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Abstract

From preacher to listener – Irja Kilpeläinen as a reformer of Finnish pastoral care in
hospitals, 1960–1969
Keijo Karvonen
This study answers the question concerning the role of Irja Kilpeläinen (1911–
1999) in the reform of pastoral care for the mentally ill and general pastoral care
in hospitals in Finland in the 1960s. The period under investigation (1960–1969)
is the most important stage in her career as a hospital chaplain and educator.
The research methods are the genetic method of historical research and content
analysis, which is used in the study of the literary production of Kilpeläinen.
Kilpeläinen acquired her most important resources for pastoral care, its
narration and its teaching from Carl Rogers (1902–1987) who, until the mid1960s, was the most influential psychotherapist in the field of Christian pastoral
care and the most renowned in the United States. Kilpeläinen studied pastoral
care in hospitals in the United States in 1960–1961. There, pastoral theology
and psychology as well as pastoral care based on Rogers’ psychotherapy view
and method, were taught by teachers from an internationally renowned seat of
theological learning.
Therapy based on the Rogers method was taught to Kilpeläinen by instructor
of clinical practice, George Shugart, at the child psychiatry clinic of the training
hospital. Kilpeläinen received her strongest dose of the Rogers view of psychotherapy
from this clinical practice instructor whom she idolised as a guru. Rogers’ decisive
influence is evident in all Kilpeläinen’s production. Notwithstanding the teachings
of Rogers, Shugart urged her also to make use of the findings of other schools
without exception. Kilpeläinen herself neither wanted to be nor felt that she was a
representative of Rogers’ or any other trend in psychotherapy.
Irja Kilpeläinen was the main driving force behind the reform of Finnish
pastoral care, which was still in its infancy. The pastoral care method that she
brought back from the United States was not completely unknown. The family
counsellors of the Finnish Evangelical Lutheran Church had been using a Finnish
version of the social casework discussion method developed in the sphere of
American social work. Rogers’ view of therapy and his client-centred method of
therapy had been fundamentally influencing the social casework method since the
end of the Second World War. Kilpeläinen’s group of pastoral care experts who had
been sent to the United States knew about the method.
As Kilpeläinen was preparing for her study trip, the teaching of the family
counsellors’ discussion method was started for Finland’s hospital chaplains who
numbered approximately 30. A change was beginning in the sphere of the Church’s
6
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pastoral care in hospitals towards more patient-centred discussion of pastoral care.
Niilo Syvänne, a leading influence in pastoral care in hospitals, served as a bridge
between the old kerygmatic view and the new idea of pastoral care.
It was, however, Irja Kilpeläinen, as the representative of the new generation,
who initiated the reform. As a practical force, she boldly introduced the new
modus operandi. As a pragmatic and skilled writer and a charismatic lecturer who
spoke in plain language, she was able to win over many other hospital chaplains
and influential people in the field of special pastoral care. They felt that, in terms
of pastoral care for the sick, they had acquired something completely new and yet
familiar, a view of dialogue between people based on age-old tacit knowledge.
Kilpeläinen began to use the pastoral care method, which she had adopted in
the United States, on mentally ill patients as soon as she returned to Finland. She
started working as chaplain in a psychiatric hospital in summer 1961. In 1966,
she wrote a pastoral thesis based on pastoral care discussions she had had with
patients suffering from psychosis. The thesis was praised by Archbishop Martti
Simojoki and experts in pastoral care and psychotherapy. They considered it a
unique study and a guide for use in the pastoral care of psychotic patients. In her
literary work and her presentations and introductions, Kilpeläinen expressed her
desire to promote throughout the Church the reform of pastoral care based on the
said method.
Without hindering the progress of reform, Kilpeläinen’s work reflected on the
one hand the great structural change in society in the 1960s, and on the other
hand the Neo-Pietist revival movement within the Church. Neo-Pietists opposed
the way in which the decision-makers of the Church were trying to introduce
reforms in reaction to the change in society. Kilpeläinen, who had eschewed her
background in the revival movement and was now identifying with the doctrine
of the new established Church that was driving ecclesiastical reform, was the target
of criticism from Neo-Pietists, the old friend professor Osmo Tiililä and the young
dogmatist Eero Huovinen. Her long-time friend Martti Simojoki, who remained
an adherent to Pietist ideas and opposed the introduction of psychology into
pastoral care – even though he did support ecclesiastical reform – expressed his
differing view.
During the decade, Kilpeläinen marketed her view and method of pastoral care
to readers in journals and to her colleagues and diaconal workers in lectures and
presentations. She got the adoption of the method off to a strong start throughout
the Lutheran Church in her hugely popular book Osaammeko kuunnella ja
auttaa. Lähimmäiskeskeisen sielunhoidon opas (Can we listen and help. A guide to
neighbourly pastoral care, 1968).
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Historian tutkiminen yhden henkilön elämän kautta on mielestäni kiehtovin tapa
perehtyä menneisyyden kulkuun. Vuosikymmeniä sitten tein pro gradu -tutkielmani Suomen Lähetysseuran juutalaistyön keskeisestä hahmosta Aili Havaksesta.
Kaksi vuosikymmentä myöhemmin löysin itseni toisen kirkollisen työmuodon –
sielunhoidon – tärkeän uudistajan Irja Kilpeläisen kirjeiden ja häntä koskevien
asiakirjojen parista. Sattumaa – tai johdatusta – on, että olen saanut tutkimuskohteikseni nämä teologinaiset.
Tutkimusprosessi, jossa olen joutunut käyttämään kahta tutkimusmenetelmää
vuorotellen ja välistä sisäkkäin tai päällekkäin, muistuttaa kovin paljon vanhan
auton entisöintiä. Työ pitäisi tehdä järjestelmällisesti, jotta se valmistuisi kohtuullisessa ajassa. Tämä on kuitenkin käytännössä vaikeaa, koska edessä on kovin
monista osista koostuva kokonaisuus ja monenlaista osaamista vaativia toimia. On
kunnioitettava työn kohdetta ja ymmärrettävä siihen liittyvää aikaa. Silloin tällöin
työ hidastuu tai peräti pysähtyy jonkin hankalan työvaiheen vuoksi. Kunnollista
tulosta on mahdoton saada yksin puurtamalla, vaikka sitäkin tarvitaan. Mukaan
tarvitaan joukko muita alan osaajia sekä kannustajia ja rohkaisijoita, jotta pitkä
projekti lopulta jonain päivänä valmistuisi.
Kirkkohistorian laitoksen kannustavaan ja jokaista opiskelijaa arvostavaan
ilmapiiriin miellyin jo pro gradua tehdessäni. Dosentti, sittemmin professori Juha
Seppo välitti jo tutkielman tekoon valmistavalla metodikurssilla tuota ilmapiiriä.
Professori Pentti Laasonen, laudaturseminaaria hänen sijaisenaan johtanut apulaisprofessori Pekka Raittila ja tämän assistenttina toiminut dosentti Hannu Mustakallio jatkoivat innostavan ilmapiirin ylläpitämistä. Oli helppo vastata myöntävästi
Pentin houkutteluun jatkaa tutkimusta pro gradu -tutkielman aihepiiristä. Vaikka
lapsiperheen vaativat mutta iloiset velvoitteet ja uusi kiinnostava työ keskeyttivät
pian ensimmäisen jatkotutkimusyrityksen, kipinä jäi. Sytytettävää vuosien kuluessa etsiessäni lopulta tuntui, että oli järkevintä löytää uusi tutkimuskohde läheltä
omaa työkenttää, jotta siihen voisi palkkatyön ohessa pureutua.
Pohtiessani sopivaa aihetta sairaalasielunhoidon historiasta soitin kirkon sairaalasielunhoidon keskuksen johtajalle Kirsti Aallolle. Hän tokaisi hetken aikaa
keskusteltuamme: ”Tee tutkimus Irjasta!” Rovasti Kirsti Aalto ansaitsee erityiskiitoksen tutkimusaiheen keksimisestä. Hänen innostunut suhtautumisensa pitkällä
tutkijaksi opettelijan matkalla sen jälkeenkin on valanut uskoa tekemiseen. Kaiken
päälle hän suomen kielen intohimoisena harrastajana ja osaajana on ollut innostava ja terävä, alansa hallitseva kielenopettaja. Meillä on ollut hauskaa suomen kielen
kiemuroiden parissa.
Loputtoman optimistinen ja rohkaiseva ohjaajani professori Jouko Talonen on
ollut hitaasti oppivan ja etenevän ohjattavansa korvaamaton tuki. Hän on paitsi
antanut asiantuntevia neuvoja myös kehottanut välttämään liian vakavasti ottamista ja muistuttanut levon tarpeesta, jota ilman tutkija uupuisi matkalla. Toisen kirkkohistorian ohjaajani, professori Kyllikki Tiensuun ”rakkaudesta lajiin”
-asenteella toteutunut, vaativa ja erittäin asiantunteva mutta samalla kannustava
opastus on ollut elintärkeää. Olen vihdoin oppinut tuottamaan oikeaa historiantutkimusta. Hänen kaltaisensa opinnäytteiden ohjaamiseen omistautunut professori Aila Lauha, jonka tutkijaseminaariin sain osallistua yhden lukuvuoden ajan,
tarjosi arvokasta opastusta ja valoi heikkouskoiselle tutkijalle uskoa kykyihinsä.
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Viimeisen vuoden ajan sielunhoidon alan ohjaajanani on toiminut teologian
tohtori, rovasti Matti-Pekka Virtaniemi. Hänen laaja tietämyksensä oli korvaamattomana apuna, jotta sain tutkimukseni sielunhoidon osalta vaadittavalle tasolle.
Matti-Pekan lämmin ja kannustava suhtautuminen antoi luottamusta työn onnistumiseen.
Kiitän esitarkastajiani dosentti Timo Junkkaalaa ja professori emeritus Paavo
Kettusta, joka toimii myös vastaväittäjänäni. Heidän arvokas palautteensa auttoi
parantamaan tutkimusta vielä viime vaiheissa. Professori emerita Marja-Liisa
Swantz, rovasti Kirsti Aalto, teologian maisteri, psykoanalyytikko Maiju Myyrä
ja teologian tohtori Matti-Pekka Virtaniemi, joita olen voinut haastatella, ovat
antaneet aineksia väitöskirjaani. Heidän lisäkseen monet muut haastatellut ja
keskusteluja kanssani käyneet ovat tarjonneet arvokasta Irja Kilpeläiseen liittyvää
taustatietoa.
Pastori Juha Valkeapää ansaitsee kiitoksen viisaana rinnalla kulkijana, joka johdatti minut oikean tutkijanotteen jäljille, kun kompuroin vielä lähes epätoivoisena
sitä etsien. Rohkaisevat keskustelusessiot hyvien ystävieni teologian tohtori, psykoanalyytikko Martti Ajon sekä vankilapastori ja tietokirjailija Timo Simppulan
kanssa auttoivat pysymään työssä kiinni, kun matkan loppuvaiheessa uhkasi uskon
puute.
Kiitoksen ansaitsevat myös teologisen tiedekunnan tohtorikoulutusneuvonnan
palvelualttiit koulutussuunnittelijat Jutta Kajander ja Anniina Sjöblom, Kansalliskirjaston osaavat ammattilaiset ulkomaisten aikakauskirjalähteiden etsimisestä
sekä Kansallisarkiston Helsingin ja Oulun toimipaikkojen sekä Kirkkohallituksen
arkiston ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö. Kiitos kielenkääntäjä Tim Gloganille tiivistelmän hyvästä kääntämisestä englannin kielelle. Kirkon tutkimuskeskukselle kuuluu kiitos apurahoista, jotka mahdollistivat yhteensä 15 kuukauden
virkavapaudet.
Karjalan teologiselle seuralle olen kiitollinen iloisesta yllätyksestä, kun se otti
väitöskirjani julkaisusarjaansa. Erityisesti professori emeritus Hannu Mustakalliota kiitän paneutumisesta asiaansa omistautuneen otteella käsikirjoituksen viimeistelyyn ja allekirjoittaneen viime vaiheen opastamiseen.
Perhepiirin ensimmäiset kiitokset menevät edesmenneille. Vanhempani antoivat lapsilleen vapaan tilan yhtään painostamatta valita elämänuransa ja kannustivat siinä. Toivon, että kiitokseni tavoittavat ajan rajan tuolla puolen olevat Seija
ja Martti Karvosen. Minun kerrotaan vastanneen noin kolmivuotiaana kysymykseen, mikä minusta tulee isona, että haluan olla asiantuntija. Nyt vihdoin lienen
yhdellä erityisalalla sellainen.
Perheeni, turvallinen lähipiirini, ennen kaikkea puolisoni Irja mutta myös lapset Niina ja Tuomo puolisoineen ovat ajallisen elämäni perusta ja elinehto. He
ovat kannustusjoukko, joka on koko ajan uskonut tutkimustyöni valmistumiseen.
Omistan tämän kirjan monien alojen tietäjälle ja perusteelliselle tutkijalle, alakoulun kolmasluokkalaiselle Elmolle. Hänen ansiostaan saan ylpeästi kantaa ukin
arvonimeä, joka voittaa korkeimmatkin oppiarvot.
Keravalla Irjan päivänä 30.1.2021
Keijo Karvonen
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1
tutkimustehtävä

Pidän kahdesta asiasta: ihmisistä ja kirjoittamisesta.1
Merkittävästä suomalaisesta kirjailijasta, toimittajasta, nuorisotyöntekijästä ja rippikoulun uudistajasta, sacri ministerii candidatus2 Irja Kilpeläisestä (1911–1999)
kehkeytyi suomalaisen sairaalasielunhoidon ja yleensä sielunhoidon keskeisin
uudistaja kirkossa. Voi pitää yllättävänä, että teologi, joka ehti ensin tehdä pitkän uran muualla kirkon ja kirkollisten järjestöjen tehtävissä, tuli tunnetuksi sairaalasielunhoitajana ja erityisesti perinteisestä sielunhoidon tavasta poikkeavan
keskustelumenetelmän kehittäjänä. Monille Kilpeläisestä jotain tietäville yllätys
on ollut päinvastainen. Hänet tunnetaan laajalti sairaalasielunhoitajan urastaan
ja sielunhoidon keskustelumenetelmästä kirjoittamastaan opaskirjasta, jota ovat
oppikirjana lukeneet monet muutkin kuin Suomen evankelisluterilaisen kirkon3
työntekijät. Heille on ollut yllätys, että Kilpeläinen oli jo ennen sairaalateologin
uraansa muulla tavoin tunnettu kirkollinen vaikuttaja.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Irja Kilpeläisestä tuli keskeisin hahmo kirkon 1950-luvun lopulla alkaneessa sairaalasielunhoidon uudistuksessa ja samalla sielunhoidon uudistuksen käynnistäjä koko kirkossa. Tutkimuksen
kohteena on Kilpeläisen kouluttautuminen sielunhoitotyöhön, sairaalasielunhoitajan ura ja toiminta luennoijana, kouluttajana ja kirjoittajana yhteiskunnan
suuren rakennemuutoksen, aatteellisen ja kirkollisen murroksen vuosikymmenellä
1960–1969. Aloitusvuodeksi on määräytynyt 1960, jolloin Kilpeläisen tulevaisuus
sielunhoitoon liittyvien tehtävien parissa varmistui. Hän aloitti opiskelun New
Yorkin Manhattanilla kansainvälisesti tunnetussa teologisessa opinahjossa Union
Theological Seminaryssa (UTS) ja kliinisen harjoittelun UTS:n harjoitteluklinikassa
St Luke´s -sairaalassa. Jotta tapahtumien kokonaisuus hahmottuisi eheäksi, selvitän
aluksi, miten Kilpeläinen päätyi erityissielunhoidon pariin.

