastaajat vieroksuivat, jos papilla olisi 

jyrkän julistuksellinen ote työhön. 
KP:lla ei välttämättä tarvita pappia. Jos pappi alukselle kuitenkin asetetaan, niin papin 
oman pään pitää kestää aluspalvelus, pitkä poissaolo, sekä mahdollinen merenkäynti. 
Papin pitää sopeutua sotilasyhteisöön, ymmärtää merimieskulttuurin kuuluvat 
erityispiirteet ja hyväksyä ne. (vastaaja 74) 
 

Hänellä on syytä olla kokemusta 
 

 

Kritiikki kirkollista työtä kohtaan 

Avoimien kysymysten kautta tuli myös esille kritiikkiä kirkollista työtä tai lähinnä 

sen palvelusvelvollisuutta kohtaan. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville 

hartaudet ja jumalanpalvelukset ovat palvelusvelvollisuutta. Neljä vastaajaa 

kritisoi juuri sitä, että hartauksiin on pakko osallistua. Kritiikki ei kuitenkaan 

kohdistunut papin läsnäoloon aluksella.  
Hartaudet ja jumalanpalvelukset vapaaehtoisiksi! Ei pakoteta osallistumaan!  
(vastaaja 104) 
 

Käsittääkseni Suomessa on vapaus harjoittaa uskontoa, tai olla harjoittamatta. Se ei 
mielestäni toteudu PV:ssä.--- koen että käskeminen hartauksiin ja jumalanpalveluksiin on 

 --- Ja kuten vastauksistani ilmenee, koen sen tärkeänä, että 
mahdollisuuksia tarjotaan ja pappi on mukana reissussa. (vastaaja B) 
 

Satunnaisia mainintoja sai myös tällä koulutuspurjehduksella rakennettu 

hieno risti, perinteinen kirkkokalusto tai sitten vastaajat olivat kirjoittaneet, ettei 

ollut lisättävää tai muuta mainittavaa. Olennaista oli se, ettei vastauksissa 

kyseenalaistettu papin läsnäoloa aluksella.  

5.2 Vastaajien käsitys sotilaspappeudesta ja sotilaspapin 
asemasta sotilasorganisaatiossa 
Tutkimusluvussa 4.3 faktorianalyysin jälkeen muodostettiin summamuuttujia, 

joista yksi oli Pappi läsnä aluksella ja osa sotilasyhteisöä. Tässä tutkimusluvussa 

on tarkasteltu vastaajien käsitystä sotilaspappeudesta ja sotilaspapin asemaa 

sotilasyhteisössä. 

Regressioanalyysillä testattiin, mitkä tekijät selittäisivät sitä, että vastaajat 

kokivat tärkeäksi papin läsnäolon aluksella ja osana sotilasyhteisöä. Selitettävänä 

muuttujana oli summamuuttuja Pappi läsnä aluksella ja osa sotilasyhteisöä. 
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Selittäviksi muuttujiksi valittiin sielunhoitoon liittyvät summamuuttujat: 

Toteutuneet luottamukselliset keskustelut papin kanssa, Toteutumaton toive 

sielunhoidosta ja Pappi keskustelukumppanina; henkistä hyvinvointia kuvaavat 

summamuuttujat Sopeutuminen sotilasyhteisöön, Huoli perheestä, Mahdollisuus 

vertaistukeen ja Huoli omasta hyvinvoinnista. Selittäviksi muuttujiksi valittiin 

myös henkilöstöryhmistä (m2) ja koulutuspurjehdusten lukumäärästä (m1) tehdyt 

dummy-muuttujat, jotta saataisiin selville, onko meripalvelukokemuksella 

vaikutusta siihen, miten tärkeäksi papin läsnäolo on koettu aluksella. Lisäksi 

valittiin selittäviksi muuttujiksi vielä omaa uskonnollisuutta kuvaava muuttuja 

(m11) sekä papin rooliin ja lähestyttävyyteen liittyviä muuttujia, jotka eivät olleet 

summamuuttujissa (m97-m99 ja m104-m106). 

 

Taulukko 37. Mitkä taustatekijät selittivät vastaajien kokemusta papin läsnäolon 

tärkeydestä aluksella ja osana sotilasyhteisöä. Regressioanalyysin tulokset. 
Muuttuja Selitysosuus Durbin-

Watson 

B-arvo Beta-

arvo 

t p-

arvo 

Summamuuttuja: 
Pappi 
keskustelukumppanina 

35 % 

2,146 

0,559 0,500 6,93 .000 

Oma uskonnollisuus 44 % -0,187 -0,305 -4,19 .000 

Summamuuttuja: 
Toteutumaton toive 
sielunhoidosta 

47 % 0,167 0,173 2,47 .015 

Askeltava mallitus (stepwise regression) 

 

Tulos on samankaltainen, kuten aiemmin luvussa 4.3 olevassa taulukossa 34 

on kuvattu. Summamuuttujat Pappi keskustelukumppanina ja Pappi läsnä 

aluksella ja osana sotilasyhteisöä ovat saman ilmiön kaksi eri ulottuvuutta. Ne 

selittivät toisistaan reilun kolmasosan. Tässä regressioanalyysissä näkyi 

selittävänä tekijänä myös vastaajan oma uskonnollisuus. Sen B-, beta- ja t-arvot 

ovat negatiivisia, koska muuttujan m11 vastaajan oma uskonnollisuus asteikko on 

päinvastainen selitettävänä olevan summamuuttujan kanssa. Oma uskonnollisuus 

selitti noin 9 % tutkittavasta ilmiöstä. Pieni vaikutus (3 %) oli myös vastaajien 

sielunhoidollisilla toiveilla, tosin tämän summamuuttujan merkitys oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä. Monimuuttujamenetelmien tuloksia tulkittaessa 

on jälleen kerran muistettava, että tutkittava aineisto oli pieni (N=112), joten liian 
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pitkälle meneviä johtopäätöksiä on syytä välttää pelkän määrällisen 

aineistoanalyysin perusteella. 

 

Taulukko 38. Pappeuteen liittyviä väittämiä, jotka eivät ole mukana missään 

summamuuttujissa. N=111. 
Väittämä Täysin tai 

jokseenkin 
eri mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 

samaa 
mieltä 

Keski-arvo Keski-
hajonta 

m97: Papilla tulee olla 
kokemusta 
meripalveluksesta 

14 % 25 % 60 % 3,66 1,04 

m98: Myös siviilipappi 
voisi olla mukana 
koulutuspurjehduksella 

33 % 25 % 41 % 3,08 1,18 

m99: Papit voisivat 
osallistua vapaalla 
enemmän yhteisiin 
illanviettoihin.  

14 % 56 % 31 % 3,27 0,852 

 

Vastanneista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutuspurjehduksen papilla 

tulisi olla kokemusta meripalveluksesta. Tämä näkyi myös osassa avoimien 

kysymysten vastauksia. Pappi, jolla olisi meripalvelukokemusta, ymmärtäisi 

vastaajien mielestä paremmin laivastoelämää ja olisi osa joukkoa. Toisaalta 

hiukan päinvastaista mieltä ovat ne vastaajat (40 %), joiden mielestä myös 

siviilitaustainen pappi soveltuisi koulutuspurjehduksen papiksi. Peräti 56 % 

vastaajista ei osannut ilmaista kantaansa väittämään, pitäisikö pappien osallistua 

vapaalla enemmän yhteisiin illanviettoihin.  

Seuraavaksi analysoitiin oliko henkilöstöryhmillä tai koulutuspurjehdusten 

lukumäärällä vaikutusta vastauksiin. Mukaan otettiin väittämät m96-m98. Testinä 

käytettiin Kruskall-Wallisin ei-parametristä testiä. Tuloksena oli, ettei 

henkilöstöryhmien välillä ollut eroa siihen, miten vastaajat olivat kokeneet papin 

meripalveluskokemuksen tärkeyden tai siviilipapin läsnäolon.118  

Sen sijaan koulutuspurjehdusten lukumäärällä näytti olevan merkitystä 

siihen, miten vastaajat suhtautuivat papin meripalveluskokemukseen tai 

siviilipapin läsnäoloon taistelualuksella. Mitä enemmän vastaajilla itsellään oli 

koulutuspurjehduskokemusta, sitä enemmän he arvostivat sitä, että papilla olisi 

meripalvelukokemusta ja taas sitä vähemmän he kannattivat väitettä, että 

                                                 
118 Kruskall-Wallisin testissä väittämät m96-m98. Vertailtiin henkilöstöryhmien m2 välisiä eroja. 
P-arvot väittämissä m96 p=.730, m97 p=.189 ja m98 p=.146. Mahdolliset erot ryhmien välillä 
johtuvat sattumasta, eikä niillä ole tilastollista merkitsevyyttä. 
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siviilipappikin voisi olla mukana koulutuspurjehduksella. Tosin erot ovat 

tilastollisesti vain melkein merkitseviä. Kruskall-Wallisin testin jälkeen 

suoritettiin vielä parivertailut Mann-Whitneyn testiä käyttäen. Eroja ryhmien 

välillä syntyi vain siinä tilanteessa, jos vastaaja oli ensimmäisellä 

koulutuspurjehduksellaan tai yli viidennellä. Näiden ryhmien välillä oli 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Koulutuspurjehduksella oli kuusitoista sellaista 

vastaajaa, jotka olivat olleet vähintään viidellä koulutuspurjehduksella. Osalla 

vastaajista saattoi olla jopa kymmenen koulutuspurjehduksen kokemus. Tällöin he 

ovat väistämättä kohdanneet myös hyvin erilaisia pappeja aluksella. Tämä 

selittänee sitä, että papin meripalvelukokemuksella on heidän mielestään 

merkitystä, ja että siviilipappi ei heidän mielestään kuuluisi sotilasorganisaatioon. 