1 KA MJA kotelo 6 Irja Kilpeläinen Mikko Juvalle 30.9.1958.
2 Latinan kielestä suomennettuna pyhän (pappis)viran kandidaatti. Ns. jumaluusopillinen erotutkinto
oli teologian yliopistotutkinto, joka oli vuodesta 1849 alkaen miehille papiksi vihkimisen edellytys.
Förvaltningshistorisk ordbok www.
3 Käytän tästä lähtien tässä tutkimuksessa Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta sanaa kirkko.
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Tutkimuksen takaraja on vuosi 1969, jolloin Kilpeläinen jätti tehtävänsä
Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoitajana ja hänet valittiin Helsingin sairaalateologien työnohjaajaksi. Kilpeläinen siirtyi silloin taustavaikuttajaksi. Työnohjaajanakin hän oli edelleen Helsingin seurakuntien sairaalateologien4 työyhteisön
jäsen. Hän osallistui päätyönsä ohessa sairaalasielunhoidon koulutuskursseille ja
piti esitelmiä. Tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluun tuo neljän vuoden jakso
ennen eläkkeelle siirtymistä ei tuo merkittävää uutta tietoa.
Tutkimukseni tarkastelee ajanjaksoa pääosin kronologisesti kahdesta näkökulmasta. Tutkin yhden yksilön toiminnan kautta yhtä kirkon toimintamuotoa.
Kuvaan samalla Kilpeläisen ammatillista kasvua. Kokonaisuus tuo kuitenkin esille
enemmän, koska johdantoluku kuvaa hänen elämänvaiheensa 1950-luvun lopulle
saakka. Itse tutkimus jatkaa suoraan hänen työuransa myöhempiin vaiheisiin.
Historiantutkimukseen kuuluu lähteiden systemaattinen kriittinen arviointi.
Ensi sijassa tässä on kyseessä kirkkohistorian esitys, mutta Kilpeläisen kirjallinen
tuotannon analysointi vaatii välistä poikkeamaan käytännöllisen teologian alueelle. Hyödynnän historiallisen menetelmän lisäksi sisällönanalyysia, jotta paljastuisi
lähdekirjallisuuden – lehtiartikkelien, esitelmien ja asiakirjoissa olevien lausuntojen – tutkimukselle merkityksellinen sisältö. Kahden teologian aladisipliinin välillä
edestakaisin liikkuminen auttaa selvittämään, muuttuiko Kilpeläisen elämänkatsomus ja millä tavoin. Hän eli ja toimi uuspietististen herätysliikkeiden ajatusmaailman ja omaksumansa kirkon uudistuslinjan ristiaallokossa. Tässä mielessä
tutkimus sivuaa aatehistoriaa.
Tutkimustehtävän toteuttamiseksi on ensinnäkin selvitettävä Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen juuret: mistä ja keiltä hän sai ainekset sielunhoitonäkemykselleen? Johdantoluku esittelee hänen toimintaympäristönsä ennen vuotta 1960.
Se antaa pohjan itse tutkimukselle, jonka alkamisaikaan Kilpeläinen oli jo 49-vuotias. Hänellä oli kotitaustan ja muun kasvuympäristön sekä pitkän työuran muovaama elämänkatsomus.
Varsinaisen tutkimuksen kohteena olevan ajanjakson aluksi on tutkittava
Kilpeläisen näkemyksen tausta Yhdysvalloissa, hänen siellä viettämänsä noin 11 kuukauden vaiheet ja sisältö. Tärkeää on avata Kilpeläisen kliinisen harjoittelun ohjaajan Georg Shugartin terapianäkemystä hänen kirjallista tuotantoaan tutkimalla.
Kilpeläisen näkemyksen alkuperä ei juurikaan käy selville suoranaisesti tutkimalla
hänen opiskeluaikaansa Yhdysvalloissa. Hänen muistiinpanojaan luennoista ja
Shugartin opetuksesta ei ole tallella. Sen tähden on tutkittava Kilpeläisen opintomatkan jälkeen Suomessa pitämiä luentoja, esitelmiä ja kirjallisia julkaisuja, joista
hänen Yhdysvalloista mukaan saamansa eväät paljastuvat. Hänen julkaisujaan ja
julkisia esiintymisiään varten lukemansa kirjat olivat niin ikään merkittäviä hänen
sielunhoitonäkemyksensä kannalta. Tämän vuoksi kysymys hänen näkemyksensä
juurista kulkee mukana läpi tutkittavan ajanjakson.
Kilpeläisen omaksumia näkemyksiä on peilattava hänen aiemman elämänkokemuksensa ja monipuolisen työuransa antiin, jotta muodostuisi kokonaiskuva
hänen sielunhoitonäkemyksensä perustasta. Samalla paljastuu, mikä teki hänet
vastaanottavaiseksi uusille näkemyksille. Tämä tutkimus osoittaa ne opilliset juuret, joista Kilpeläisen sielunhoitonäkemys ja hänen soveltamansa sielunhoitomenetelmä kasvoivat. Koska on kysymys Kilpeläisestä uudistajana, on pohdittava,
mitä uutta hän toi omaksumansa näkemyksen pohjalta suomalaisen sairaalasielunhoidon ja sen myötä koko kirkon sielunhoidon kentälle.
4 Sairaalasielunhoitaja ja sairaalateologi ovat synonyymeja ja sopivia yleisammattinimikkeitä, jotka kattoivat
sekä sairaalapastorit että naisteologit erityisesti aikana, jolloin naisia ei voitu vihkiä papeiksi.
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Kilpeläisen oppi-isien etsinnässä merkittävä ja Yhdysvalloissa kenties tunnetuin
psykoterapian ja terapeuttisen ohjauksen kehittäjä Carl R. Rogers (1902–1987)
nousee keskeiseen asemaan. Hän oli sielunhoidon kehittämiseen 1940-luvulta
alkaen 1960-luvun puoliväliin asti merkittävimmin vaikuttanut psykoterapeutti
ja tutkija. Lähtökohtaisesti hänen vaikutuksensa pitäisi näkyä myös Kilpeläisen
näkemyksissä. Rogersin vaikutuksesta Kilpeläiseen on keskusteltu kirkon ja akateemisten tutkijoiden piirissä. Esittelen Rogersin näkemykset ja psykoterapiamenetelmän varsin tarkasti, jotta vertailu hänen ja Kilpeläisen välillä tuottaisi
perustellun tuloksen.
Rogersin vaikutuksen tutkimisen rinnalla vertailen hänen menetelmäänsä
soveltaneiden sielunhoitajien ajattelua Kilpeläisen näkemyksiin. 1900-luvun tärkeimpiin teologeihin kuuluvaa Paul Tillichiä5 ei voi unohtaa, sillä hänen vaikutuksensa sielunhoidon teologian kehitykseen on huomattava.6
Selvitän, millainen oli 1960-luvun kuluessa kypsynyt sielunhoitonäkemys,
jonka perusteella Kilpeläisestä tuli Suomen kirkon sairaalasielunhoidon uudistaja
ja sielunhoidon uudistamiseen tähtäävä johtohahmo.
Toiseksi kysyn, miten Kilpeläinen sovelsi Yhdysvaltain opintomatkalla omaksumiaan ajatuksia ja oppimaansa terapiamenetelmää sairaalasielunhoitajan työssään.
Kolmanneksi kysymykseksi nousee, miksi ja millä tavoin Kilpeläinen perusteli
perinteisestä keerygmaattisesta sielunhoidosta poikkeavan alun perin psykoterapian ja terapeuttisen ohjauksen menetelmän tuomista kirkkoon. Tähän kysymykseen liittyy Kilpeläisen kasvutarinassa oleellinen irtautuminen herätyskristillisestä
taustasta kirkon valtavirran, niin sanotun uuskansankirkollisen ajattelun kannattajaksi.
Neljänneksi tutkin sitä, miten Kilpeläinen toimi saadakseen sairaalasielunhoidon piirissä toimivat kollegansa ja sittemmin muut sielunhoitotyötä kirkossa
tekevät vakuuttumaan menetelmän toimivuudesta. Jotta uudistus toteutuisi, sille
on oltava riittävän myönteinen vastaanotto. Sen vuoksi on otettava selvää, millä
tavoin Kilpeläisen sielunhoitonäkemys otettiin vastaan. Hänen uudistajanroolinsa
merkitys kirkastuu, kun verrataan suomalaisen sielunhoidon edellisen sukupolven
keskeisen vaikuttajan, Irja Kilpeläisen työtoverin Niilo Syvänteen sielunhoitonäkemystä Kilpeläisen vastaavaan.
Se ympäristö, jossa ihminen elää, vaikuttaa hänen toimintaansa. Suomi muuttui toisen maailmansodan jälkeen ja tutkimuksen kohteena olevalla 1960-luvulla
nopeasti maatalousvaltaisesta maasta kohti kaupungistuvaa teollisuusvaltiota ja
pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Yhteiskunnallisen murroksen ohella vuosikymmen oli myös aatteellisen murroksen aikaa. Tämän takana olevat ottivat
yhteiskunnan instituutioiden mukana kirkonkin arvostelunsa kohteeksi. Sairaalasielunhoito etsi paikkaansa sairaalalaitoksen voimakkaan laajentumisen ja uudelleen organisoitumisen keskellä.
5 Paul Tillich (1886–1965) oli saksalaissyntyinen yhdysvaltalainen teologi ja filosofi, jonka pohdinnat Jumalasta
ja uskosta yhdistivät perinteisen kristinuskon ja modernin kulttuurin alueet. Häntä voi pitää yhtenä 1900-luvun
merkittävimmistä teologeista erityisesti Yhdysvalloissa, mutta hänen vaikutuksensa ulottuu muuallekin
protestanttisten kirkkojen piiriin, Saksaan jo ennen Yhdysvaltoihin muuttoa. Hän oli tärkeä sielunhoidon teologi.
Tillich toimi Saksassa filosofian ja teologian professorina useissa yliopistoissa, mutta menetti oppituolinsa
ja 1933 pakeni natsi-Saksasta Yhdysvaltoihin, missä hän toimi professorina UTS:ssa (1933–1955), Harvardin
yliopistossa (1955–1962), jossa hän kantoi virkanimikettä University professor, ja Chicagon yliopistossa (1962–
1965). Tillich kirjoitti Saksassa mm. uskonnonfilosofiasta teoksen Religionsphilosophie (1923). Systematic
Theology I– III (1951–1963) oli hänen perusteellisen kristinuskon tutkimuksensa huipentuma. Jotkin hänen
kirjoistaan, etenkin The courage to be (1952) ja Dynamics of Faith (1957), saavuttivat suuren yleisön, joka ei
yleensä ollut kiinnostunut uskonnollisista asioista. Unhjem www.
6 Gerkin 1984, 70, 240.
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Kirkko pyrki sotien jälkeen vastaamaan toimintaympäristönsä muutoksen esille
nostamaan haasteeseen uudistamalla toimintaansa. Rintamaoloissa papit olivat
saaneet ennen kokemattoman vahvan kontaktin suomalaisiin miehiin, jotka tarvitsivat sodan ankarissa paineissa henkistä ja hengellistä tukea. Papit olivat kokeneet vahvasti yhteisvastuuta ja aseveljeyttä sekä ymmärtäneet sota-ajan vaatiman
käytännönläheisyyden kirkollisessa toiminnassa. Kokemus herätti rintamapapeissa
tarpeen uudistaa kirkkoa. Heidän mielestään kirkko oli vieraantunut kansasta,
ei kansa kirkosta. Rintamalta kotiutuneiden asevelipappien kärkiryhmä julkisti
ohjelmalliset tavoitteensa. Pastori Martti Simojoki7 johtohahmona hahmotteli toimintaohjelman, joka kiteytti nuoren rintamapapiston ajatukset. Erityisen tärkeä
oli pappeinkokous, joka pidettiin Käpylän kirkossa syksyllä 1942. Se muodostui
keskeiseksi uuskansankirkollisuudeksi nimetyn suuntauksen lähtölaukaukseksi.
Uudistuksen tavoitetta kuvaa havainnollisesti Simojoen pitämä pääalustus. Se julkaistiin Vartija-lehdessä otsikolla ”Pappien kirkosta kansan kirkkoon”.8 Simojoen
jälkeen liikehdinnän ideologiksi nousi pastori Erkki Niinivaara9.
Rintamalla olleet papit uskoivat sodan kokemusten pohjalta, että oli mahdollista rakentaa kaikki kansankerrokset tavoittava kansankirkko. Heidän sosiaalinen
heräämisensä konkretisoitui pyrkimyksenä avata keskusteluyhteys työväenliikkeeseen. Kouriintuntuva osoitus oli Kristillisten sosiaalidemokraattien liiton perustaminen. Ensimmäisen papin valinta kansanedustajaksi sosiaalidemokraattisen
puolueen listoilta herätti luonnollisesti kritiikkiä. Pyrkimys tavoittaa entistä
laajempia kansalaisryhmiä johti kirkollisen toiminnan monipuolistamiseen ja
erityistyömuotojen voimakkaaseen kasvuun. Sielunhoidon – mukaan lukien sairaalasielunhoidon – kehittämisen ajatus nousi suoranaisesti pappien rintamalla
havaitsemista sielunhoidollisista tarpeista.10
Uudistuspyrkimyksissä oli kyse kirkon vastauksesta sodan esille nostamaan
jälleenrakennuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen haasteeseen mutta samalla
havahtumisesta siihen, että kirkon asema oli rintamalla olleiden pappien myönteisistä kokemuksista huolimatta uhattuna.