Kuitenkaan koulutuspurjehdusten lukumäärällä ei ollut vaikutusta siihen, miten 

tärkeäksi vastaajat olivat kokeneet sen, että pappi on osa sotilasyhteisöä.119 

Tausta- ja tutkimushaastatteluissa haastateltaville esitettiin 

sotilaspappeuteen liittyviä kysymyksiä kuten: Mikä on papin rooli ja merkitys 

koulutuspurjehduksella? Miksi papin pitäisi/ei pitäisi olla mukana 

koulutuspurjehduksella? Onko papin mukanaolo koulutuspurjehduksella vain 

perinne? Millainen on ollut hyvä pappi? Milloin pappi ei ole lunastanut 

paikkaansa aluksella? Näitä kysymyksiä ei kysytty kyselylomakkeessa, sillä suuri 

osa koulutuspurjehduksille osallistuneista oli ensimmäisellä 

koulutuspurjehduksellaan. Haastatelluilla upseereilla oli useiden 

koulutuspurjehdusten kokemus. He olivat nähneet miten eri papit olivat 

työskennelleet aluksella. Tähän tutkimukseen haastateltiin myös kolmea 

sotilaspappia, joiden kokemukset sotilaspappeudesta ja koulutuspurjehduksesta on 

yhdistetty aineistoanalyysissa upseereiden aineistoon. Metodina oli 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Analyysin pohjalta nousi esille kolme osa-

aluetta: Sotilaspappi osana sotilashierarkiaa, Sotilaspapin tehtävät ja 

Sotilaspapin ominaisuudet. 

 

Sotilaspappi osana sotilashierarkiaa 

Pappi on erikoisupseeri ja siten upseerimessin jäsen. Kuitenkin hän on ainoa, joka 

pystyy liikkumaan sotilashierarkiassa ylhäältä alas ja myös ryhmien sisällä. 

                                                 
119 Kruskall-Wallisin testissä väittämät m96-m98. Vertailtiin koulutuspurjehdusten lukumäärien 
m1 välisiä eroja. P-arvot väittämissä m96 p=.427, m97 p=.034 ja m98 p=.049. Kahdella 
jälkimmäisellä erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti melkein merkitseviä. 
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Pohjanmaa on Suomen merivoimien aluskalustossa suurin alus

, niin aluksella on oltava selkeä hierarkia.120 

 

Kuva 1. Miinalaiva Pohjanmaalla on oma hierarkiansa erityisesti 

koulutuspurjehduksella, jolloin aluksella on lukuisia erilaisia henkilöstöryhmiä, 

joita ei ole normaalisti tavallisissa harjoituksissa. 

 

Miinalaiva Pohjanmaan hierarkia koulutuspurjehduksella 

Aluksen päällikkö  

 

Sotilaspappi kuuluu erikoisupseerina 

upseeristoon, mutta on ainut henkilö 

aluksella, joka voi luontevasti liikkua 

hierarkian tasolta toiselle. 

 

 

Upseerit ja erikoisupseerit 

Opisto- ja aliupseerit 

Vanhemmat kadetit 

Varusmiehet 

 

/SAMOJ kurssilaiset 

 

Pappi on teoriassa I-upseerin alaisuudessa, mutta käytännössä vastaa ja saa 

tehtävänsä aluksen päälliköltä. Papilla ei ole alaisia koulutuspurjehduksella. 

Maissa hänellä voi olla alaisinaan sotilasdiakoni tai varusmiespappi tai 

molemmat.121 

Vankilapappien ja sotilaspappien asemassa on samankaltaisia piirteitä. 

Linnanmäki esitti pro gradussaan Viisi pappia vankilassa, papin asemasta 

vankilaorganisaatiossa, että vankilapappi on kirkon pappisvirassa toisaalta 

järjestelmän raja-alueella tai ulkopuolinen, toisaalta ollessaan 

vankeinhoitolaitoksen virassa hän on myös järjestelmän sisällä. Koska vangit 

eivät miellä pappia rankaisevaan organisaatioon kuuluvana, niin pappeihin 

suhtaudutaan myönteisesti. Sekä vankilapapit että sotilaspapit ovat valtion 

palkkaamia, toisin kuin sairaalapapit, jotka ovat kirkon palkkaamia.122 

Kyselylomakkeessa varusmiehiltä ja kadeteilta kysyttiin kuinka helppoa 

heidän mielestään oli lähestyä eri sotilasryhmiä. Vertaisiaan on varusmiesten ja 

kadettien mielestä ollut helppo lähestyä. Suurimmat erot syntyivät palkatun 

                                                 
120 Sirkkola 2009; Hartemo 2010. 
121 Weissenberg 2009; Hartemo 2010. 
122 Linnanmäki 1994, 135, 139-149; Makweri 2001, 10. 
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henkilöstön ryhmien kohdalla. Sekä varusmiesten että kadettien oli kaikkein 

helpoin lähestyä pappia. Vastaajista 88 prosenttia oli sitä mieltä, että pappia on 

helppo lähestyä. Vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, että upseereita oli helppo 

lähestyä. Sekä pappi että upseerit ovat arvoasteikossa kadetteja ja varusmiehiä 

ylempiarvoisia, joten eroa voidaan pitää merkittävänä. Sotilaspapin asema 

sotilashierarkiassa perustuu juuri siihen, että hän voi liikkua tasolta toiselle. Mitä 

alempana vastaaja oli sotilashierarkiassa sitä helpompi hänen oli lähestyä 

sotilaspappia. 

 

Taulukko 39. Varusmiesten ja kadettien suhtautuminen siihen, miten eri 

sotilasryhmiä voi lähestyä. Muuttujat m104-m109. N=72 

Väittämä Ryhmä Täysin tai 
jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
tai täysin 
samaa mieltä 

Kokonais-
frekvenssi 

m104: Pappia on 
mielestäni helppo lähestyä 

Varusmiehet 5 % 3 % 92 % 37 
Kadetit 3 % 14 % 83 % 35 
Yhteensä 4 % 8 % 88 % 72 

m105: Upseereita on 
helppo lähestyä 

Varusmiehet 14 % 24 % 62 % 37 
Kadetit 26 % 14 % 60 % 35 
Yhteensä 19 % 19 % 61 % 72 

m106: Muita palkattuja 
sotilaita on helppo 
lähestyä 

Varusmiehet 11 % 16 % 73 % 37 
Kadetit 9 % 9 % 83 % 35 
Yhteensä 10 % 13 % 78 % 72 

m107: Nuorempia 
kadetteja on helppo 
lähestyä 

Varusmiehet 5 % 8 % 86 % 37 
Kadetit 0 % 3 % 97 % 33 
Yhteensä 3 % 6 % 91 % 70 

m108: Vanhempia 
kadetteja on helppo 
lähestyä. 

Varusmiehet 19 % 11 % 70 % 37 
Kadetit 9 % 6 % 84 % 32 
Yhteensä 15 % 9 % 77 % 69 

m109: Varusmiehiä on 
helppo lähestyä 

Varusmiehet 0 % 0 % 100 % 37 
Kadetit 0 % 11 % 89 % 35 
Yhteensä 0 % 6 % 95 % 72 

 

Sotilaspapin tehtävät 

Koulutuspurjehduksella Matti Kurjella vuonna 1963 ollut sotilaspastori Aarne 

Huima kuvasi papin pakinassaan laivalehti Kurjen Sulassa, millaiseksi hän koki 
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papin tehtävän aluksella. Lainaus on pitkä, mutta kertoo hyvin papin tehtävästä, 

joka ei ole muuttunut vuosien aikana. 
Entä pappi? Pysähtyykö laivan kulku ilman häntä? Eipä varmaan. Voidaanko osoittaa 
tarkkoja työn kohteita ja työtunteja, jotka määräisivät hänen toimintaansa? Se varmaan olisi 
ristiriidassa hänen tehtävänsä kanssa. Määrättyä palveluspaikkaa hänellä ei ole paitsi 
silloin, kun ollaan Sanan harjoituksessa. Ja toisinaan niissäkin tehtävissä toimii muu kuin 
pappi. 
Täällä laivassa eletään omana maailmana. Teräsrunko kätkee sisäänsä 169 miestä. Ihmiset 
eivät ole koneita. Yleensä on yhteys hyvä esimiesten ja alaisten sekä palvelustovereiden 
välillä. Rattaat pyörivät tasaisesti. Äkkiä tulee hiekkaa väliin ja syntyy kitkaa. Tunnelma 
kiristyy eikä pääse laukeamaan. Omassa pikku maailmassamme sinänsä mitätön pikku juttu 
saattaa myrkyttää pahasti ilmapiirin. 