7 Martti Simojoki (1908–1999) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä kirkollisista vaikuttajista. Hän oli
taustaltaan herännäishenkinen pietisti. Hän toimi 1930-luvulla pääosin Helsingissä SKY:n yleissihteerinä,
oppikoulunopettajana ja Pohjoisen suomalaisen seurakunnan piiripappina. Simojoki toimi jatkosodassa
sotilaspappina Itä-Karjalassa ja pääesikunnassa Mikkelissä. Sota muutti ratkaisevasti Simojoen ajattelua ja
sai hänet kiinnostumaan kansainvälisistä virtauksista. Hän liittyi heti sodan jälkeen Asevelipapit ry:een ja
oli laatimassa sen eräänlaiseksi ohjelmanjulistukseksi muodostunutta teosta Alä aja raiteissa. Simojoesta
tuli yhdistyksen johtava hahmo. Sotien jälkeen hän toimi Vartija-lehden päätoimittajana. Hän ei kuulunut
uuskansankirkollisen liikehdinnän radikaaleimpiin. Simojoki työskenteli 1940-luvulla teologisessa
tiedekunnassa, opiskeli Saksassa 1943 ja USA:ssa 1948 sekä väitteli teologian tohtoriksi 1948. Hän toimi
monissa luottamustehtävissä kirkossa ja kirkollisissa järjestöissä sekä kansainvälisissä organisaatioissa kuten
Kirkkojen maailmanneuvostossa ja Luterilaisessa maailmanliitossa. Merkittävimmän uransa Simojoki teki
piispana. Hän oli Mikkelin hiippakunnan piispa 1951–1959, Helsingin hiippakunnan piispa 1959–1964 ja
arkkipiispa 1965–1978. Hän oli tuottelias kirjoittaja ja muun muassa hänen hartauskirjansa ovat tunnettuja.
Suomen teologit 1999, 753–75; Lauha 2012b, 420–428.
8 Murtorinne 1995, 277–278; Ylikarjula 2005, 12–13; Seppo 2013, 100.
9 Erkki Niinivaara (1907–1985) tunnetaan uuskansankirkollisen liikehdinnän johtavana ideologina, huomiota
herättäneen synodaalikirjan kirjoittajana ja kansankirkollista aatetta edustaneen Vartija-lehden päätoimittajana.
Niinivaara toimi Porvoon suomalaisen seurakunnan ja Meilahden seurakunnan kirkkoherrana. Samalla
hän toimi Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon toimikunnan puheenjohtajana ja työskenteli
sairaalasielunhoidon kehittämisen ja koulutuksen järjestämisen puolesta. KKHA KPA Cb 1 ptk. 5.2.1959;
Suomen teologit 1982, 366; Ahola 2012, 411–416.
10 Murtorinne 1995, 277–278, 309–310; Sippo 2004, 40; Huhta & Malkavaara 2005, 62–63; Seppo 2013, 98–100.
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Toinen erityissielunhoidon ala syntyi, kun sodan jälkeisissä oloissa avioerojen
määrä kasvoi. Siksi Tampereen kaupunkilähetyksen johtaja, sota-aikana sairaalapappina toiminut Matti Joensuu11 aloitti perheneuvonnan 1944. Toiminta laajeni Helsinkiin vuosikymmenen lopulla ja organisoitui valtakunnallisesti 1953.12
Asevelipappien uudistuspyrkimysten synnyttämä uuskansankirkollinen suuntaus
hajosi, mutta kirkko pyrki uuskansankirkollisessa hengessä vastaamaan yhteiskunnallisen muutoksen tuomiin haasteisiin etsimällä ajanmukaisia toimintamuotoja.
Sodan aiheuttama henkinen murros johti myös konservatiivisten uuspietististen herätyskristillisten organisaatioiden kasvuun. Tämä johti puolestaan siihen,
että yhteiskunnan murroksen keskellä kirkon sisällä kuohui. Uuspietistien edustajat pitivät uuskansankirkollisten uudistajien toimintaa uskon perusteista luopumisena. Ensimmäiset merkit ristiriidoista näkyivät jo 1950-luvun alkupuoliskolla,
kun Niinivaaran synodaalikirja Maallinen ja hengellinen (1952) ilmestyi. Niinivaara arvosteli voimakkaasti konservatiivisen herätyskristillisyyden tapaa erottaa
maallinen ja hengellinen toisistaan. Hän nojautui Lundin yliopistossa tehtyyn
Luther-tutkimukseen ja siellä syntyneen lundilaisuudeksi kutsutun teologisen
suuntauksen näkemyksiin.
Dogmatiikan professori Osmo Tiililä nousi johtavaksi uuskansankirkollisuuden kriitikoksi arvostelemalla jyrkästi Niinivaaran kirjaa. Hänestä tuli monien
herätysliikkeiden, muiden muassa uuspietistien ja muiden konservatiivista teologiaa edustavien arvostama vaikuttaja. Uuspietistit järjestäytyivät viidenneksi herätysliikkeeksi 1960-luvun jälkipuoliskolla. He eivät hyväksyneet sitä, että virallinen
kirkko mukautui uuskansankirkollisen uudistusajattelun ja ekumeenisen liikkeen
näkemysten mukaisesti yhteiskunnan muutokseen. Uuspietistit vaativat, että
kirkon tuli myötäilyn sijaan aiempaa voimakkaammin keskittyä evankeliumista
nousevan pelastussanoman julistamiseen ja uudistaa toimintamuotojaan sen pohjalta.13
Kilpeläinen toi näkemyksensä 1960-luvun yhteiskunnallisen, aatteellisen ja
kirkon sisäisen murroksen keskelle. Viidentenä kysymyksenä on, mikä oli yhteiskunnallisen, aatteellisen ja kirkollisen murroksen vaikutus Kilpeläisen ajatteluun:
vaikuttivatko ne ja miten hänen sielunhoitonäkemykseensä.
Tässä tutkimuksessa esiintyy suuri joukko henkilöitä, joita kaikkia ei ole mielekästä esitellä. Esittelen alaviitteissä ensinnäkin tutkimuksen kannalta keskeisimmät
henkilöt, joiden kanssa Kilpeläinen oli tekemisissä. Toiseksi esittelen muutamat
tutkimukselle merkittävät sielunhoidon ja psykoterapian sekä terapeuttisen ohjauksen kehitykseen vaikuttaneet henkilöt. Kolmas esiteltävien ryhmä muodostuu
Kilpeläisen tunnetusta sielunhoito-oppaasta arvion esittäneistä. Yhdessä lehtiartikkelissa kirjasta käydyssä keskustelussa esitetyt näkemykset ja useisiin lehtiin kirjoitetut kirja-arvostelut antavat käsityksen tutkimukselle tärkeästä kirjan
vastaanotosta. Näkemyksensä esittäneiden taustat antavat lisämerkitystä heidän
sanoilleen.

11 Matti Joensuu (1915–2003) vihittiin papiksi jatkosodan kynnyksellä. Hän toimi sotilaspappina
1941–1943, Tampereen kaupunkilähetyksen toiminnanjohtajana 1943–1949, Helsingin seurakuntien
avioliittoneuvontatyön johtajana 1949–1953, opiskeli perheneuvontatyötä Englannissa 1951 ja USA:ssa 1960
sekä toimi kirkon perheasiainsihteerinä 1953–1965, KMN:n perheasiain osaston johtajana 1965–1968 ja kirkon
perheasiainsihteerinä 1968–1976. Suomen teologit 1990,189; Ahola 2004, 430–531.
12 Kulhia 2011, 58–62.
13 Junkkaala 2004, 455–473; Murtorinne 1995, 312–313, 318–319, 321.
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2
lähteet ja kirjallisuus

Tämän tutkimuksen kaksi päälähdeaineistoa ovat Kilpeläisen yksityiset kirjeet ja
hänen kirjallinen tuotantonsa, esitelmänsä ja luentonsa 1960-luvulta. Kilpeläisen
ystävilleen kirjoittamat kirjeet avaavat hänen ajatteluaan yksityisessä elämänpiirissä, johon eivät vaikuttaneet julkisuuden paineet samalla tavoin kuin julkisuudessa esitettyihin näkemyksiin. Tutkimuksen kannalta merkittäviä ovat Kilpeläisen
kirjeet Kansallisarkiston (KA) Oulun toimipaikkaan talletetussa Simojoen sukuarkistossa Simelianassa. Kilpeläisen itse 1990-luvun lopulla kokoamassa Lampén–Kilpeläisen suvun arkistossa (LKA), joka sijaitsee Kansallisarkistossa (KA), on
runsaasti Kilpeläisen vuoteen 1960 saakka lähettämiä kirjeitä, jotka muodostavat
tärkeän johdantoluvun aineiston. Arkistoa eivät muut tukijat liene vielä käyttäneet.
Olen hyödyntänyt kirjeitä jo johdannossa esittääkseni mahdollisimman totuudenmukaisen rekonstruktion Kilpeläisen elämänkaaresta, jossa hänestä kasvoi sielunhoidollinen toimija. LKA on tärkeä myös itse tutkimusajanjaksolle, koska siellä
ovat todistukset Yhdysvalloissa opiskelusta, työtodistukset, suositukset ja muu
ansioluettelo. Inga-Brita Castrénin arkisto (ICA) Kansallisarkistossa sisältää Kilpeläisen kirjeitä tutkimuksen kohteena olevalta ajanjaksolta huomattavasti enemmän
kuin LKA. Niin ikään Kansallisarkistossa olevaan Mikko Juvan arkistoon (MJA)
sisältyy Kilpeläisen kirjoittamia kirjeitä.
Kilpeläisen sielunhoitonäkemys ja se, miten hän näkemystään esitteli, paljastuu ensinnäkin hänen luennoistaan ja esitelmistään, jotka ovat kopioina kirkkohallituksen keskusarkistoon (KKHA) sijoitetussa kirkon sairaalasielunhoidon
arkistossa (KSA). Toinen erityisen tärkeä lähde on Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin arkistossa (HtkliA) oleva Kilpeläisen pastoraalitutkielma. Hänen
lehtikirjoituksensa ja -haastattelunsa kertovat, millä tavoin ja mitä hän lehdistössä
toi esille näkemyksestään. Kilpeläisen tunnetuin kirja Osaammeko kuunnella ja
auttaa. Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän opas (1969) on ensiarvoisen tärkeä siksi, että se julkisti hänen sielunhoitonäkemyksensä laajalle lukijakunnalle.
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Tärkeimmät asiakirjalähteet ovat ensinnäkin KSA:ssa olevat sairaalasielunhoidon kehittämisestä vastanneiden toimikuntien pöytäkirjat liitteineen ja kirkon
perheasiainkeskuksen arkistossa (KPA) olevat johtokunnan pöytäkirjat ennen
sairaalasielunhoidon vastaavan elimen perustamista 1965. Toinen merkittävä asiakirjalähteistö on Helsingin seurakuntayhtymän keskusarkistossa (HsrkyA) sijaitsevassa sielunhoitokeskuksen arkistossa (SKA) olevat sairaaloiden sielunhoidon
johtokunnan pöytäkirjat ja toimintakertomukset liitteineen. KSA:n sairaalasielunhoitajien koulutuskurssien materiaalin ja muut esitelmät, luennot ja artikkelit sisältävä kokoelma pitää sisällään Kilpeläisen luentoja ja esitelmiä. Koulutuskurssien
muiden kouluttajien luennot tarjoavat vertailumateriaalia Kilpeläisen luentoihin
nähden. SKA:ssa olevat sairaalapappien kokousten pöytäkirjat käyvät taustatiedoksi Kilpeläisen asemasta ja toiminnasta hänen työtoveriensa keskuudessa.
Kilpeläisen 1960-luvulla Kotimaa-lehteen kirjoittamilla Naapurin Liisan pakinoilla on merkitystä lähteinä, joissa heijastuu hänen ihmiskäsityksensä ja siten
välillisesti hänen sielunhoidollinen ajattelunsa. Hänen muistelmateoksensa Irja
Kilpeläinen kertoo ja muistelee (1989) sisältää sellaista tietoa, joka on tärkeää ja jota
ei ole muissa lähteissä. Olen pyrkinyt pitämään muistelukirjaa käyttäessäni mielessä, että vuosikymmenet ovat syöneet tapahtumien muistamisen luotettavuutta.
Georg Shugartin terapianäkemyksen selvittämiseksi olen tutkinut hänen aikakauslehtiartikkeleitaan sen lisäksi, mitä ilmenee Kilpeläisen kirjallisesta aineistosta.
Muuta Shugartin kirjallista tuotantoa, esimerkiksi väitöskirjoja ei ole Suomen kirjastoissa eikä käytettävissä ollein keinoin Yhdysvalloistakaan saatavissa.
Keskeisiä kirjalähteitä ovat Carl R. Rogersin kaksi varhaisinta pääteosta Counseling and psychoterapy (1942) ja Client-centered therapy (1951). Rogersin kolmas
pääteos On Becoming a Person (1961) perustuu hänen 1951–1961 kirjoittamiinsa
artikkeleihin. Shugart on voinut perehtyä artikkeleihin, mutta kirjan sisältö ei julkaisuvuotensa vuoksi ole tälle tutkimukselle merkityksellinen. Pastoraalitutkielmassa Kilpeläinen viittaa vain kahteen varhaisimpaan teokseen.
Tärkeitä kirjalähteitä ovat niin ikään Rogersin näkemyksiä sielunhoitoon
soveltaneiden Carroll A. Wisen, Seward Hiltnerin, Wayne Oatesin ja Norman
Auttonin sielunhoitoa käsittelevät teokset. Merkityksellinen lähde on niin ikään
”sielunhoitoliikkeen isän” Anton T. Boisenin pääteos The Exploration of The Inner
World (1962), joka ilmestyi ensi kerran 1935. Boisenin näkemyksillä on merkitystä tälle tutkimukselle lähinnä psyykkisesti sairaiden sielunhoidon osalta. Toinen
varhainen Clinical Pastoral Education -koulutuksen (CPE)14 klassikko, Richard
C. Cabotin ja Russel L. Dicksin The Art of Ministering to the sick (1936), jonka ruotsinnosta Prästen i Sjukrummet (1968) hyödynnän, on huomionarvoinen,
vaikka Kilpeläinen ei kirjaa tai sen kirjoittajia mainitse. Niilo Syvänteen tutkimusajanjakson aikainen tuotanto, kirja ja luennot, ovat niin ikään tärkeitä vertailumateriaalina.15
Suomalaisesta sairaalasielunhoidosta tai yleensä kirkon sielunhoidosta on varsin
vähän varsinaista kirkkohistoriallista tutkimusta. Matti Sippo on kirjoittanut Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoidon historian Kävitte katsomassa. Helsingin
sairaalasielunhoito 1925–2000 (2004) ja Simo Ylikarjula kirkon sairaalasielunhoidon historian Kirkon sairaalasielunhoidon neljä vuosikymmentä (2005). Arno Forsiuksen sairaalasielunhoidon historian tiivis esitys internetissä on mainitsemisen
arvoinen.16
14 Alun perin Anton T. Boisenin kehittämä koulutus kantoi nimeä Clinical pastoral training, CPT, mutta ajan
mittaan nimessä alettiin käyttää sanaa education ja sen mukaista lyhennettä CPE. Forsius 2004.
15 Rogers 1942; Rogers 1951; Boisen 1936; Syvänne 1959 ja 1965.
16 Sippo 2004; Forsius 2004; Ylikarjula 2005.
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Muutamat käytännöllisen teologian alaan kuuluvat sielunhoitoa käsittelevät
tutkimukset tulevat avuksi sielunhoidon historian kartoituksessa. Ne sisältävät
myös tämän tutkimuksen kannalta tärkeää sielunhoidon näkemyksiin ja sielunhoidon teologiaan liittyvää asiaa. Tärkeä sielunhoidon perusteos on Paavo Kettusen väitöskirja Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus. Ihmiskäsitys
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksessa 1960–1975
(1990). Teos käsittelee erityisesti sairaalasielunhoitajien koulutusta. Lisäksi Kettunen osoittaa Kilpeläisen keskeisen aseman koulutuksen kehittämisessä. Edelleen
väitöskirja esittelee muun muassa Niilo Syvänteen ja Martti Simojoen edustamaa
sielunhoidon teologiaa. Kettusen myöhemmät tutkimukset ja muu kirjallinen
tuotanto ovat niin ikään merkityksellisiä muun muassa keskeisten käsitteiden
määrittelyssä.17
Lauri Kruusin väitöskirjan Potilaan ja teologin keskustelu sairaalassa (1980) johdantoluvussa on sielunhoidon ja sairaalasielunhoidon historiaan liittyvää tietoa
kirkkolaissa tapahtuneista sielunhoidon määrittelemisen muutoksista. Kruusilla
on myös merkityksellistä tietoa eräästä tämän tutkimuksen kannalta huomionarvoisesta lainsäädännön ja johtosäännön tulkinnasta. Fride Hedmanin artikkeli
psykologiasta ja sielunhoidosta Yhdysvalloissa ja hänen tutkimuksensa sielunhoidon ja terapian suhteesta sekä transaktioanalyysista ovat huomionarvoisia. Pertti
Järvinen on vertaillut Paul Tournierin ja Kilpeläisen sielunhoidon menetelmiä.
Juha Sepon Simojoki-elämäkerran ensimmäinen osa tarjoaa joitain merkityksellisiä tietoja Kilpeläisen ja Martti Simojoen yhteistyöstä 1930-luvun Helsingissä.
Seppo esittää myös muutamia huomionarvoisia tietoja Simojoen sielunhoitonäkemyksestä.18
Ainoa kirkkohistorian alalla Kilpeläisestä ja samalla sairaalasielunhoidon tärkeästä uudistamisvaiheesta laadittu tutkielma on Annamari Simpasen pro gradu
-työ Irja Kilpeläinen sielunhoidon vaikuttajana 1960–1970 (1997), joka on kuitenkin melko suppea. Lisäksi muutamissa pro gradu -tutkielmissa käsitellään Kilpeläisen sielunhoitonäkemystä. Mainitsemisen arvoinen on Kirsti Aallon pro gradu
-tutkielma, jossa hän käsittelee potilaiden haastattelujen perusteella psykoosisairaiden uskonnollisia harhoja.19
Tutkimukselle tärkeitä amerikkalaisen sielunhoidon historiaan ja sielunhoidon
teologiaan liittyviä tutkimuksia ovat muun muassa Terry D. Cooperin, Charles V.
Gerkinin, Robert T. Handyn, E. Brooks Holifieldin ja Dietrich Stollbergin teokset. Norjalaisen Tor Johan S. Grevbon laaja sielunhoidon historian esittävä ja sen
opetuksia nykypäivän tilanteeseen soveltava teos täydentää kuvaa.20 Tärkeää kirjallisuutta Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen taustoittajina ovat social casework
-keskustelumenetelmän historiaa ja sisältöä esittelevät yhdysvaltalaisen sosiaalityön
praktikon ja teoreetikon Amy Gordon Hamiltonin21 tärkein teos ja intialaisen Srinivasan Rengasamyn toimittama internetversio social casework -menetelmän historiasta, sisällöstä ja kehityksestä.22

17 Kettunen 1990.
18 Hedman 1971; Järvinen 1976; Kruus 1980.
19 Aalto 1972; Hirvonen 1973; Lindström 1984; Hiilamo 1989; Laitinen 1995; Ervast 1999.
20 Stollberg 1966; Thornton 1970; Gerkin 1984; Cooper 2006.
21 Amy Gordon Hamilton (1892–1967) oli sosiaalityön praktikko, kouluttaja, konsultti ja kirjoittaja, jonka
teokset vaikuttivat syvällisesti social casework -menetelmän teorian kehitykseen. Hän toimi Social Work
-aikakauslehden päätoimittajana 1956–1962. Hansan www.
22 Hamilton 1956; Social Case Work 2011.
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Sielunhoitoon liittyviä aiempia tutkimuksia edellä esiteltyjen lisäksi ovat ensinnäkin Hannu Purhosen väitöskirja Muuttuva ihminen – Carl Rogersin filosofinen
antropologia (1988). Teos on huomionarvoinen, koska tekijä esittää johtopäätökset ja tutkimustulokset perehdyttyään Rogersin koko tuotantoon. 1900-luvun
merkittävimpiin teologeihin kuuluvan Paul Tillichin keskeiset sielunhoitoon liittyvät teokset ovat ohittamattomia. Edellä jo mainitun Terry D. Cooperin teos
Paul Tillich and Psychology valaisee kiinnostavasti vähemmän tunnettua Tillichin
ja Rogersin toveruutta ja näkemysten samankaltaisuuksia. Uusinta sielunhoidon
tutkimusta edustaa Isto Peltomäen tuore väitöskirja Kärsimys ja rakkaus. Cura animarum mundana (2020).23
Muutamat tutkimukset ovat mainitsemisen arvoisia, vaikka en niihin viittaakaan. Howard J. Clinebell juniorin Basic Types of Pastoral Counseling (1966)
hahmottelee Rogersin ja asiakaskeskeisen sielunhoidon valtakauden jälkeistä sielunhoitoa. Teoksen näkemykset eivät ehtineet vaikuttaa Kilpeläisen ajatteluun vielä 1960-luvun lopulla. Kirjan suomennos ilmestyi vasta 1973 nimellä Käytännön
sielunhoito. Uusinta valaistusta Rogersin ajatteluun antaa Sen Vellakadan 2016
ilmestynyt Rogersiin asiakaskeskeistä terapiaa ja St Francis de Salesin henkilöorientoitunutta hengellistä ohjausta vertaileva väitöstutkimus. Teoksesta ei kuitenkaan
ole keskustelukumppaniksi tälle tutkimukselle. Tillichin ajatteluun laajasti perehtynyt Pauli Annala ja Tillichin teologian perusjännitteestä, dynamiikan ja muodon
vastakohtaisuudesta, väitöskirjan tehnyt Lasse Halme ovat mainitsemisen arvoisia,
vaikka he eivät tuo tähän tutkimukseen merkittävää sielunhoitoa sivuavaa tietoa.24
Tässä yhteydessä on paikallaan viitata myös muutamiin kuluvan vuosituhannen aikana valmistuneisiin Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian alan biografioihin tai vastaaviin tutkimuksiin. Niitä ovat Marjo-Riitta Antikaisen Sääty,
sukupuoli, uskonto. Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos (2004), Timo Junkkaalan Osmo Tiililä – protestantti (2004), Ari Aurasen Lestadiolais-uuspietistinen konservatiiviteologi: Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1966 (2008), Jenni
Krapun E. G. Gulinin ekumeeninen työ ja ajattelu (2009), Timo Vuoren Paimen
vailla hiippakuntaa: kenttäpiispan viran synty ja vaikutus sotilaspapiston asemaan
Suomen puolustusvoimissa ja kirkossa vuosina 1939–1944 (2011), Hannu Sunin
Röyhkeä opettaja. Esa Paavo-Kallion todellisuuskäsitykset, nälkävuodet ja maailmojen
konfliktit 1867–1913 (2014), Juha Sepon kaksiosainen, perusteellinen Simojokibiografia Kirkonmies ja muuttuva maailma (2013) ja Arkkipiispan aika (2015)
sekä Martti Ajon Punainen eskatologia. Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid
Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillisyhteiskunnallisessa toiminnassa
vuoteen 1924 asti (2017).
Aiempaa tutkimusta, varsinkin ulkomaista, on vähän, koska Irja Kilpeläinen
oli suomalaisen sairaalasielunhoidon vaikuttaja. Suoraan häneen liittyvää kansainvälistä tutkimusta ei ole. Kilpeläinen ei ollut sellainen teologian eikä sielunhoidon
teoreetikko, jonka ajattelua voisi peilata tässä esitettyä runsaampaan alan aiempaan tutkimukseen.

23 Tillich 1966, 1973, 2014; Purhonen 1988; Cooper 2006; Peltomäki 2020.
24 Clinebell 1966; Clinebell 1973; Annala 1982, 1983, 1985; Halme 2003; Vellakada 2016.