Ehkä silloin saattaa osoittautua hyväksi, että pappikin on mukana. Pappi, jolle jokainen 
laivalla oleva on palvelustoveri, eli ensin ihminen ja sitten merisotilas. Siksihän hänelle ei 
ole osoitettu määrättyä tehtävää ja asemaa, vaan hänet on osoitettu liikkumaan kaikkialla. 
Siinä voinee tuoda öljyä kitkapintojen väliin. 

Tämän lisäksi pappia voi ja tuleekin käyttää hyväksi hänen luokseen hakeutumalla, kun 
yksityisissä asioissa tarvitaan keskustelukumppania. Henkilökohtaisten ja kotimaan 
asioiden painosta ei täällä vapaaksi pääse. 

Jonkinlainen varaventtiili, iskunvaimennin ja häiriönpoistaja kai papin on tarkoitus olla 
samalla kertaa, kun auttaa murtamaan Elämän leipää.123 
 

Pappi voi toimia purnauskanavana, jolle asioista voi avautua

olla sellaisia, joita on vaikea hoitaa normaalia virkatietä pitkin. Pappi on sellainen 

henkilö, jolle voi puhua ilman, että siitä tulee merkintää terveystietoihin tai ilman, 

että henkilö leimautuu. Papin läsnäoloa ei ihmetellä. Hän voi ja hänen tulee 

kiertää kaikkialla, missä on ihmisiä. Hänen luo ja läheisyyteen myös hakeudutaan. 

juot kah  Papit itse ovat myös saaneet palautetta, kuten: Aluksella täytyy olla 

joku, joka tuntee systeemin, mutta on samalla kuitenkin ulkopuolinen 

systeemistä. 124 Paras palaute, minkä yksi sotilaspappi oli saanut eräällä 

koulutuspurjehduksella: 
Yksi varusmies oli juonut rähinäviinaa. Pappi haettiin paikalle. Mä tulin siihen. Siellä 

 125 

 

Jos papin läsnäoloa on kritisoitu, niin kustannuskysymys on ollut yksi 

tekijä. Kaikki eivät ole nähneet papin tekemää 

toimenkuvaan on vain liitetty pidetyt hartaudet ja oppitunnit. Koska papin työ ei 

ole kovin konkreettista, se ei näy  missään, pappi vain istuu jossain, niin silloin 

                                                 
123 Kurjen Sulka 1/67 Huima. 
124 Aalto 2009; Sirkkola 2009; Weissenberg 2009; Paavilainen 2009; Kivijärvi 2010; Nysten 2010. 
125 Haastateltava D. 
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ei välttämättä ole ymmärretty, että juuri se on sitä, että hän on käytettävissä. 

Papin työ aluksella eroaa muista koulutuspurjehdukselle osallistuvien sotilaiden 

työstä, sillä muilla on konkreettisempi tehtävä ja koulutuspurjehduksella tehdään 

paljon töitä, eikä heillä olisi aikaa istuskella messin sohvalla.126 
Hän onkin oikeassa paikassa silloin, vähän niinku tekemättä mitään, jolloin hän voi sitte 

ryhtyy keskustelemaan ihmisten kanssa, tai hän on niinku lähestyttävissä. (haastateltava E) 

 

Linnanmäen tutkimuksessa haastatellut vankilapapit painottivat 

työmuotoinaan papin läsnäoloa ja liikkeelläoloa osastoilla ja selleissä, jolloin 

syntyy luonnollista vuorovaikutusta ja kanssakäymistä.127 Sotilaspappien ja 

vankilapappien toimenkuvissa näkyy samankaltaisuutta, kuten aiemmin pappien 

asemassa vankila- ja sotilashierarkiassa. Heidi Kajander haastatteli pro graduaan 

varten seitsemää sotilaspappia. Haastatellut papit kertoivat samanlaisesta 

työnäystä; läsnäolon ja näkyvyyden eduista, jolloin arkinenkin keskustelu voi 

palvella sielunhoidollisesti.128 Sotilaspastori Suvi Kouri kertoi tilanteesta, jossa 

hän oli lähdössä alokkaiden kanssa 25 kilometrin yömarssille: 
Lähdettekö te mukaan marssille, rouva sotilaspastori? 

Kyllä, näin olin ajatellut. 

Hyvä, sitten me voidaan avautua.129 

 

Papin tärkein työ voi olla juuri sitä, ettei tee mitään, vaan luottaa siihen, että 

läsnäolo riittää, on läsnä pappina, ihmisenä ihmiselle. Sotilaspapin roolissa 

maastoharjoituksissa ja aluksella on jotain samaa kuin merimieskirkon 

toiminnassa. Merimieskirkon vahvuus on toimia toisten tuntemassa ja 

hallitsemassa maailmassa sen ehdoilla. Kohdataan lähimmäinen lähimmäisenä.130 

Koulutuspurjehduksilla on Suomen Joutsenella ja Matti Kurjella toimitettu 

laivalehteä. Pohjanmaan koulutuspurjehduksen laivalehden Pojaman Postin 

tekeminen aloitettiin Pohjanmaan ensimmäisellä purjehduksella. Pappi toimii 

lehden päätoimittajana, jolloin papilla on luonteva mahdollisuus tutustua eri 

työaloihin aluksella. Pappi on yleensä valinnut toimituskunnakseen sekä kadetteja 

että varusmiehiä tai saanut lehteen muuta valmista materiaalia. Alkuaikoina jutut 

saattoivat olla aika rankkojakin, kun tietoliikenneyhteydet Suomeen ennen 

                                                 
126 Weissenberg 2010; Sirkkola 2009; Hartemo 2010; Nysten 2010. 
127 Linnanmäki 1994, 143. 
128 Kajander 2005, 48. 
129 Kouri 2008, 193. 
130 Kalliala 1995, 52, 75; Huovinen 2001, 61; Björklund 2006, 110. 
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internet-aikaa ja matkapuhelimia olivat vähäisiä. Lehti toimi tuolloin tärkeänä ja 

epävirallisena tiedotuskanavana. 131 Pojaman postia luettiin myös 

koulutuspurjehduksella 2010, sillä 77 prosenttia vastaajista kertoi lukeneensa 

päätoimittajan eli papin pääkirjoituksen. 

-tilassa. Usein pappi 

 

Sielunhoitajana pappi antaa tukea yksilölle, mutta välillisesti se on myös tukea 

koko yhteisölle. Alkaviin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa, jolloin vältytään 

häiriöiden ja ongelmien kasaantumiselta. Kaikki ongelmat eivät välttämättä tule 

edes päällikön tietoon. 132 

 

Sotilaspapin ominaisuudet 

Pappiin liittyy paljon odotuksia. Tämä tuli esille haastatteluissa sekä myös 

Kajanderin sotilaspappeja tutkineessa pro gradussa. 133 Odotukset liittynevät 

siihen, että tätä tutkimusta varten haastatelluilla upseereilla oli kokemusta useista 

erilaisista sotilaspapeista. He olivat nähneet miten erilaiset papit olivat toimineet 

koulutuspurjehduksilla. 

Jo taustahaastatteluvaiheessa tuli esille se seikka, että kirkollista 

työtä on vaikeaa erottaa papin persoonasta. Haastateltavat pitivät papin läsnäoloa 

tärkeänä, mutta vielä tärkeämpää oli se, millainen pappi oli.134 

Erityisesti useilla purjehduksilla mukana olleilla oli vahva mielipide siitä, 

Huono 

pappi ei haastateltavien mielestä pääse lähelle ihmistä. Hän saattaa olla liian 

jyrkkä ja tuomitsevainen, eikä hyväksy erilaisuutta. Ongelmaksi voi muodostua 

se, että hän ei ole itse sopeutunut sotilasyhteisöön ja oman rooliinsa. Hyvä pappi 

on oma-aloitteinen, huumorintajuinen ja sopeutuvainen. Hän osaa olla yksi 

joukosta osaa 

puhua ja puhuu sekä matruusille että päällikölle. Hyvä pappi on helposti lähestyvä 

ja helposti lähestyttävä. Papilla kokemus tuo uskottavuutta, joten varusmiespappi 

ei välttämättä menestyisi tehtävässään yhtä hyvin. Haastatteluissa tuli myös esille, 

                                                 
131 Kansanaho 2001, 33;Taistelulaiva (Kivijärvi) 2011; Sirkkola 2009; Weissenberg 2009; 
Kivijärvi 2010; Nysten 2010. 
132 Paavilainen 2009; Holmström 2009; Weissenberg 2009; Kivijärvi 2010. 
133 Kajander 2005, 42. 
134 Holmström 2009, Weissenberg 2010; Saarela 2010. 
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että kaikki papit eivät sovellu sotilaspapeiksi eivätkä koulutuspurjehdukselle. Jos 

yhteisö ei hyväksy pappia, niin hänestä a 135 

 

 

  

                                                 
135 Holmström 2009; Sirkkola 2009; Saarela 2010; Kivijärvi 2010; Paavilainen 2009; Hartemo 
2010. 
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6 Pohdinta 
Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, oliko todennettavissa se merivoimien 

1930-luvulta alkanut perinne, että papin pitää olla mukana koulutuspurjehduksella 

ja että papin ja hänen tekemänsä kirkollisen työn merkitys on tärkeää. 

Koulutuspurjehdukselle osallistuvat ovat nuori tai nuorehko miesvaltainen 

yhteisö, juuri sellainen, joka siviiliseurakunnan tilaisuuksissa vähiten käy. Nämä 

miehet ja jokunen nainen muodostavat yhteisön, joka on tiivis ja hierarkkinen. 