21

3
keskeiset käsitteet
Sielunhoitoon ja sielunhoitoa lähellä oleviin sekulaareihin hoitomuotoihin liittyvien käsitteiden määrittely on haasteellista. Psykodynaamisiin ja psykoanalyyttisiin
teorioihin perustuvat hoitomuodot psykoterapia ja psykoanalyysi ottivat 1960-luvulla vasta ensi askeliaan Suomessa. Sielunhoitoa koskettavien pastoraaliteologian
ja pastoraalipsykologian sisältöjen määrittely tuo omanlaisensa vaikeuden.
Suomen ensimmäinen psykoanalyytikko, Wienissä 1920-luvulla oppianalyysin suorittanut Yrjö Kulovesi ei vielä onnistunut saamaan laajaa suosiota psykoanalyysille ennen toista maailmansotaa, vaikka hän kirjoitti ahkerasti, muun muassa
ensimmäisen suomenkielisen psykoanalyysia käsittelevän kirjan 1933. Hän sai
kuitenkin uuden sukupolven liikkeelle opastamalla psykoanalyysista kiinnostuneen Stig Björkin 1940-luvun lopussa suorittamaan oppianalyysin alan Pohjoismaiden keskukseksi muodostuneessa Tukholmassa. Pian Björkiä seurasi kaksi
muuta suomalaista lääkäriä. Toinen Lapinlahden lääkäri Benjamin Rubinstein oli
ollut psykoanalyysissa Lontoossa 1930-luvulla.25
Uusista psykiatrian aatteista kiinnostuneiden ryhmän kolmas lääkäri
Lapinlahdessa oli Martti Paloheimo26, joka oli yksi psykoanalyysia koskevan
keskustelun avaajista jo 1940-luvulla. Hän piti yksityisvastaanottoa jo vuodesta 1946 lähtien. Hän lähti opintomatkalle Yhdysvaltoihin 1950-luvun alussa.
Suomeen palattuaan hän julkaisi kirjoituksia psykodynaamisesta psykiatriasta,
psykoterapian ja psykoanalyyttisista menetelmistä sekä mentaalihygieniasta27.
Paloheimo oli 1950-luvulla yksi merkittävimmistä psykoanalyysin Suomeen tuojista ja muidenkin uusien psykiatristen suuntausten esittelijä. Helsingissä alettiin
järjestää kokouksia psykoanalyysiin ja psykodynaamisiin teorioihin perehdyttämiseksi. Paloheimo perusti yhdessä Veikko Tähkän28 ja Gunvor Vuoriston29 kanssa
25 Ihanus 2000, 13.
26 Martti Paloheimo (1913–2002) ei aktiivisesta toiminnastaan huolimatta koskaan suorittanut psykoanalyytikon
tai psykoterapeutin tutkintoa. Hän toimi vankeinhoito-osaston ylilääkärinä 1958–1976. Suomen lääkärit 1977,
505, 754.
27 Mentaalihygienia keskittyi alusta alkaen erityisesti lapsiin ja heidän kasvattamiseensa aktiivisiksi ja
hyvinvoiviksi kansalaisiksi. Mentaalihygienia, joka on suomennettu sielunterveydenhoidoksi, pyrki mielenterveyden ylläpitämiseen ja mielen sairauksien, psykoosien, neuroosien ja muiden mielenterveyden häiriöiden
ennalta ehkäisemiseen hyvien elämäntapojen avulla. Kasvatuksen rooli nähtiin erityisen suurena; iso osa
mentaalihygieenisestä työstä olikin vanhempien kouluttamista. Tämän päivän suomenkielinen termi on
mielenterveystyö. Mental hygiene www; Oikarinen 2019, 2.
28 Veikko Tähkä suoritti oppianalyysinsa Tukholmassa 1953–1957 ja sai koulutuspsykoanalyytikon oikeudet
1961, Hän oli Helsingin yliopiston dosentti 1968–1972 ja Kuopion korkeakoulun psykiatrian professori 1976
alkaen. Hän kirjoitti tunnetun oppikirjan Psykoterapian perusteet (1970). Suomen lääkärit 1977, 754.
29 Gunvor Vuoristo valmistui hermo- ja mielitautien erikoislääkäriksi 1953. Hän piti yksityisvastaanottoa
psykoanalyytikkona vuodesta 1961 alkaen ja työskenteli useissa sairaaloissa Ruotsissa ja Suomessa. Suomen
lääkärit 1977, 829; Ihanus 2000, 14, 16–17.
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Psykoanalyysin Edistämisyhdistyksen 1952 ja oli sen tilaisuuksien aktiivinen esitelmöijä. Näin psykoterapian ja psykoanalyysin ajantasainen tieto tuli Suomeen
vasta 1950-luvun kuluessa säätiön perustajien, erityisesti Martti Paloheimon välityksellä. Ensimmäinen kokonainen Sigmund Freudin teoksen suomennos ilmestyi
vasta 1954, ja psykodynaamiset ja psykoanalyyttiset teoriat alkoivat nousta todellisen tieteellisen mielenkiinnon kohteiksi Suomessa vasta 1950-luvun lopulla.
Järjestelmällisen psykoterapeuttien ja psykoanalyytikkojen koulutuksen käynnisti
Suomessa 1958 perustettu Therapeia-säätiö. 30
Psykoanalyysin ja psykoterapian uutuuden vuoksi onkin ymmärrettävää, että
psykologian, psykiatrian ja psykoterapian keskinäinen suhde sekä käsitteiden merkityssisältö olivat Suomessa vielä 1960-luvulla erilaisia ja käyttö epätarkkaa verrattuna nykypäivään, jolloin esimerkiksi psykoterapeutti on ammattinimikkeenä
suojattu. Irja Kilpeläinen käytti käsitteitä psykiatri ja psykoterapia epäjohdonmukaisesti. Ongelma piilee siinä, että hän piti psykiatreja yleisesti pätevinä harjoittamaan potilaiden kanssa psykoterapiaa ja käytti käsitteitä toistensa synonyymeina.
Tänä päivänä niin psykiatrin, psykologin kuin minkä tahansa taustakoulutukseksi
hyväksyttävän ammatin omaavan on suoritettava psykoterapeutin koulutus ja saatava virallisesti psykoterapeutin oikeudet. Vasta tämän jälkeen hänellä on oikeus
käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Irja Kilpeläinen käytti 1950-luvun
jälkipuoliskolla (psyko)analyysin käsitettä keskusteluprosessista, jonka ohjaajalla
Martti Paloheimolla ei ollut psykoanalyytikon eikä psykoterapeutin virallista pätevyyttä.31
Vastaavankaltainen epätarkkuus Kilpeläisellä on käsitteiden psykiatrinen ja psykoterapeuttinen osalta. Kuvaavaa 1960-luvun ihmistieteiden ja psykiatristen sekä
psykologisten auttamismenetelmien alkuvaiheille on, että missään Kilpeläisen pastoraalitutkielman tai edes vasta vuosikymmenen lopulla ilmestyneen opaskirjan
arvioissa häntä ei kritisoitu tiedon puutteesta, ei edes ohimennen asiavirheistä.
Päinvastoin häntä kiitettiin asiantuntemuksesta. Huomionarvoinen seikka tästä
syystä onkin, että ainakin Hesperian sairaalassa ammattinimikkeet eroteltiin. Ylilääkäri Asser Stenbäck32 valitti jo vuonna 1958, että sairaalan psykiatreissa oli liian
vähän psykoterapeutteja.33
Käsitteet pastoraaliteologia ja pastoraalipsykologia tarkoittivat Kilpeläiselle
molemmat lähinnä sielunhoitoa ja sen teologisia perusteita, sielunhoidon teologiaa.
Käsitteiden täsmällinen määrittely ei ole yksinkertaista, ja niiden keskinäinen
suhde on edelleenkin kiistanalainen. Ne on kuitenkin syytä määritellä nykyisen
tiedon mukaisesti. Ne ovat keskeiset käsitteet sielunhoitoon liittyvässä tutkimuksessa sekä sielunhoidon teoriasta, käytännöstä ja koulutuksesta puhuttaessa. A. O.
Dysonin mukaan pastoraaliteologia on kirkon toiminnan – mukaan lukien sielunhoidon – tutkimista sen omassa elämässä ja suhteessa yhteiskuntaan. Synonyymina on käytetty käsitettä käytännöllinen teologia. Pastoraaliteologian sisältö on
hyvin moninainen, minkä voi nähdä jo Dysonin määritelmästä. Epäselvyyttä lisää,
30 Ihanus 1994, 251; Ihanus 2000, 11, 13–22, 27–42.
31 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 25.9.1956; KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle
13.9.1959; Kilpeläinen 1969, 15–16.
32 Asser Stenbäck (1913–2006) opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa samaan aikaan kuin Irja Kilpeläinen
ja vihittiin papiksi 1935. Toimittuaan pappina eri seurakunnissa Porvoon hiippakunnassa hän teki kuitenkin
sotien jälkeen merkittävämmän uran lääkärinä. Hän erikoistui psykiatriaan. Stenbäck toimi Hesperian sairaalan
ylilääkärinä ja Helsingin kaupungin mielisairaanhoidon johtavana lääkärinä 1957–1965. Tämän jälkeen hän
toimi Turun yliopiston psykiatrian professorina ja Helsingin yliopiston psykiatrian apulasiprofessorina.
Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1990, 618.
33 KKHA KPA Cb1 jkptk 4.12.1958 liitteenä oleva Stenbäckin kirjelmä 3.11.1958 johtokunnalle.
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että se määrittyy eri kirkollisissa traditioissa ja teologisissa suuntauksissa kussakin
omalla tavallaan.34
Pastoraalipsykologia on niin ikään haasteellinen määriteltävä. Saksalainen
teologi Joachim Scharfenberg on todennut, että se on rajaton ja hyvin kiistelty
käsite. Suomessa pastoraalipsykologia tuli akateemisen tutkimuksen piiriin vasta 1990-luvulla. Paavo Kettusen mukaan pastoraalipsykologia pyrkii ottamaan
todesta samanaikaisesti sekä teologian että psykologian. Paitsi että se hyödyntää ja
käyttää niitä apunaan, se myös pyrkii reflektoimalla kehittämään uutta teologista
ja psykologista näkemystä. Pastoraalipsykologia auttaa tunnistamaan erilaisia kirkossa esiintyviä uskonnollisuuden piirteitä ja ilmiöitä.35
Kilpeläinen käytti käsitettä psykoottinen väljästi kahdessa merkityksessä, sekä
yleiskäsitteenä psykoosisairautta sairastavista että akuutissa psykoosissa olevista.
Yleensä asiayhteydestä käy ilmi, kumpaa hän tarkoitti. Useimmiten kyseessä oli
skitsofreniaa sairastava, ja joskus hän käyttikin sanoja ”skitzofreenit” tai ”schizofreni”. Erottelen tässä tutkimuksessa psykoosisairautta sairastavan ja akuutissa
psykoosissa olevan käyttämällä akuutisti psykoottisesta käsitettä psykoosissa oleva
tai psykoottinen ja psykoosisairautta sairastavasta ihmisestä käsitettä psykoosisairas.
Sielunhoito kristillisenä käsitteenä on perinteisesti jaettu sekä katolisessa kirkossa että protestanttisissa kirkoissa yleiseen ja erityiseen sielunhoitoon. Yleisellä
sielunhoidolla tai sielunhoidolla laajassa mielessä on tarkoitettu kaikkea kirkkojen ja seurakuntien toimintaa, jonka tarkoitus on huolehtia ihmisen henkisestä
ja hengellisestä hyvinvoinnista. Laajimmillaan voi ajatella, että kaiken kristillisen
seurakunnan toiminnan on tarkoitus olla sielua hoitavaa. Seurakuntien työntekijät harjoittavat sielunhoitoa seurakuntalaisten keskuudessa ja seurakuntalaiset
harjoittavat sitä keskenään. Martin Luther opettaa, että jokainen kristitty on kutsuttu toimimaan hänelle uskottujen ihmisten sielunhoitajana. Erityinen sielunhoito, sielunhoito teknisessä mielessä, kirkon työntekijöiden yhtenä työmuotona,
on luterilaisuudessa ymmärretty 1900-luvulta alkaen yhä enemmän yhden ihmisen psyykkisen ja hengellisen hyvinvoinnin hoitamisena henkilökohtaisessa kahdenkeskisessä keskustelusuhteessa. 1960-luvulta alkaen erityisellä sielunhoidolla
alettiin tarkoittaa varsinkin erityissielunhoitoa, kuten sairaalasielunhoitoa, perheneuvontaa, vankilasielunhoitoa ja sotilassielunhoitoa.36
Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on erityinen eli henkilökohtainen
sielunhoito ja viimeistä päälukua lukuun ottamatta sairaalasielunhoito. Sielunhoidon historiassa esiintyy kaksi henkilökohtaisen sielunhoidon suuntausta. Vanhempi on keerygmaattinen eli julistuskeskeinen sielunhoito, joka näkee tehtäväkseen
evankeliumin julistuksen yksilölle päämääränä henkilökohtainen uskonratkaisu
tai uskon vahvistaminen. Muut vanhat sielunhoidon muodot, kasvattava ja neuvova sielunhoito, tulevat esille julistuskeskeisen ohessa tai sisältyvät siihen. Nykyinen sielunhoidon pääsuuntaus ja synnyinmaansa Yhdysvaltojen perustyyppi on
asiakaskeskeinen eli psykoterapeuttinen sielunhoito.37 Sielunhoidon ja sitä lähellä
olevien auttamismuotojen käsitteiden sisältö ja niiden merkitykset saavat selityksensä tässä tutkimuksessa siinä yhteydessä, jossa ne esiintyvät ensi kertaa. Tämä
auttaa lukijaa ymmärtämään, mistä kulloinkin on kyse.
34 Dyson 1995, 201; Kettunen 2013, 32–33.
35 Scharfenberg 2000, 11; Kettunen 2013, 261–262. Kettunen esittää pastoraalipsykologian merkityksen
kirkolle yhdeksänkohtaisena tiivistelmänä. Kettunen 2013, 262–264.
36 Mannermaa 1997, 25–26; Martikainen 1999, 7; Kettunen 2013, 18–19.
37 Virtaniemi 1981, 117; Grevbo 2006, 308–309, 367; Kettunen 2013, 71.
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4
sairaalasielunhoidon
kehitys Suomessa
vuoteen 1960

Suomalaisen sairaalasielunhoidon historiaan kuului 1800-luvun jälkipuoliskolla
noin puolen vuoden aikaansa edellä ollut ajanjakso, kuin profeetallinen ennustus nykyaikaisesta psyykkisesti sairaiden sielunhoidosta. Pastori Karl Johan Lind
pääsi omasta pyynnöstään olemaan Lapinlahden sairaalassa lokakuusta 1873 maaliskuuhun 1874 sairastuttuaan psykoosiin muutamia kuukausia aiemmin. Maailman vanhimpiin mielisairaaloihin lukeutuva, vuonna 1841 toimintansa aloittanut
laitos oli saanut hoitomallin Pietarin ”kaikkien kärsivien sairaalasta”, joka oli
puolestaan ottanut oppia Englannin kveekariyhteisön sairaalasta. Lapinlahdessa
ei kuitenkaan Lindin tullessa sairaalan potilaaksi ollut enää vuosiin voitu toteuttaa
tilanahtauden vuoksi alkuperäistä hoitoideologiaa, joka oli alkuaan kansainvälisestikin edistyksellinen, ihmisläheinen ja potilaiden ihmisarvoa kunnioittava.38
Lindillä ei mielestään ollut enää ”Lapinlahden hourulassa” hoidossa ollessaan ”mielenhäiriöitä”, ja hän ryhtyi potilastovereidensa sielunhoitajaksi. Lindille
entuudestaan tuttu ylilääkäri A. Th. Saelan salli hänen liikkua potilaiden keskuudessa ja keskustella heidän kanssaan. Hoitohenkilökunta havaitsi, että Lind vaikutti myönteisesti potilaiden vointiin. Hän keskusteli potilastovereidensa kanssa
ja kohteli heitä ystävällisesti, kärsivällisesti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Hän jopa
saarnasi sairaalan kirkossa vielä kymmenisen vuotta potilaana olonsa jälkeen.39
Armollinen asetus vuodelta 1840 ”houruinhuoneen” perustamisesta Suomen pääkaupungin läheisyyteen ”heikkomielisten parantamiseksi” määräsi sairaalaan myös
papin. Lindin mukaan silloinen sairaalan saarnaaja hoiti kuitenkin tehtävänsä kelvottomasti. Hän pitikin sielunhoidon tilaa kaikkein huonoimmalla tolalla olevana
seikkana sairaalassa. Lindin toimintatavassa oli yhteistä sairaaloissa toimivien pappien kanssa lähinnä vain se, että hänkin näiden tavoin tarjosi evankeliumia lääkkeeksi sairaalle.40 Lind itse asiassa toteutti sairaalan alkuperäistä Pietarin sairaalasta
mallin saanutta hoitoideologiaa.
38 Lind 1982, 6, 8, 36–37; Achté & Alanen 1991, 38–41, 45; Rosén 1991, 26–27, 30.
39 Lind 1982, 8, 36–38, 74. Lind kertoo laajasti keskusteluistaan potilaiden kanssa ja potilastovereidensa
elämänkohtaloista. Lind 1982, 52–60, 62–74; Achté 1982, 2–3.
40 Lind 1982, 41–42, 46–51, 70–75: Achté 1982, 2–3; Achté & Alanen 1991, 24; Sippo 2004, 17.
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Lind kirjoitti aikanaan paljon huomiota herättäneet teokset, kirjasen sairaudestaan ennen sairaalajaksoa Lapinlahdessa ja siellä olostaan sekä kolmiosaisen
teoksen, jossa hän vielä kertoi avoimesti sairaudestaan. Lind oli aikaansa edellä
näkemyksissään psyykkisten sairauksien syistä ja potilaiden oikeanlaisesta kohtelusta. Potilaita oli hänen mukaansa kohdeltava kunnioittavasti ja ystävällisesti.
Heidän tuli saada empaattiseen keskusteluun perustuvaa hoitoa. Kovaotteinen
hoito oli tyystin sopimatonta. 41 Teologian professori Axel Fredrik Granfelt42 edusti Helsingin yliopiston piirissä edistyksellisiä näkemyksiä psykiatrisesta sairaanhoidosta ja kiinnostui lukemansa Lindin käsikirjoituksen ajatuksista. Hän kirjoitti
artikkeleita Morgonbladetiin 1874 ja julkaisuun I tidens frågor 1876 laajan artikkelin psykiatrisesta sairaanhoidosta ja sielunhoidosta. Hän lainasi otteita Lindin
kirjasen käsikirjoituksesta ja osoitti ymmärtävänsä tämän näkemyksiä.43
Granfelt painotti psyykkisesti sairaiden kohtelussa lempeyttä ja ymmärtämystä
sekä suositteli eräänlaista työterapiaa. Hän vastusti rauhallisten ja rauhattomien
potilaiden sijoittamista samalle osastolle sekä kovakouraista ja töykeää potilaiden
kohtelua. Erityistä huomiota Granfelt kiinnitti sairaalasta kotiutuvien hyvään
kohteluun heidän lähipiirissään, jotta he eivät joutuisi palaamaan sairaalaan. Hän
korosti myös diakoniatyön merkitystä ja pappien tekemää sielunhoitoa. Granfelt
varoitti ihmisten mielenterveydelle tuhoisasta synnin ja tuomion korostamisesta
mutta katsoi, että oikein julistettu kristillinen sanoma, joka toi lohdutusta ja iloa,
oli kenties voimakkain apuväline psyykkisesti sairaiden parantamisessa. Granfelt
ymmärsi myös psykosomatiikkaa: psyyken vointi vaikutti ruumiiseen ja ruumiin
kunto psyykeen. Hän käsitti olevansa aikaansa edellä ja katsoi kokonaisvaltaisen
muutoksen psyykkisesti sairaiden hoidossa olevan mahdollista vasta tulevaisuudessa.44 Vuonna 1877 valmistuivat erilliset osastot levottomia ja epäsiistejä potilaita
varten45, mihin Lindin toiminnalla ja kirjoituksilla sekä Granfeltin kirjoituksilla
on voinut hyvinkin olla vaikutusta.
Suuriruhtinaskunnan päättäjät perustivat kirkolliskokouksen esityksestä
ensimmäisen kokopäivätoimisen sairaalasaarnaajan viran 1895 Lapinlahden sairaalaa ja Helsingin yleistä sairaalaa varten. Johan Lind oli sitä mieltä, että professori Granfeltin toistuvat muistutukset saivat päättäjät suostumaan sairaalasaarnaajan
palkkaamiseen. Uudistetussa sairaalasaarnaajan ohjesäännössä vuodelta 1895 painotettiin ensi kertaa etsivää sielunhoitoa.46
Helsingin kaupunki ei suostunut papin palkkaamiseen omiin sairaaloihinsa,
vaikka seurakuntien johto sai esitykselleen lääkärien voimakkaan tuen. Kaupunki
katsoi palkkaamisen kuuluvan seurakunnille, jotka perustivat lopulta 1925 sairaalasaarnaajan viran voimakkaasti kasvavan kaupungin sairaspaikkojen sielunhoitoa
varten. Kirkko sai ensimmäisen sairaalapapin.

41 Lind 1982, 38–42, 50; Achté 1982, 2–3. Lindin teokset: Skildringar ur fängelselifvet I–III (1874–1876) ja Ur
en själasörjares anteckningar I. Angående sinnessjuka och deras vård (1911).
42 Axel Fredrik Granfelt oli teologian professori ja toimi myös teologisen tiedekunnan dekaanina. Hän
suhtautui myönteisesti aikansa idealistiseen filosofiaan ja tulkitsi sitä kristinuskolle myönteisestä näkökulmasta.
Uskonnollinen tieto oli ehdottoman varmaa, koska alkuperäinen tieto löytyi omastatunnosta. Hänelle
spekulatiivinen teologia olikin tieteistä tärkein. Granfelt toimi myös valtiopäiväedustajana. Luukkanen 2004,
260–261.
43 Granfelt 1874; Granfelt 1876; Achté 1982, 4.
44 Granfelt 1876, 471, 474, 477–490, 493–494; Lind 1982, 44–45, 76–82.
45 Achté 1991, 38–41, 45; Rosén 1991, 26–27, 30.
46 Lind 1982, 51, Kortesluoma 1975, 15–16; Sippo 2004, 17–18.
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Tehtävään valittu Kullervo Robert (K. R.) Ilmonen piti paljon hartauksia, mutta hänelle tärkein työmuoto oli potilaiden ”henkilökohtainen puhutteleminen”,
toisin sanoen henkilökohtaiset keskustelut. Maailmansotien välisenä aikana sairaaloiden voimavaroja lisättiin suurimmissa kaupungeissa Helsingissä ja Turussa.
Helsingin seurakunnat perustivat toisen sairaalasaarnaajan viran keskellä sota-ajan
taloudellista puutetta 1940. Ajatus naisteologien rekrytoimisesta naispotilaiden
keskuuteen heräsi 1940-luvun alussa.47
Sairaaloiden potilasmäärään nähden vaatimattomien sairaalasielunhoidon voimavarojen vuoksi ja toiminnan kehittämiseksi järjestettiin 1930-luvun lopulta
1950-luvulle asti useita kokouksia, tehtiin aloitteita ja laadittiin mietintöjä kirkon johtoelimissä, pappien ja lääkärien yhteisissä kokouksissa sekä eduskunnassa. Pappien rintamakokemuksista sairaiden parissa muistutettiin. Sotasairaaloissa
toimineiden enimmillään yli kuudenkymmenen papin toiminta antoi ratkaisevia
herätteitä rauhanajan sairaalasielunhoitoon. Sota-aikana 1943 saatiin voimaan
keskussairaalalaki, 1949 laki keskussairaalapiireistä ja 1950 laki keskussairaaloiden
rakentamisjärjestyksestä. Lakien ohjaamana rakennettiin sairaaloita sodan jälkeisen voimakkaan väestönkasvun myötä kasvaviin sairaanhoidon tarpeisiin. Sairaalasielunhoidon tarve kasvoi, mutta mitään kouriintuntuvaa sairaalasielunhoidon
kokonaisuudistuksen suuntaan ei kuitenkaan saatu aikaan. 48
Helsingin seurakunnat toimivat kehittämissuunnitelman puuttumisesta huolimatta perustamalla uusia sairaalasaarnaajan virkoja ja myöntämällä määrärahan
papin palkkaamiseksi Punaisen Ristin sairaalaan. Ensimmäinen sairaalasaarnaajan
virka Helsingin ulkopuolella perustettiin Tampereelle 1947. Helsingin seurakunnat sai palkkalistoilleen uudistajan, kun se valitsi valtion virassa Helsingin yleisen sairaalan sairaalasaarnaajana toimineen entisen vankilapapin ja kirkkoherran
Niilo Syvänteen 1940 perustettuun virkaan. Syvänne ryhtyi tekemään yhteistyötä
paikallisseurakuntien kanssa ja rekrytoi vapaaehtoisia sairaalaosastoille lukemaan,
laulamaan ja pitämään raamattukerhoja. Hän uudisti sairaalasaarnaajan työnkuvaa
rintamapappien kokemusten ja ilmeisesti myös oman vankilapappikokemuksensa
pohjalta hartauspainotteisesta henkilökohtaisen sielunhoidon suuntaan. Syvänne
käytti henkilökohtaiseen työhön jo suurimman osan työajastaan.49
Valtioneuvoston lakkautettua 1951 kaikki osa-aikaiset sairaalapappien palkkiotoimet – pientä palkkiota maksettiin yli kolmellekymmenelle papille – syntyi huoli sairaaloiden sielunhoidosta. Huoli näkyi useina lehtikirjoituksina kirkollisissa
lehdissä, varsinkin asevelipappien toimittamassa uuskansankirkolliseksi luonnehditussa Vartijassa. Sairaalalaitos puolusti sairaalasielunhoitoa ja sairaalat pyysivät
sielunhoitajia. Painetta sairaalasielunhoidon kokonaisuudistukseen ja koulutuksen
järjestämiseen lisäsi Helsingissä 1950-luvun puolivälissä käyty vilkas keskustelu.
Papit ja lääkärit kokoontuivat pohtimaan tilannetta. Kirkon hengellisen toiminnan johtoelin laajennettu piispainkokous sai aikaiseksi 1954 mietinnön, jonka
ehdotuksia ja suosituksia ei kuitenkaan vielä saatu toteutetuiksi.50

47 Sippo 2004, 22–25, 28–33, 53.
48 KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962, 2–3; Kauppinen 1987, 19–21, 23–26; Kansanaho 1991, 309; Sippo 2004,
37, 40.
49 Sippo 2004, 45–47, 50.
50 KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962, 3; Sippo 2004, 42, 44, 47; Ylikarjula 2005, 14.
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Sairaalasielunhoidon uudistamistarpeesta käytyä keskustelua, samoin kuin
perheneuvonnan kehittämisen sisältöä ohjasi 1950-luvun alkupuolen henkiselle
ilmapiirille ominainen kiinnostus amerikkalaiseen maailmaan ja sen käytännölliseen suuntautuneisuuteen. Kirkon uudistusta ajavat kiinnostuivat amerikkalaisista
sosiaalityön ja sielunhoidon menetelmistä. Perheneuvojille aloitettiinkin koulutus
1952. Kyseessä oli Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan-toimiston sosiaalisen
osaston Keurusselän lomahotellissa järjestämä kansainvälinen seminaari. Opettajina oli kansainvälisiä huippuasiantuntijoita kuten Amy Gordon Hamilton ja Eileen
Younghusband 51. Euroopan eri maista saapuneille osallistujille, joista kolmannes
oli suomalaisia, opetettiin Yhdysvalloissa sosiaalityön piirissä kehitettyä social casework -keskustelumenetelmää52. Suomen kielellä sitä kutsuttiin henkilökohtaiseksi
huolloksi.
Kirkon perheasiainsihteeri Matti Joensuu oli Yhdysvaltain-matkalla 1951
tutustunut avioliittoneuvontaan Yhdysvalloissa ja opiskellut Englannissa sekä
samalla luonut kansainvälisiä suhteita. Asiantuntijoita vieraili myös Suomessa
Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton (SKSK) kutsumina ja Yhdistyneiden kansakuntien lähettäminä. Merkittävä oli suomalaissyntyisen Helvi Boothen
puolen vuoden pituinen Suomen-vierailu 1954. Hän järjesti koulutusseminaareja
perheneuvojille. Boothe toi työnohjauksen kirkkoon antamalla vierailunsa aikana
Joensuulle työnohjausta. Sairaalasielunhoitajien kouluttautuminen, lähinnä sielunhoidon kirjallisuuden lukeminen, jäi heidän omalle vastuulleen.53
Perheneuvojat saivat käyttöönsä keskustelumenetelmän, joka ei ollut heidän
ammattinimikkeestään huolimatta ensi sijassa neuvontaa, eikä menetelmän suomenkielinen nimikään kuvannut parhaalla tavalla menetelmän luonnetta. Social
casework ja sen sisältämä keskustelumenetelmä muodostivat auttamistavan54, joka
korosti asiakkaan ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja hänen yksilöllistä kykyään
kehittyä. Potilas oli subjekti, jonka kehitysmahdollisuuksiin ja persoonalliseen vastuuseen luotettiin.55
Koulutuksen käynnistämisen viipyessä Helsingissä panostettiin sairaalasielunhoidon piirissä edelleen työntekijäresursseihin. Niilo Syvänne toimi naisteologien
saamiseksi sairaaloihin neuvottelemalla Kivelän sairaalan johdon kanssa ja kirjelmöimällä seurakuntien kirkkovaltuustolle. Hän oli jäsenenä komiteassa, jonka
laatima mietintö sisälsi ehdotuksen neljännestä sairaalasaarnaajasta ja naistyöntekijän virasta. Molemmat virat perustettiin, papin virka 1954 ja naistyöntekijän
virka 1955. Suomen ensimmäiseksi naistyöntekijäksi sairaalasielunhoitoon valittiin Suomen sairaanhoitajain kristillisen seuran sihteeri sacri ministerii kandidaatti
Anja Luhtasela. Viides papin virka perustettiin jo samana vuonna.