Yhteisöllä on omat tapansa, perinteensä ja kielenkäyttönsä. Tämä joukko ei ole 

papin läsnäololle ja kirkollisen työn eri muodoille. Tuskin monet kokivat olleensa 

edes väljässä teologisessa mielessä sotilasseurakunnan jäseniä. Kirkon kannalta 

kyseessä on uudelleenlöydettävissä oleva mahdollisuus. 

Taustatekijöiltään vuoden 2010 koulutuspurjehdukselle osallistuneet olivat 

kuin ketkä tahansa samanikäiset suomalaiset miehet: varusmiehet ja kadetit olivat 

opiskelemassa tai siirtymässä opiskelemaan ja perustamassa perhettä ja 

vanhemmilla merisotilailla oli koulutus, työkokemusta ja useimmilla puoliso ja 

lapsia. Pääsääntöisesti he olivat kotoisin eteläisestä Suomesta ja kuuluivat 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta eivät kokeneet olleensa uskovaisia. 

Henkinen hyvinvointi aluksella oli pääsääntöisesti hyvä. Koulutuspurjehdus 

oli ollut vastaajille hyvä kokemus ja he olivat sopeutuneet sotilasyhteisöön. 

Yksilöiden henkinen hyvinvointi ja sotilaan oma toimintakyky vaikuttaa koko 

aluksen toimintakykyyn. Useimmiten vastaajien mieltä painoi se, miten perhe ja 

läheiset kotona pärjäävät. Kotijoukkojen tuki ja jaksaminen vaikuttaa myös 

merisotilaiden hyvinvointiin aluksilla. Perheen tuen merkitystä pitkille 

purjehduksille lähtevien sotilaiden kohdalla ei varmaan voi korostaa liikaa. 

Toisaalta koti-Suomeen jääneiden läheisten on hyvä ymmärtää millaista on elämä 

tiiviissä yhteisössä. Yhteydenpito läheisiin on rajoitettua ja kotijoukkojen 

odotukset yhteydenpitoon saattavat olla ylimitoitettuja. 

Ennakko-oletukseni oli, että papin kanssa olisi keskustelu 

luottamuksellisesti paljon enemmän kuin käytännössä tapahtui. Suurimmalla 

osalla vastaajista ei ollut tarvetta siihen, vaikka erilaisia huolia ja murheita matkan 

aikana ilmenikin. Toisaalta vastausten perusteella muutamalla vastaajalla oli ollut 

suuria vaikeuksia oman jaksamisensa kanssa. Tässä tutkimuksessa tuli esille se, 

että juuri pappi auttoi niitä vastaajia, joilla oli ongelmia oman henkisen 

hyvinvoinnin kanssa. Vuoden 2010 koulutuspurjehduksen pappi sai muutenkin 
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paljon kiitosta kyselylomakkeissa, vaikka kyselylomakkeiden ja tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ollutkaan testata yhden papin työtä. 

Useimmiten pappi nähtiin hyvänä vakuutuksena . Hyvä, että pappi oli 

mukana, jos olisi tullut 

 Yhtä tärkeä  ellei vielä tärkeämpi - 

seikka, mikä tuli esille kyselylomakkeissa ja haastatteluissa oli se, että papin 

pitäisi olla persoonaltaan sellainen, joka ymmärtäisi merimieselämää  ei olisi 

liian ahdasmielinen eikä suhtautuisi taistelualukseen omana lähetyskenttänään. 

Pappiin ja hänen persoonaansa kohdistuu paljon odotuksia, varsinkin 

sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat nähneet meripalveluksensa aikana useita erilaisia 

pappeja. Papin pitäisi olla sekalaisen seurakuntansa paimen ja sinut itsensä ja 

tehtävänsä kanssa. Pappi on parhaimmillaan yksi joukosta ja silti vähän irrallaan 

siitä. Hän on läsnä, ja juuri läsnäolo on tärkein kirkollisen työn muoto aluksella. 

Jumalanpalvelukset, hartaudet ja oppitunnit ovat vain hyvää kuorrutusta  

hetken hengähdystauko kiireisessä arjessa. 

Tutkimuksessa tuli esille, että juuri se, että pappi on osa sotilasyhteisöä, luo 

edellytykset sille, että pappi voi tehdä työtä aluksella. Silloin hän on osa tuota 

yhteisöä, hän puhuu samaa kieltä ja elää samaa arkea kuin muutkin merisotilaat. 

Toisaalta sotilaspapin erikoinen asema sotilashierarkiassa helpottaa papin 

toimintamahdollisuuksia. Kuka tahansa voi puhua papin kanssa, matruusi ja 

aluksen päällikkö ovat siinä suhteessa samassa asemassa. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että papin läsnäolo 

koulutuspurjehduksella ei ole vain osa merivoimien perinnettä, vaan edelleen 

tärkeä osa sotilasyhteisöä ja aluksen toimintakykyä, sillä hyvä pappi tukee yksilöä 

ja sitä kautta koko yhteisöä, huono tai alukselle sopimaton pappi ei siihen pysty. 

 

Yksi jatkotutkimuksen aihe olisi tutkia tarkemmin, mistä asioista sotilaat 

keskustelevat papin kanssa luottamuksellisesti. Miten sotilaat itse määrittelevät 

sen, milloin keskustelu heidän mielestään on ollut luottamuksellinen eli olisi 

sielunhoitoa? Onko esimerkiksi eroja laivalla tapahtuvassa sielunhoidossa tai 

rannikkojoukkojen sielunhoidossa kenttäolosuhteissa? Papeilta ei näitä voi kysellä 

vaitiolovelvollisuuden vuoksi, mutta asiaa voi tutkia samankaltaisella 

lähestymistavalla, kuin Paavo Kettunen kirjassaan Suomalainen rippi. Hän pyysi 
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ripittäytyjiä itse kertomaan kirjeitse miten, missä ja millaisista asioista oli 

ripittäytynyt papille tai sielunhoitajalle. 

Toinen jatkotutkimuksen aihe olisi tutkia, millainen on merisotilaiden ja 

erityisesti meriupseereiden arvomaailma ja uskonnollisuus nykyään. Ari Kallion 

puolustusvoimien upseerien uskonnollisuutta tutkineesta pro gradusta on melkein 

30 vuotta, joten mielenkiintoista olisi tutkia, onko muutoksia upseerien 

uskonnollisuudessa tapahtunut tänä aikana. Toisaalta voisi verrata 

kadettiupseerien ja palkatun aliupseeriston uskonnollisuutta. Ovatko 

kadettiupseerit konservatiivisempia tai uskonnollisempia kuin muut sotilaat? 

Vielä yksi jatkotutkimuksen aihe olisi tehdä kyselytutkimus esimerkiksi 

muutaman vuoden välein koulutuspurjehdukselle osallistuville. Muuttuuko 

uskonnollisuus ja kokemukset kirkollisesta työstä, kun aluksella on uudet 

varusmiesluokat, kadettikurssit ja palkatut sotilaat? 

Sotilassielunhoito on vakiintunut kirkollisen työn muoto puolustusvoimissa 

ja pappeihin luotetaan. Toinen asia on se, tapahtuuko tulevaisuudessa muutoksia 

kirkollisen työn palvelusvelvollisuudelle. Koulutuspurjehduksella osa kritisoi 

erityisesti jumalanpalvelusten ja hartauksien palveluvelvollisuutta. 

Mielenkiintoista on se, miten uskontokuntiin kuulumattomien varusmiesten 

määrän kasvu vaikuttaa tulevaisuudessa kirkolliseen työhön. Niin kauan, kuin 

suomalaisilla on positiivinen yhteys ja luottamus kirkkoon ja pappeihin, voidaan 

olettaa, että myös sotilassielunhoito elää. Sotilasseurakunnassa läsnäolon 

evankeliumi työnäkynä näyttää tämän tutkimuksen valossa toimivan hyvin. 
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7 Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

7.1 Lähteet ja apuneuvot 
Painamattomat lähteet 
 
 
Evankelis-luterilainen kirkko (www.evl.fi) 
 
Jäsenet 
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/68ED832793E78AF5C22575EF003AD029?Op
enDocument&lang=FI   katsottu 26.10.2010  
 
Nummela Pekka 
2005 Ulkopuolella leirin  kahden maailman kansalaisena.  Kristillinen 

Kasvatus verkkolehti 2/2005. 
http://www.evl.fi/kkh/to/kkn/kksv/20052/nummela.htm katsottu 
8.7.2010 

 
 
Jim (www.jimtv.fi) 
 
Taistelulaiva 
http://www.jimtv.fi/ohjelmat/taistelulaiva/ohjelman-etusivu  
katsottu 31.3.2011 
 
 
Puolustusvoimat (www.puolustusvoimat.fi) 
 
Atalanta-operaatioon osallistuvien läheiset tapasivat 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZHJkqJAFEW
_xQ-
weAnIsJR5TBFIFTaGKK2IoAUqw9c3PUVUd4RWb7rNt8jFjZsn8jwqpoYpN_d
sv7lm53JzolZUzK11mhMMC5CoIyyAOQs9Wvc1gAUMefQhn9muNOQOLHjH
QzKgZ23M_GhzjGqrWGeR7sksmIFCxJDwjE64v2k_YM98_pP2kloBuw6O3cX
s894_9r4VKpaNj6RxFQ27pEE1dC1WIhRA3QfDjZOF6-
atDbWIFtpcnU4FNsbqaHgr_o32hwcdPc_hZ_7MxJP-979-y-
HBmQKFjXORUhEV84-c6Byiwl9OznUY0O9ouu3kQQ9Zz4-
hb4dHy8LKvHVDzXWJADXpOhxumQD2XRAShJ140DNxoO7cnTY3qojcJp8
wmf_PdOEFTPoFzBfs033BPtV_s0-
LirOkeGu2xRu8AcPSnMiygGgBREaYUMskqidabTaKGtzzg_-
e7JbbA5YtX5Kla5t6OSPx17OtJ7fEM_o1G80Tex8fWLqPy8n4qBtmyeiaeXLyW
5rJqcRqOkndxipuklfyimKwp4qDyjkvlnArNs60TFu0Jl7GV9G1dZxwZ4p9K1c5F
vOiqpaRtvqiZL65L33thAqHls_jlXcfy4vLGpNmRF0KQsj9ovpGg4SP00xHXwG
7JemW/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=4ab2c50045d1e69d9356ff0c555
9b1bb    katsottu 28.3.2010 
 
Hakukelpoisuus 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZNbj6IwGIZ_
y_wApUUO5RKlIErLsYDcGETHEQbUkZHDrx_cZDe7yY5ustmdfpdP37z9nqR
cwg1TpdfDPq0Pxyp95WIukdYGL6H5AkDFgBQB0w4c3vB0gJA48NVP3F6S6c
AtEMqWA2cA_klamuAlpoYADWcmANPXmBIweWIw6S-6bU9-kI64GAhrP-
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9OZl_0Xg4anoKmo29uQzTc0NyckEIkJJ8ug4C0lPEdsQjwWWtBosBQd7Hq7D
PfKp7uW0Dg4UuSX278Jn-P3yzf-D2Pd_LfTN04-OSogFtxifzpBi7PBd9dHi-
Bz5-
hmnWzQStbu3mBAC2EhlpuSzSzo73JE3zTqltBgFtadD2xMPDBoPXSke2gNfOi
Z-9BJ_z_nZLwBZ3iF3TK_6RzwSWHTTlusnIMxoogiIIIkDhRRFlWhj-
wyYRWu5iNZsYvZ0WbpiM7wbK6N31cdO8pr7JlZhunS1SKTrgqqbzdVbTv4_e
ddIquqbp3CKol3ZF9dZHhMlvysyRR3cxnxbp1iV3UYbXdZLVehXHj0Ndtv3g5
82_Q8g2vvmbqiIxsz6qQQ47MYaytq7g-tZEWdnNVRXFjlun6xGLHYyaMGiQ-
5wHVRey1q-MTR-
fHcsedSsbY1ZI87CH4Yyb7Dy9SEe4!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=
c71b31804032723ab02ef455b8694afa  katsottu 3.10.2010 
 
Kadetista aselajiupseeriksi  taistelunjohtokeskuksessa tapahtuu 
http://tietokannat.mil.fi/koulutuspurjehdus2010/content.php?language=fi_FI&pag
e_id=21&active_mother=19  katsottu 29.3.2011 
 
Kuvagalleria (Koulutuspurjehdus 2010) 
http://tietokannat.mil.fi/koulutuspurjehdus2010/gallery.php?language=fi_FI&page
_id=5    katsottu 1.4.2010 
 
Linkit ja materiaalia 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZPbbuIwEIafp
Q-
w9TgmB186B0KOJmCnJDcRBEQJpKGFbUievrDSai9WhZVWLZ7LmV_f_L_
GKEfnepm_b9bz46Z5me_QDOVa4SqaMfIBUx5EJng8hFQPx9gKVPSEZjAopl
W39_ptP6n6BETlj6dV0ka2A0dn3YvtKRZ2GgqJw1hkfSTKViwyAIPidJg4zMqf
Jc8ezqzsc5YLNza5qgb8L2qNOIETuwPsjq0BeFNbUiF14krtP9h8ot_MML82cXF
-rX_xdulf2_6K_td-lz588higDOX6H72LY-
OsF2PFnQwBhILE7ytoDmKqvGJWdtb5IGSRVHamiN6PpnZyimwGR2haIc8H0
ae-
ABzEvewjW3YiLAkcumg5TEYWH_3gN5j4Dkzy_Uxyh2zJHbIld8jWh69jmkkq
XIdwcB37_Bc1NQ1C1XS5Tr6fGX-
NTx_lm0X92Jb1IzxSTadAQQVDx0B1HT1VWXOyD15rM6vYrtWVa1CDJdk2
CcKlMN8Z9uoKv46Oelcba77j-4LHC1WtV0np8Yj2_WKZLU-Nueue9-
zQVbRh1F3Wc6ZYL530OlKo22hmDMdDUh7mG9mVb5A26pbmYBbKhqkDH
BlHSasBD0r25ivzV2bCwK7Jz4lCszbaOy2b7dU0liMHwoS3Dw8oHjX1Cu3r9y
AIQm3iTAz8V5H1B1Jvhlo!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=13b7ba00
4118f3aeae6eefe364705c96  katsottu 25.3.2011 
 
Merivoimien joukko-osastot 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZJbj6IwGIZ_y
_wBWwq0cMmhIMhBKaByYxCJCx5RR6G_fpnZ3WR3Ep29mbHfTZMnb998
Twoy0M8-
v1br_FId9vkWzECGFzbCytCFgmoLgQKdMB4jO7IgTEnP53_xcOTrPfd64o0FA
wqP0oH4K41FOqKBLQn22JCgw8xEjRMi2gn-
n_Sd7jAin6SnYAalBau7o8M3PKo5awMzG7OTc_PpBvV3hyWdwMywY7T1Ls
vI9_mcB3DrwUIVUmtCNa_SDXh-
6d_K_mn74MEWHnP4mz8y8SD_vusbh3eOBsEcZOSeDVvEIP5j43COGWoEre
iMXkyymNQx6wKehczTWn-z7sWkb2JEVhs3BgXn4q1Cnxftu5hz56-
siVUgY1J_0il_f6crPaHzCW7dZ7glX9epT9LYpmIIbS9VoUONoanSWHZE9P17
6l_zh1yQVcvd4FbsBnAgqwQRoiBEJEXEMgHTZbFuzbNzM6kZNaqpO8Ta1we
DtrTOYJ1pgsHC_PgKL7g0tiVa1FxEnppibe02p-VGysxVp2-
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PfLR2E0vGmtuo5aVttKiS8urVU218rcykPicOiqusUcJpfiU_bP20X5Qu422ENY4
455ti6ik72eeYEM3drtI9fQHB8LArwXGXJMn1SKMhn32Y8idZxcJR/dl3/d3/L2
dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=4937bb804c130dae8f28afe99f3674fd 
    katsottu 23.1.2011 
 
Miinalaiva Pohjanmaa  valmiina meriliikenteen suojaamiseen 
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/atalanta/Suomeksi/Perustieto
a/perustietoa+pohjanmaasta/  katsottu 29.1.2011 
 
Miinalaiva Pohjanmaan reitti 2010 
http://tietokannat.mil.fi/koulutuspurjehdus2010/content.php?language=fi_FI&pag
e_id=3    katsottu 2.2.2011 
 
Palveluspaikka 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZTbjqJAFEW_
pT_ApopbwSNYJRZQXCwQ5cUo2jbIRZtuEb5-
dJLJJJOMTjKZsc7jyc462XunhFS4Tr0-
5_v1Z97U61JYCKm6MsN5ZBHJB5YvKYCGMJIn7hhSUxISYQHkFS_6Ix0Ow
6wAF4-
BDvAh7hgmgIPmwsFJ5K7HOAADQ0bnRakdkQbATIfzSUgMR4_JF3m5spbqy
hJVbWoDqPsOMwH1XTBHbgDHFnhwyV01gH-iViXiEM-
SoRWMZUA5jvUoRpIVq3_B9mfogdoW0n3ZbK5uJzg7XHBj7DHBs3YwQTnd
iLZPrZzYvDEIm5ajqkZ9YB5AFkrLfYOrOsqVj8UQhCUqAbVqmOQ72S0s0Dp
jcbmo4TbtNdFKhwsM2nzSnrZajMdBOVP3b4g10uSaYXq78J7z9_Y3b2_7e-
7d0X_357YHv3nGA74vC0shRT8d9nmAAWUGnYi6Z1mBLEQ_Wtq0ERdP0M
j68bWw8SosYp0xokGOwwvDTORx2_NDLl0L63GgdcwlvRfNnIgcJNj2bDsJJy
6ORPsBU30CU3kCE_1_pvKEPJUn5Kk8IU_33zCvP1y-
qV67rHoFrwABWRUR1IGMkCbKipAUy4uLW9phIzmH7287u1SG_NDQmVcp
m7WZnKuP9vjZ77p9vQwykdXvUtvSPGa9uV9rUmcxMaYjYxeqJyPNwCCTy1j
LZT9jR3thumhE4RaZUpcVEqwaLwGbY1nkUdUvzRVjxuZj3hRf8hz7vqrzzyQ-
n9Z16x4Kt412RDW8DxUhw64q5617EbxpU-2EY3V2HMdVzpzmdLT-
ZTbdN5_T6kA!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=ef1a6e00416bd6bc8f9f
ef608534aba5   katsottu 26.10.2010 
 