51 Eileen Younghusband (1902–1981) oli sosiaalityöntekijä, joka antoi merkittävän panoksen hyvinvointivaltion
kehittämiseen kotimaassaan Isossa-Britanniassa. Hän kirjoitti muutaman julkaisun maansa sosiaalityön
historiasta.
52 Ikivanha ihmisyhteisöissä harjoitettu henkilökohtainen lähimmäisen auttaminen kehittyi USA:ssa
köyhien auttamiseksi ja siitä tuli ammattimainen auttamismenetelmä, social casework, 1900-luvun toisella
vuosikymmenellä. Taustalla vaikutti hyvän maineen saanut perheiden auttamistyö, jota Punainen Risti teki
ensimmäisen   maailmansodan aikana. Lääkärit, psykiatrit ja psykologit, jotka työskentelivät psyykkisesti
vaurioituneiden sotilaiden kanssa, näkivät sosiaalityöntekijät luonnollisina yhteistyökumppaneina.
Vapaaehtoistyöntekijöistä kehittyi uusi sosiaalityöntekijöiden (social worker) ammattikunta. Social Case Work
2011, 4, 5; Viika 1994, 51.
53 Kettunen 1990, 24–26; Viika 1994, 51–53.
54 Tästä eteenpäin käsitteellä social casework tarkoitetaan pelkästään keskustelumenetelmää.
55 Hamilton 1956, 22–23, 27–33, 38, 52; KKHA KSA Hda 1 Ahla 1960, 2–3.
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Helsingin seurakuntien kirkkovaltuuston 1954 hyväksymän sairaalasielunhoidon ohjesäännön mukaan sairaalasaarnaajan virkanimike poistui uuden nimikkeen tieltä, joten neljännen ja viidennen papin virkanimike oli jo alusta alkaen
sairaalapastori. Muutos kuvasti työn painopisteen muuttumista hartauden pitäjän ja julistajan tehtävästä henkilökohtaiseen sielunhoitokeskusteluun potilaiden
kanssa.56
Perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon tehostamisesta käydyn keskustelun
ohella pohdittiin paikallisseurakuntien sielunhoidon tilaa. Helsingin pappien
veljespiiri päätti kokouksessaan maaliskuussa 1954 ryhtyä toimenpiteisiin. Veljespiirin aloitteesta kirkkoherrainkokous teki aloitteita sielunhoidon edistämiseksi
seurakunnissa. Kirkollisessa lehdistössä asia oli myös esillä. Kotimaa otti asiaan
kantaa kahdessakin pääkirjoituksessaan.57
Suomessa alkoi olla aineellisia edellytyksiä sairaalalaitoksen kokonaisuudistuksen toteuttamiselle 1950-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1956 säädettiin sairaalalaki ja laki keskussairaaloista. Vastuu sairaalahoidon järjestämisestä siirtyi valtiolta
kunnille, jotka saivat taloudellista tukea valtiolta. Keskussairaalat ja lääninsairaalat
siirtyivät valtiolta perustettavien kuntainliittojen omistukseen ja keskussairaalapiirit syntyivät. Lisäksi laki mahdollisti kuntainliittojen aluesairaalat ja kuntien paikallissairaalat. Vanhoja sairaaloita kunnostettiin ja laajennettiin sekä tehtiin uusien
sairaaloiden rakentamissuunnitelmia varsinkin Helsingissä. Turkuun ja Helsinkiin
perustettiin yliopistolliset keskussairaalat. 58
Vuonna 1953 voimaan astuneen mielisairaslain59 mukaisesti syntyi Helsingin
mielisairaanhuoltopiiri. Kivelän sairaalan mielitautien osasto nimettiin 1959 Hesperian sairaalaksi. Hajallaan eri puolilla kaupunkia sijaitsevia yksiköitä voitiin koota saman katon alle, kun uusi Hesperian sairaalarakennus valmistui kesään 1961
mennessä Kivelän sairaalan länsipäätyyn. Se vihittiin virallisesti syksyllä 1961. Sairaalan ylilääkärinä toimi vuodesta 1957 alkaen lääketieteen ja kirurgian tohtori,
pastori Asser Stenbäck. Mielisairaanhuoltopiiriin kuuluivat myös Nummelan
B-mielisairaala, Nikkilän sairaala Sipoossa ja Salon B-mielisairaala.60
Sairaalalaitoksen uudistamisen taustalla oli koko yhteiskunnan muutos. Sotien jälkeiset vuodet olivat olleet maan jälleenrakentamisen aikaa, jota hallitsi kansallista perinnettä suojeleva ilmapiiri. Tilanne alkoi muuttua 1950-luvun lopulta
lähtien. Kansallinen uhka väistyi kansan kokemuspiirissä. Oli ajallisesti etäännytty
sodasta, säännöstelytalous oli päättynyt ja taloudellinen vaurastuminen käynnistyi. Elinkeinorakenne alkoi muuttua maatalousvaltaisesta teolliseksi. Koulutus
laajeni ja kehittyi monin tavoin.61
Yhteiskunnan taloudellis-rakenteellisen muutoksen rinnalla sen henkisenä
ilmentymänä oli aatteellinen murros. 1960-luvun kulttuuriradikalismina tunnettu
suomalaisen taide-elämän, kulttuuripoliittisen keskustelun ja henkisen ilmapiirin
murros alkoi jo 1950-luvun lopulla. Perinteisten henkisten kiintopisteiden hajoaminen käynnistyi. Käsitykset isänmaasta, auktoriteeteista, instituutioista – kirkko mukaan lukien – ja kansallisen kulttuurin merkityksestä arvioitiin uudelleen.
Ilmapiirin muutosta ilmensi taiteiden piirissä syntynyt modernismiksi nimetty
suuntaus. Kirkon sisällä uuskansankirkollisen aatteen kannalla olleet tahot ja sitä
56 Sippo 2004, 47, 49, 52–54, 57–58.
57 Helsingin Kirkkosanomat 18.3.1954; Kmaa 13.12.1955, pääkirjoitus 17.1.1956, 31.1.1958 ja 4.3.1958;
Ojanperä-Samulin 2017, 15–17.
58 Benson 1968, 693–697; Kauppinen 1987, 27–28; Alasuutari 1996, 11–14.
59 Mielisairaslaki 1952, 60 §.
60 Heiniö 1968, 513–514, 518–519, 522, 524, 526.
61 Murtorinne 1995, 290–291.
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vastustanut uuspietistinen liike aiheuttivat ristiriitoja. Uuskansankirkollinen toimintaihanne jäi kuitenkin vuosiksi laajalti hallitsemaan kirkon käytännön toimintaa ja sen kehittämistä. Tämä näkyi erityisesti kirkon erityistyömuotojen jatkuvana
ja huomattavana laajentumisena.62
Sairaalapappien määrä oli kasvanut sairaansijojen määrän kasvuun nähden
edelleen hitaasti, vaikka 1950-luvun kuluessa sairaalasaarnaajan virat perustettiin
Turkuun, Jyväskylään ja Kuopioon. Naisia oli alalla 1950-luvun lopussa vasta
yksi. Kaikkiaan kolmestatoista sairaaloissa työskentelevästä teologista Helsingissä
oli yhdeksän, joista seitsemän oli kirkon palkkaamia. Helsingin yleisen sairaalan
pappi siirtyi valtiolta 1956 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kuntainliiton
palkkaamaksi. Helsingin kaupungin palkkaamana toimi pappi kaupungin vanhainkodissa. Vuonna 1956 säädetyt sairaalalaki ja laki yliopistollisista keskussairaaloista merkitsivät jälleen potilaspaikkojen lisäystä. Sairaalalaitoksen kasvun ja
organisaatiouudistuksen vuoksi ajan haasteisiin paremmin vastaavan sairaalasielunhoidon kokonaisuudistus tuli polttavan ajankohtaiseksi. Sairaalateologien koulutusasia oli myös vihdoin ratkaistava.63
Avioliittoneuvonta, sittemmin perheneuvonta, oli alkanut rakentaa valtakunnallista koordinointia pian toiminnan laajennuttua Helsinkiin. Johtoelin oli ensin
Helsingin seurakuntien alainen. Syksystä 1954 alkaen toimintaa johti Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton (SKSK) asettama kirkon perheasiain toimikunta.
Keväällä 1956 laajennettu piispainkokous asetti kirkon perheasiain toimikunnan
ja otti toiminnan näin alaisuuteensa. Työtä koordinoi perheasiainsihteeri. Siihen
kuului myös koulutusta henkilökohtaisen työnohjauksen muodossa.64 Sairaalasielunhoidolla ei vielä ollut vastaavaa organisaatiota. Helsingin sairaalasielunhoitajat
aloittivat itse kouluttautumisen 1958 käyttämällä osan kokouksiensa ajasta keskusteluun kirjoista, joita he olivat lukeneet, ja kutsumalla kokouksiin joskus ulkopuolisia esitelmöijiä. 65
1930-luvulla alkaneet sairaalasielunhoidon uudistuspyrkimykset johtivat
kouriintuntuviin toimenpiteisiin vasta, kun Helsingin seurakuntien sairaaloiden
sielunhoidon johtokunta lähetti talvella 1959 kirkon perheasiain toimikunnalle
kirjelmän sairaalasielunhoitajien koulutuksen järjestämiseksi. Piispa Martti Simojoen johtama toimikunta kutsui Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon
johtokunnan puheenjohtajan, rovasti Erkki Niinivaaran kokoukseensa. Kirjelmä
ja Niinivaaran siihen liittyvä kokouspuheenvuoro painottivat kunnollisen, korkeatasoisen koulutuksen tarvetta. Niinivaara muistutti, että sairaalasielunhoitajalle
ei asetettu minkäänlaisia pätevyysvaatimuksia, vaikka tehtävä oli kirkon ja koko
ihmisyhteisön kannalta vaativa. Sielunhoidon tuli hänen mukaansa olla sairaaloissa erityisen korkeatasoista. Niinivaaran mielestä perheasiain toimikuntaa tarvittiin
välttämättä koulutuksen kehittämisessä, koska sillä oli erityisalan sielunhoidon
koulutuksesta paras kokemus. 66
62 Murtorinne 1995, 291, 279, 311–313; Alasuutari 2017, 279.
63 KKHA KPA Cb 1 muistio 14.3.1959 liitteenä pöytäkirjaan 14.3.1959; Kauppinen 1987, 26–28; Sippo 2004,
39, 48, 50.
64 Viika 1994, 38–44.
65 Luhtasela 1963, 163–166. Kettunen 1990, 26; Viika 1994, 51–52.
66 KKHA LpkA kptk 12.5.1959 29 §; KKHA KPA Cb 1 ptk. 5.2.1959. Kirkon perheasiain toimikunnan
puheenjohtajana oli piispa Martti Simojoki ja jäsennä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti,
kirkolliskokousedustaja ja laajennetun piispainkokouksen jäsen Eino J. Ahla (1888–1961), psykologian
professori Arvo Lehtovaara (1905–1985), ylilääkäri Asser Stenbäck, fil. lis. Anna-Liisa Sysiharju ja
perheasiainsihteeri pastori Matti Joensuu, joka toimi toimikunnan sihteerinä. Läsnä kyseisessä kokouksessa oli
vielä perheasiaintoimiston sivutoiminen naissihteeri Ilta Louhivuori sekä kutsuttuna rovasti Erkki Niinivaara.
KKHA LpkA 12.5.1959; Murtorinne 1997, 30, 37–38.
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Toimikunnan jäsenet korostivat, että sairaalasielunhoitajan oli osattava sairaalan kieli, jotta hän kykeni yhteistyöhön henkilökunnan kanssa potilaan hyväksi. Perheiden merkitys oli tärkeä potilaan kuntoutumiselle, mikä oli koulutuksen
yhtenäisyyden ja erityissielunhoidon asiantuntijuuden lisäksi peruste sille, että
koulutuksen järjestämisen tulisi olla sen vastuulla. Puheenjohtaja Simojoki toi
esille uuden ajatuksen, perheneuvojan ja sairaalasielunhoitajan tehtävien yhdistämisen samaan virkaan Lappeenrannassa. Laajennetun piispainkokouksen jäsen
Eino J. Ahla pohti mahdollisuutta antaa koulutuksen järjestämisvastuu valtiolliselle elimelle. Hän ehdotti, että pysyvä koulutuksen järjestäjä olisi lääkintöhallitus
ja että sairaalapappi katsottaisiin sairaalan henkilökuntaan kuuluvaksi. Koulutus
tulisi järjestää työn ohessa tapahtuvaksi. Toimikunnan jäsen Anna-Liisa Sysiharju
muistutti naisteologien merkityksestä sairaalasielunhoitajien rekrytoinnissa.67
Perheasiain toimikunta teki aloitteen sairaalasielunhoitajien ja muiden erikoissielunhoitajien koulutuskysymyksen ratkaisemiseksi toukokuussa 1959 kokoontuneelle laajennetulle piispainkokoukselle. Tämä asetti koulutusohjelmaehdotusta
laatimaan toimikunnan, jonka jäseniksi tulivat professori Arvo Lehtovaara, ylilääkäri Asser Stenbäck, sairaalapastori Niilo Syvänne, professori Armas Nieminen ja
kirkkoneuvos Armo Nokkala. Laajennettu piispainkokous antoi tehtävän Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille.68
Syntyi siis perheasiain toimikunnasta erillinen, pelkästään sairaalasielunhoidon koulutusta suunnitteleva toimikunta. Sekä uusi toimikunta että perheasiain
toimikunta tulkitsivat 11 §:n sisältämää piispainkokouksen valmistusvaliokunnan
lausuntoa ja kannanottoa kuitenkin niin, että erityisalojen sielunhoitokoulutusta, kuten perheneuvojien ja sairaalasielunhoitajien koulutusohjelmia, tuli pohtia
yhdessä.69
Sairaalasielunhoidon koulutusohjelmatoimikunnan, jota nimeä se ryhtyi
käyttämään, oli toistaiseksi kuitenkin taivuttava tilanteen edessä. Se ryhtyi valmistelemaan ensimmäisiä koulutuskursseja sihteerinsä Syvänteen valmistelutyön
pohjalta. Syvänne raportoi työn etenemisestä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille, jolle suunnitteluvastuu muodollisesti kuului.70
Kirkon sielunhoitotoiminnassa nähtiin uudistamisen tarve. Sairaalasielunhoidon uudistamishanke ja perheneuvonta toimivat esimerkkeinä. Henkisen ilmapiirin muutoksella oli kiistatta ainakin välillistä vaikutusta sairaalasielunhoidon
uudistamista pohtineiden ajatteluun. Kouriintuntuvampi vaikutus näyttäisi olleen
sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden aloittaneella hyvinvointivaltion rakentamisella, jossa valtiolla oli sotia edeltänyttä aikaa selvästi vahvempi rooli. Valtiovallan
tehtävä oli johtaa tietä yhteiseen hyvään, eikä henkisen ilmapiirin muutos vaikuttanut tähän periaatteeseen71. Kirkko pääsi mukaan yhteisen hyvän rakentamiseen
sairaaloissa.