Purjehduksen reitti (2008) 
http://tietokannat.mil.fi/koulutuspurjehdus2008/content.php@language=fi_FI&pa
ge_id=19.html   katsottu 27.12.2010 
 
Sielunhoitoa sotalaivalla (Henri Kivijärvi) 
http://tietokannat.mil.fi/koulutuspurjehdus2010/content.php?language=fi_FI&pag
e_id=23&active_mother=19  katsottu 1.4.2011 
 
Turvaa merellä ja rannikolla 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZNbj6IwGIZ_i
z9gpQUEeulwKKdyBoUbg6jISR1RQX79spPdyWyy42yy2djv8umbt32aUgk1ziG
9FXl6KY6HtKaWVMKtMM0Jqg4gwtASgGYHDo09BQCFG3n8gdsGeRm5CS
LedKAI4N-kOUY2ZAuzEDsiCzRfClEQ8gwOuX_otj3-
i_SCWgJ25Zf3kzZUg1fynuYHYReUbkfkirakRCNhM_gytAO5ty5rj5AhHixQmy
BDMFJceW52olO0k8cWMPzyJMlvO_6Qf8TBT_7I44P8m6kfHHyy5oCKqYT_
7AaY5qngl8tjG_j0K5xnd3HUGq7c0ox0X4q7QHJ7UuWj1kgnoOj9qidBCMnF3
NhkyPo3re2dbBRXiRe9Ij3u1NgndHJP6Jw9ofP_vKdOJcW6mXZZMwVTBJAg
cLyA4IyZscz4B9ZxxUut1kmyeHPz7a1d7K655oVahGmgnwojbspeVGtU-
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117Bk5Q5mjYaZ5olAx_dbdM2nmp1u6j9CXbzJX0ptZ80qWp5VWHDrVLqyVn
oOazg37F0SsT1eAMZntWRMa3zZXsHSSgmhGMRs1Lyc67XYrda5ZPJpSlHps
tdWrCMLyZnCd7AnwfJv8O7Y4J0g!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=
8de03a004c130d4f8ecaaee99f3674fd  katsottu 23.1.2011 
 
 
Päällystöliitto (www.paallystoliitto.fi) 
 
Ammattikunnan historia lyhyesti 
http://www.paallystoliitto.fi/yleisesittely/historia/ katsottu 23.1.2011 
 
 
Tilastokeskus (www.stat.fi) 
 
Lääni (lakkautettu 31.12.2009) 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/laani/001-2009/index.html   
katsottu 6.10.2010 
 
Maakunta 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/maakunta/001-2010/index.html   
katsottu 6.10.2010 
 
Väestö 
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html  katsottu 5.10.2010. 
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puolustusvoimissa. Työ on kuitenkin ekumeenista ja 
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         LIITE 2 
 
         SAATEKIRJE 
         27.4.2010 
 
 
 
 
Hyvä koulutuspurjehdukselle osallistuva, 
 
 
Teen yliopistollista tutkimusta kirkollisesta työstä koulutuspurjehduksella 
miinalaiva Pohjanmaalla vuonna 2010. Kiinnostuksen kohteena on 
koulutuspurjehdukselle osallistuvien tausta sekä odotukset ja kokemukset 
kirkollisesta työstä. 
 
Tutkimusaineistona käytän kaikkien koulutuspurjehdukselle osallistuvien 
täyttämää kyselylomaketta, juuri tätä, joka Teille on jaettu. Kyselylomakkeessa 
kysytään muunmuassa mielipiteitä kirkollisesta työstä. Lisäksi haastattelen noin 
kymmentä henkilöä koulutuspurjehduksen jälkeen.  
 
Täytettyänne lomakkeet A ja B palauttakaa ne kuten Teitä on neuvottu. Mikäli on 
jotain kysyttävää, niin yhteyshenkilönä aluksella toimii sotilaspastori Henri 
Kivijärvi. 
 
Kaikki lomakkeet toimitetaan minulle aluksen saavuttua takaisin kotisatamaan 
Upinniemeen. Tämän jälkeen vain minä käsittelen lomakkeita. Kaikki vastaukset 
ovat nimettömiä, joten ehdoton luottamuksellisuus on taattu. Lisäksi tulokset 
julkaistaan ainoastaan kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen vastaajan 
antamat tiedot eivät paljastu pro gradu -tutkielmassa. Kyselylomakkeet ja 
haastattelutiedostot tuhotaan asianmukaisesti tutkielman valmistuttua. 
 
Pro gradu -työni ohjaajana toimii Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 
professori Markku Heikkilä. Merivoimat on myöntänyt tutkimukselleni 
tutkimusluvan (Merivoimien Esikunnan asiakirja DE12963). 
 
Toivon, että vastaatte ajatuksella ja rehellisesti jokaiseen kysymykseen. 
Tutkimuksen luotettavuuden  kannalta jokainen vastaus on tärkeä. Tutkielman 
arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2010. Hyväksymisen jälkeen se on 
luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa (lisätietoja www.helka.fi.) 
 
Kiitos ajastastanne. Ystävällisin terveisin, 
 
 
 
Johanna Lahtinen 
teologian kandidaatti 
johanna.lahtinen@helsinki.fi 
 
 
LIITTEET: Lomake A 
  Lomake B 



         LIITE 3 
 
m0= kyselylomakkeen järjestysnumero    LOMAKE A 
 
Kyselylomake pro gradu -tutkielmaa varten.     
 
LUOTTAMUKSELLINEN 
 
Kyselylomakkeessa on erilaisia kysymyksiä, kuten taustakysymyksiä, 
kysymysväittämiä ja avoimia kysymyksiä. Lukekaa ohjeet ja kysymykset 
huolellisesti ja vastatkaa rehellisesti. 
 
I Tietoja vastaajasta: 
 Ympyröikää se vaihtoehto, joka kuvaa Teitä parhaiten. 
 
m1: Kuinka mones koulutuspurjehdus tämä on Teille?  

1.    2.    3.    4    5.    6. tai useampi 
 
m2: Oletteko 1.  varusmies 
   2.  kadetti 

3.  vakituisesti Pohjanmaalla palveleva palkattu henkilö: 
upseeri tai erikoisupseeri 
4.  vakituisesti Pohjanmaalla palveleva palkattu henkilö: 
opisto- tai aliupseeri 
5.  muu puolustusvoimien palkattu henkilö: upseeri tai 
erikoisupseeri 
6.  muu puolustusvoimien palkattu henkilö: opisto- tai 
aliupseeri 

   7.  muu: mikä ____________ 
 
m3: Syntymävuotenne: 19____ 
 
m4: Äidinkielenne: 1.  suomi 
    2.  ruotsi 
    3.  muu: mikä ______________ 
 
m5: Perhesuhteenne 1.  asun yksin/vanhempieni kanssa, en seurustele 
    2.  asun yksin/vanhempieni kanssa, seurustelen 
    3.  avo- tai avioliitossa, ei lapsia 
    4.  puoliso ja kotona asuvia alaikäisiä lapsia 

5.  avo- tai avioliitossa, ei enää kotona asuvia 
alaikäisiä lapsia 

    6.  muu, mikä: ________________ 
 
m6: Koulutuksenne 1.  peruskoulu  5.  ammattikorkeakoulu 
    2.  lukio/ylioppilas 6.  korkeakoulututkinto 
    3.  ammattitutkinto 7.  muu: mikä _____________ 
    4.  opistotason tutkinto  8.  ei tutkintoa 
 
 
 



m7: Mistä päin Suomea koette olevanne kotoisin? 
 1.   Helsinki ja/tai pääkaupunkiseutu  11.   Etelä-Savo 
 2.   Länsi-Uusimaa     12.  Pohjois-Savo 
 3.   Itä Uusimaa    13.  Pohjois-Karjala 
 4.   Varsinais-Suomi    14.  Keski-Suomi 
 5.   Satakunta     15.  Etelä-Pohjanmaa 
 6.   Kanta-Häme    16.  Pohjanmaa 
 7.   Pirkanmaa     17.  Keski-Pohjanmaa 
 8.   Päijät-Häme    18.  Pohjois-Pohjanmaa 
 9.   Kymenlaakso    19.  Kainuu 
 10. Etelä-Karjala    20.  Lappi 
 21.  Ahvenanmaa    22.  Muu, mikä ___________ 
 
m8: Kuulutteko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön? 
 1.  Evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
 2.  Ortodoksiseen kirkkoon 
 3.  Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön. Mihin: _______________ 
 4.  Muuhun uskonnolliseen yhteisöön. Mihin: _______________________ 
 5.  En kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön 
 
m9: Jos kuulutte tai olette joskus kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
vastatkaa myös tähän  kohtaan: (Muut voivat siirtyä seuraavaan kysymykseen.) 
 Oletteko käynyt rippikoulun:  1.  Kyllä. 2.  En. 
 
m10: Lapsuudenperheenne suhde kristinuskoon oli: 
  1.  erittäin myönteisesti kristinuskoon suhtautuva 
  2.  jonkin verran myönteisesti kristinuskoon suhtautuva 
  3.  ei myönteisesti, eikä kielteisesti kristinuskoon suhtautuva 
  4.  jonkin verran kielteisesti kristinuskoon suhtautuva 
  5.  erittäin kielteisesti kristinuskoon suhtautuva 
 
m11: Koetteko olevanne: 
  1. uskovainen 
  2. uskon Jumalaan/johonkin korkeampaan voimaan, mutta en ole  
      kuitenkaan mikään uskovainen 
  3. en tiedä uskonko Jumalaan/johonkin korkeampaan voimaan 
  4. epäilen Jumalan/jonkin korkeamman voiman olemassaoloa 
  5. en usko Jumalaan tai mihinkään korkeampaan voimaan 
 
 
 
II Odotukset kirkollisesta työstä ennen koulutuspurjehdusta. 
Tämän osion kysymykset koskevat Teidän odotuksianne ja mielipiteitänne ennen 
koulutuspurjehdusta. 
 
Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 
Ympyröikää sen väittämän numero, joka parhaiten kuvaa omaa näkemystänne. 
Vastatkaa jokaiseen väittämään. Vaihtoehdot: 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin 
eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin 
samaa mieltä 
 
 



 
    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 
m12: Minulle oli tärkeää, että pappi 
tulee purjehdukselle mukaan. 1      2         3   4     5 

m13:   
Suhtauduin varauksella papin  
läsnäoloon aluksella. ..  1      2         3   4     5 

m14: Tiesin, että papin kanssa käytävät keskustelut 
ovat luottamuksellisia.          1      2         3   4     5 

m15: Toivoin, että papin kanssa voisi keskustella 
myös kahdenkesken.             1      2         3   4     5 
 
m16: Olin sitä mieltä, että papin kanssa voi puhua vain 
uskonnollisista asioista.        1      2         3   4     5 

m17: Tiesin, että kaikki uskonnosta riippumatta voivat 
keskustella papin kanssa.     1      2         3   4     5 

m18: Tiesin, että aluksella pidetään jumalanpalveluksia/ 
hartauksia.    .....................   1      2         3   4     5 
m19: Tiesin, että koulutuspurjehduksella 
voi käydä rippikoulun.         1      2         3   4     5 
 
 
III Kirkollinen työ miinalaiva Pohjanmaalla vuonna 2010. 
Tämän osion kysymykset käsittelevät papin tekemää kirkollista työtä 
koulutuspurjehduksella. Puolustusvoimien kirkollinen työn lähtökohtana on tehdä 
työtä siellä, missä sen jäsenetkin ovat. Tässä tapauksessa siis aluksella. 
Kirkollista työtä ovat esimerkiksi hartaudet, jumalanpalvelukset, rippikoulu, 
kirkollisen alan oppitunnit ja luottamukselliset keskustelut papin kanssa.  
 
Ympyröi seuraavista kohdista joko 1 tai 2. 
m20: Osallistuin ensimmäisen illan hartauteen.  
     1  Kyllä 2  En. Miksi: ________ 
m21: Osallistuin ainakin yhteen ehtoollisjumalanpalvelukseen.  

1  Kyllä 2  En. Miksi:________ 
m22: Kävin ainakin kerran ehtoollisella.    
     1  Kyllä 2  En. Miksi: ________ 
m23: Osallistuin kirkollisen alan oppitunneille.  
     1  Kyllä 2  En. Miksi: ________ 
m24: Keskustelin luottamuksellisesti papin kanssa.  
     1  Kyllä 2  En. Miksi: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 
Ympyröikää sen väittämän numero, joka parhaiten kuvaa omaa näkemystänne. 
Vastatkaa jokaiseen väittämään. Vaihtoehdot: 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin 
eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 
4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 
 
    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 
m25: Jumalanpalvelus aluksen kannella 
oli mieleenpainuva kokemus.   1      2         3   4     5 

m26: Hartaudet/jumalanpalvelukset ovat tärkeitä hengähdyshetkiä 
koulutuspurjehduksen arjessa.  1      2         3   4     5 

m27: Kävin ehtoollisella, koska 
muutkin kävivät.   .  1      2         3   4     5 

m28: Kävin ehtoollisella, koska 
se oli minulle tärkeää.     1      2         3   4     5 

m29: Jumalanpalveluksia ja/tai hartauksia 
olisi pitänyt olla enemmän.      1      2         3   4     5 

m30: Ripittäydyin (sisältää synnintunnustuksen ja 
synninpäästön) papille.  .......   1      2         3   4     5 

m31: Olisin kaivannut enemmän mahdollisuuksia kahdenkeskisiin 
keskusteluihin papin kanssa.   1      2         3   4     5 

m32: Olisin kaivannut mahdollisuutta 
ripittäytymiseen.   ..   1      2         3   4     5 

m33: Keskustelin merellä luottamuksellisesti 
papin kanssa.   ..............   1      2         3   4     5 

m34: Keskustelin luottamuksellisesti papin kanssa, 
kun alus oli satamassa.  .......   1      2         3   4     5 

m35: Minulla ei ole ollut tarvetta luottamukselliseen 
keskusteluun papin kanssa.     1      2         3   4     5 

m36: Tiesin, mistä papin voisi tavoittaa, jos olisi tarvetta luottamukselliseen 
keskusteluun.   ............   1      2         3   4     5 
m37: On hyvä, että koulutuspurjehduksen aikana kaikilla halukkailla on 
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun papin kanssa mieltä 
painavista asioista.  ............   1      2         3   4     5 

m38: Mistä aiheesta olisitte toivonut kirkollisen alan oppitunteja? 
____________________________ 

m39: Jos ripittäydyitte tai keskustelitte luottamuksellisesti papin kanssa, niin 
missä tilassa/paikassa keskustelu(t) käytiin? 
__________________________________________________________________ 

m40: Mitä muuta olisitte toivonut kirkolliselta työltä/papilta 
koulutuspurjehduksella? ____________________________________________ 



IV Hengellinen elämä  
Tässä osiossa kysytään sitä, miten olette itse kokenut erilaiset kirkolliset tai muut 
erityiset tilanteet. Onko niissä ollut mahdollista rauhoittua? Ovatko ne puhutelleet 
sisimpäänne? Hengellisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä harrasta, koskettavaa, 
pyhää tai jollain muulla tavoin merkityksellistä kokemusta. Hengellisyys ei ole 
välttämättä sidottu mihinkään tiettyyn uskontoon. 
Ympyröikää sen väittämän numero, joka parhaiten kuvaa omaa näkemystänne. 
Vastatkaa jokaiseen väittämään. Vaihtoehdot: 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin 
eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin 
samaa mieltä, 0= En osallistunut kyseiseen tapahtumaan. 
 
   Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin  En 
   eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä osallistunut 
   (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5)  (=0) 
 
Koin hengellisesti (pyhinä, koskettavina yms.) seuraavat tapahtumat: 

m41: Ensimmäisen 
illan hartaus.  ...........      1      2         3   4     5  0 

m42: Jumalanpalvelukset 
aluksen kannella.            1      2         3   4     5  0 

m43: Äitienpäivän 
jumalanpalvelus (9.5.)    1      2         3   4     5  0 

m44: Puolustusvoimain lippujuhlapäivän 
hartaus (4.6.)    ........      1      2         3   4     5  0 

m45: Ehtoollinen 
jumalanpalveluksessa.   1      2         3   4     5  0 

m46: Virsien 
laulaminen.   .............    1      2         3   4     5  0 

m47: Oppitunnit.   .    1      2         3   4     5  0 

m48: Yleistason keskustelu 
papin kanssa.                 1      2         3   4     5  0 

m49: Luottamuksellinen keskustelu (=sielunhoito) 
papin kanssa.   ......   1      2         3   4     5  0 

m50: Rukoilu itsekseni. 1      2         3   4     5  0 

m51: Raamatun lukeminen 
itsekseni.    .....   1      2         3   4     5  0 

 
 
 
 
 
 



   Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin  En 
   eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä osallistunut 
   (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5)  (=0) 
 
m52: Koin pyhän läsnäolon jossain jumalanpalveluksessa 
tai hartaudessa.   ......   1      2         3   4     5  0 

m53: Pystyin rauhoittumaan hartaudessa tai 
jumalanpalveluksessa. 1      2         3   4     5  0 

m54: Koin pyhän läsnäolon jossain muualla. 
Missä: ____________  1      2         3   4     5  0 

m55: Mietin elämän/olemassaolon tarkoitusta  
koulutuspurjehduksella. 1      2         3   4     5  0 

m56: Mietin Jumalan/jonkun korkeamman voiman olemassaoloa 
koulutuspurjehduksella. 1      2         3   4     5  0 

m57: Koin pyhän läsnäolon yksin ollessani.  
Missä: _____________  1     2         3   4     5  0 

m58: Muu merkityksellinen (hengellinen, harras yms. kokemus) 
Mikä: _____________  1      2         3   4     5  0 
 
 
 
V Koulutuspurjehdukseen yleisesti liittyviä kysymyksiä  
Tässä osiossa kysytään esimerkiksi kokemuksianne koulutuspurjehduksella sekä 
asioita, jotka ovat voineet vaikuttaa mielialaanne. Ympyröikää sen väittämän 
numero, joka parhaiten kuvaa omaa näkemystänne. Vastatkaa jokaiseen 
väittämään. Vaihtoehdot: 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei 
samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 
 
    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 
m59: Koulutuspurjehdus on ollut rankempaa 
kuin kuvittelin .  ....................   1      2         3   4     5 

m60: Koulutuspurjehdus on ollut 
hyvä kokemus.    1      2         3   4     5 

m61: Aluksella on hyvä 
ilmapiiri.   .......................   1      2         3   4     5 

m62: Messissämme on 
hyvä ilmapiiri.   ...............   1      2         3   4     5 

m63: Koen olevani 
osa yhteisöä.   ......................   1      2         3   4     5 

m64:  
papin pääkirjoituksen.   .......   1      2         3   4     5 

m65: Aluksella on ainakin yksi sellainen henkilö (muu kuin pappi), jolle 
voisin kertoa murheistani.  ..   1      2         3   4     5 

 



    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 

m66: Minusta on helppo puhua ongelmistani 
palvelustovereideni kanssa.      1      2         3   4     5 

m67: En voisi avautua ongelmistani 
esimiehilleni.    1      2         3   4     5 

m68: Olen ollut huolissani muiden 
jaksamisesta.    1      2         3   4     5 

m69: Merellä ei ole ollut aikaa miettiä 
omia asioita. ..   1      2         3   4     5 

m70: Vierassatamassa on ollut aikaa 
miettiä omia asioita.      1      2         3   4     5 

m71: Kova merenkäynti on vaikeuttanut 
jaksamistani. .   1      2         3   4     5 

m72: Olen ollut huolissani fyysisestä 
jaksamisestani.   ..   1      2         3   4     5 

m73: Olen ollut huolissani psyykkisestä 
jaksamisestani.   .   1      2         3   4     5 

m74: Olen pelännyt 
purjehduksella.   ..................   1      2         3   4     5 
Mitä, missä ja milloin: ___________________________________ 

m75: Minulla on ollut huoli perheeni 
hyvinvoinnista.   .   1      2         3   4     5 

m76: Perheeni ei tue pitkää 
poissaoloani.   .....................   1      2         3   4     5 
 
 
m77: Olen huolissani miten parisuhteeni kestää 
tämän pitkän poissaolon.       1      2         3   4     5 

m78: Perheasiat ovat vaivanneet 
mieltäni.   .......................      1      2         3   4     5 

m79: Minulla on ollut  
koti-ikävä.   ......................    1      2         3   4     5 

m80: Olen ollut huolissani taloudellisesta 
tilanteestani.                       1      2         3   4     5 

m81: Yksityisyyden puute aluksella on  
haitannut minua.                   1      2         3   4     5 

m82: Olen kokenut seksuaalista häirintää 
koulutuspurjehduksella.       1      2         3   4     5 

m83: Ns. härskit jutut ovat  
vaivanneet minua.   ..............   1      2         3   4     5 

m84: En ole ollut käytökseeni täysin tyytyväinen 
vierassatamissa.   ..........   1      2         3   4     5 



    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 

 

m85: Tiedän, että perheeni pärjää vaikka 
olen poissa.                    1      2         3   4     5 

m86: Olen voinut pitää tarpeeksi 
yhteyttä kotiväkeen.              1      2         3   4     5 

m87: Vierassatamissa on ollut 
mukava vierailla.                1      2         3   4     5 

m88: Odotan hyvillä mielin 
kotiinpaluuta.   ....................   1      2         3   4     5 

m89: Mikä on parasta tai mieluisinta kotiinpaluussa:______________________ 

m90: Mikä on ikävintä tai ahdistavinta kotiinpaluussa: ____________________ 
 
 
m91: Koen, että pappi on ollut 
osa yhteisöä.   .................   1      2         3   4     5 

m92: Papin kanssa on voinut puhua 
               1      2         3   4     5 

m93: Voisin kertoa murheistani 
papille.   .................              1      2         3   4     5 

m94: Tiedän, että ainakin joku muu tällä aluksella 
on keskustellut luottamuksellisesti 
papin kanssa.                        1      2         3   4     5 
 
 
Papin roolista yleisesti koulutuspurjehduksilla: 

m95: Papin pitää olla läsnä,  
muttei uskoa tyrkyttävä. 1      2         3   4     5 

m96: On tärkeää, että pappi on osa 
sotilasyhteisöä.                     1      2         3   4     5 

m97: Papilla tulee olla kokemusta 
meripalveluksesta.           1      2         3   4     5 

m98: Myös siviilipappi voisi olla mukana 
koulutuspurjehduksella.       1      2         3   4     5 

m99: Papit voisivat osallistua vapaalla enemmän  
yhteisiin illanviettoihin.   .   1      2         3   4     5 

m100: Papit voisivat julistaa Jumalan 
sanaa enemmän.             1      2         3   4     5 

m101: Papin pelkkä läsnäolo aluksella 
on tärkeää.                            1      2         3   4     5 

 



VI Vain varusmiehille ja kadeteille tarkoitetut kysymykset 
(Muut voivat siirtyä kohtaan VII.) 
Ympyröikää sen väittämän numero, joka parhaiten kuvaa omaa näkemystänne. 
Vastatkaa jokaiseen väittämään. Vaihtoehdot: 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin 
eri mieltä, 3= ei eri eikä samaa mieltä, 
4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 
 
    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 

 
m102: Olen tyytyväinen, että koulutuspurjehdus on osa 
koulutustamme.   .................   1      2         3   4     5 

m103: Skanssissamme (tai muussa majoitustilassa) on ollut pääasiassa hyvä 
ilmapiiri.   ............................   1      2         3   4     5 

m104: Pappia on mielestäni  
helppo lähestyä.  .......   1      2         3   4     5 

m105: Upseereita on helppo 
lähestyä.   ...................   1      2         3   4     5 

m106: Muita palkattuja sotilaita on  
helppo lähestyä.                       1      2         3   4     5 

m107: Nuorempia kadetteja on  
helppo lähestyä.                       1      2         3   4     5 

m108: Vanhempia kadetteja on  
helppo lähestyä.             1      2         3   4     5 

m109: Varusmiehiä on helppo  
lähestyä.   .............                   1      2         3   4     5 

 
VII Vastaustilanteen ja oman voinnin arviointia: 
 
Tätä täyttäessänne koulutuspurjehdus on loppusuoralla ja ajatukset ovat ehkä jo 
suuntautumassa kotia kohti. Koulutuspurjehdus on voinut olla fyysisesti ja 
henkisesti raskastakin. Arvioikaa seuraavia väittämiä tämänhetkisen 
vastaustilanteen aikana. Ympyröikää sen väittämän numero, joka parhaiten kuvaa 
omaa näkemystänne. Vastatkaa jokaiseen väittämään. Vaihtoehdot: 1= täysin eri 
mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei eri eikä samaa mieltä, 4= jokseenkin 
samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 
 
    Täysin    Jokseenkin     Ei samaa           Jokseenkin    Täysin 
    eri mieltä   eri mieltä     eikä eri mieltä   samaa mieltä    samaa mieltä 
    (=1)      (=2)             (=3) (=4)      (=5) 
 
m110: Minun oli vaikea keskittyä 
lomakkeen täyttämiseen.         1      2         3   4     5 

m111: Olen tällä hetkellä  
todella väsynyt.   ............   1      2         3   4     5 

m112: Olen nukkunut edellisen  
yön melko hyvin.                  1      2         3   4     5 



VIII Avoimia kysymyksiä: 
 
Mitä muuta haluaisitte kertoa kirkollisesta työstä: hyvää/toimivaa ja kehitettävää? 
Tapahtuiko koulutuspurjehduksella jotain, jonka haluaisitte vielä mainita? 
Vastatkaa omin sanoin. Jos tila ei riitä, jatkakaa vastaustanne kääntöpuolelle. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
 
 
Kiitos vastaamisesta. Suotuisia tuulia kotimatkalle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         LIITE 4 
 
         LOMAKE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä vastaaja, 
 
 
Täyttäkää tähän lomakkeeseen nimenne ja yhteystietonne mahdollista haastattelua 
varten.  
Tämän lomakkeen tietoja ei yhdistetä varsinaiseen tutkimuskyselyyn (joka 
on lomake A),  
vaan ainoastaan varmistamaan, että kaikki koulutuspurjehdukselle osallistuvat 
ovat saaneet täytettäväkseen tutkimuskyselyn. 
 
 
 
Arvo ja nimi: _____________________________________________________ 
 
 
 
Ympyröikää allaolevista vaihtoehdoista mieleisenne: 
 
Haastattelu: 
 
Suostun haastateltavaksi koulutuspurjehduksen jälkeen: 1.   Kyllä       2.   En 
 
Yhteystietoni elokuussa 2010: 
puhelinnumero:  _____________________________ 
sähköpostiosoite: _____________________________ 
muu osoite:  _____________________________ 
   _____________________________ 
   _____________________________ 
 
 
 
Arvonta: 
 
Kiitokseksi arvokkaan tutkimusaineiston keräämisessä osallistun arvontaan, jossa 
kaikkien vastanneiden kesken arvotaan neljä Upinniemen sotilaskodin 
pizzalahjakorttia.  
 
1.   Kyllä, osallistun arvontaan. 2.   En osallistu arvontaan. 
 