67 KKHA KPA Cb 1 Kptptk. 5.2.1959.
68 KKHA KPA Cb 1 Kptptk. 5.2. ja 14.3.1959; LpkA 12.5.1959 29 §.
69 KKHA KSA Ca 1 Ptk. 9.9.1959 4 §, 23.9.1959 1 §.
70 KKHA KSA Ca 1 Ptk. 9.9.1959 4 §, 14.9.1959 1 § ja 21.1.1960; LpkA Ca 7 Ptk. 12.5.1959 11 §; PKA Ce 1 Ptk.
20.4.1959 6 § kohta 3.
71 Alasuutari 1996, 11–14, 246–247; Sippo 2004, 39.
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5
irja kilpeläisen elämänvaiheet
1950-luvun lopulle saakka –
"pietististen lättänöiden"
ahtaudesta korkokenkien
vapauteen

Sairaalasielunhoidon piiriin tuli 1960-luvun alussa 17.6.1911 syntynyt Perniön
kappalaisen Kaarlo Edvard (Eetu) Kilpeläisen ja sairaanhoitaja Ida Matilda Kilpeläisen (o.s. Lampén) esikoinen Irja Kilpeläinen. Irjalla oli kaksi veljeä, jo pienenä
kuollut kaksi vuotta nuorempi veli ja noin viisi vuotta nuorempi Arno. Eetu Kilpeläinen oli tunnettu herätyssaarnaaja ja vuosisadan alussa Länsi-Suomessa vaikuttaneen Hannulan herätyksen72 johtohahmo. Hän työskenteli pappina eri puolilla
Suomea, viimeksi Rauman kirkkoherrana. Tässä virassa ollessaan hän toimi Turun
tuomiokapitulin asessorina. Hän oli pitkään herätyshenkisen allianssikristillisyyden kotipesän Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) merkittävä vaikuttaja.
Rauhallinen, sielunhoidollinen ja vaatimaton Eetu Kilpeläinen toimi temperamenttisen vastakohtansa Urho Muroman johtamissa herätyskokouksissa puhujana
ja jopa tätä suositumpana sielunhoitajana ja nautti herätyssaarnaajan erityistä luottamusta. Irja Kilpeläinen antaa muistelmakirjassaan sielunhoidollisen kuvan isästään seurakuntapappina. Eetu Kilpeläinen oli myös varsin tuottelias hengellisten
kirjojen kirjoittaja. Monet kirjoista julkaistiin myös ruotsiksi ja yksi englanniksi.73
Eetu Kilpeläinen teki huomattavan poliittisen uran kansallisen kokoomuksen (vuoteen 1918 suomalainen puolue) kansanedustajana vuodesta 1914. Hänet
kutsuttiin hoitamaan sosiaaliministerin tehtävää maaliskuussa 1931, ja hän toimi siinä seuraavan vuoden maaliskuuhun saakka. Hänen huomattavin tehtävänsä ministerinä oli kieltolain purkaminen. Kilpeläinen piti sosiaaliministerinä
kieltolain kumoamista puoltavan radiopuheen siitä järjestettyä kansanäänestystä
72 Hannulan herätyksestä on Timo Junkkaalan perusteellinen tutkimus (1986).
73 Suomen teologit 1990, 249; Kilpeläinen 1989, 9, 15, 18, 21, 24; Franzén 1987, 44–45; Junkkaala 1990, 144–
146. Eetu Kilpeläisen kirjoja: Suomen pyhäkoulut (1912), Matkalla kotiin (1913), joka on käännetty englanniksi
nimellä On the homeward journey (1999), Nuoret Jeesukselle (1916), Jumalan ääni sodan melskeiden keskellä
(1917), Elämän tie (1919–1920), Kun kellot kutsuvat (1924), Kun kilvoitus päättyy (1942).
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edeltäneenä päivänä. Hän toimi vuosina 1937 ja 1940 presidentin valitsijamiehenä. Vesa Vareksen mukaan Eetu Kilpeläinen oli kutsumukseltaan ensi sijassa pappi
eikä muiden tunnettujen poliitikkopappien tavoin varsinaisesti poliittinen henkilö. Hänessä oli kuitenkin myös poliittinen puoli, sillä hän toimi Turun vanhasuomalaisten pappien johtoryhmän jäsenenä.74
Äiti Ida oli syntynyt Porvoossa, viettänyt elämänsä ensimmäisen vuosikymmenen Pietarissa ja osasi venäjän kielen. Hän oli sukujuuriltaan ruotsinkielinen ja oli
käynyt ruotsinkielistä koulua. Irja Kilpeläisen äidinkieli oli siten ruotsi. Äidin sisar
Sanni Lampén oli Suomen Lähetysseuran Kiinan-lähetti.75
Irja Kilpeläinen kuvaa kotiaan omaelämäkerrallisessa kirjassaan rakastavaksi,
kannustavaksi ja turvalliseksi. Äiti oli hänen mukaansa lämmin ja rakastava kodin
valo ja keskus. Kuvaa kodin ilmapiiristä himmensi työnsä vuoksi paljon poissa
olleen isän ehdoton auktoriteetti. Oma vaikutuksensa on ollut myös sisällissodan
pelottavilla tapahtumilla Kotkassa, ”lahtarin” tyttärenä syrjityksi ja yksinäiseksi
jäämisellä, nopean pituuskasvun vuoksi murrosiässä kiusatuksi joutumisella ja
muilla murrosiän vaikeuksilla.76
Kilpeläinen oli suunnitellut opiskelevansa tekstiiliarkkitehdiksi piirustustaitojensa sekä piirustus- ja askarteluharrastustensa perusteella. Isä tahtoi tyttären
opiskelevan teologiksi. Irja sai tiedon välikäden kautta, isän kanssa asiasta keskustelleelta Ilmari Saloselta (myöhemmin Salomies). Vastaan väittäminen ei tullut
kysymykseen. Kilpeläinen kirjoittautui Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan syksyllä 1931, vaikka oma suunnitelma kariutui ja äiti kehotti harkitsemaan
asiaa. Kilpeläinen halusi tehdä isälle mieliksi ajoittaisista vastustusyrityksistään
huolimatta. Motivaatio hakeutua teologiseen tiedekuntaan oli heikko.77 Kasvaminen kirkon ja seurakunnan helmassa antoi kuitenkin pohjan, jolle rakentaa elämänuraansa.
Teologisessa tiedekunnassa Kilpeläisestä kehkeytyi näkyvä hahmo. Kiistassa
naisten oikeudesta opiskella teologiaa hän esiintyi naisten puolella konservatiivisia
miesylioppilaita vastaan. Linjariidassa raamatuntulkinnasta hän toimi äänitorvena
konservatiivista näkemystä edustaneiden joukossa Uuden testamentin eksegetiikan professoria E. G. Gulinia vastaan.78
Yliopisto-opintojen alettua Kilpeläinen liittyi jäseneksi SKY:n helsinkiläisten
opiskelijoiden muodostamaan Ylioppilaiden Kristilliseen Yhdistykseen (YKY),
jossa hän toimi aktiivisesti herätyskristillisen hallesbyläisen linjan puolustajana,
puhujana ja koululaissihteerinä sekä teinikokousten, tyttöleirien ja partiotoiminnan vastuunkantajana. Osmo Tiililä on kutsunut 1930-lukua Kristillisen ylioppilasliiton historiassa erityisesti Eetu Kilpeläisen, Urho Muroman ja Ole Hallesbyn
ajaksi.79

74 Kallenautio 1979, 230, 234–235; Vares 2005, 148–149. Hallituksen tiedot ja kokoonpano, Sunila II:
Valtioneuvosto www; Kansanedustajat www.
75 Suomen teologit 1990, 249.
76 Kilpeläinen 1989, 9, 17–25, 33–38, 48, 101–102.
77 Opiskelun alkuvaiheista mm. KA LKA kotelo 13 Irja Kilpeläinen äidille 10., 12., 20. ja 29.9.1931 ja perheelle
30.8., 2.9. ja 8.9.1932; Kilpeläinen 1989, 51–52, 71–72.
78 KA LKA kansio 13 Kilpeläinen äidille tai perheelle 17.10.1933, 19.10.1933, 3.1.1934, 29.1.1934, 19.2.1934,
23.2. ja 13.3.1934.
79 Kilpeläisen kuvauksia YKY:stä muun muassa: KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen äidille 3.3.1932 ja perheelle
13.2., 19. ja 29.10., 21.11.1933, 16.1. ja 25.9.1934; Kilpeläinen 1989, 62–63; Tiililä 1974, 189.
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Aktiivisuuteen teologisessa tiedekunnassa ja opiskelijoiden kristilliseen yhdistystoimintaan mukaan lähtöön vaikutti isän henkilösuhdeverkosto ja asema. Niin
tiedekunnan professorikunnassa kuin SKY:ssä Eetu Kilpeläinen tunsi monia henkilökohtaisesti, ja tytär tunsi heidät isänsä ansiosta. Myös persoonalliset ominaisuudet, sosiaalisuus ja sanavalmius työnsivät häntä opiskelijajoukon äänitorveksi ja
vastuunkantajaksi. Irja Kilpeläinen ruokaili usein isän kanssa eduskunnan kahvilassa, joten hän todennäköisesti tapasi isänsä poliittisen uran ansiosta myös maan
poliittista johtoa varsinkin isänsä ministerinpestin aikana. Isä asui ministerinä valtion omistamassa huvilassa Kesärannassa ja tytärkin muutaman viikon yliopistoopintojensa alussa.80
Irja Kilpeläisen elämänkatsomuksessa oli Martti Simojoen ansiosta sijansa
myös herännäisyydellä. Tällä oli huomattava vaikutus Kilpeläisen ajatteluun. Hän
joutui luottamustehtävissään kuten tyttöleirien ohjaajana rivijäsentä läheisempiin
tekemisiin yleissihteerin kanssa.81 Juha Seppo kuvaa Simojoen elämäkerrassa ylioppilaspastorin uskonnollista katsomusta:
Simojoki oli katsannoltaan tiukasti rajat maailmaan auki hakkaava herännäisyyden ja hallesbyläisyyden symbioosista elävä pietistipappi.82

Luonnehdinta hallesbyläisyyden ja herännäisyyden symbioosista on sovitettavissa
Kilpeläisen uskonnäkemykseen.
Kirjeissä näkyneet kirjoittajanlahjat tulivat opiskeluaikana yleiseen käyttöön,
kun Kilpeläinen kirjoitti SKY:n Etsijä-lehteen ja tiedekuntalehteen Kyyhkyseen.
Niin ikään Kotimaa-lehdessä olleet kirjoitukset yhdistyksen tyttöleireistä olivat Kilpeläisen käsialaa. Keväällä 1934 lehdessä oli hänen kirjoittamiaan artikkeleita.83
Kilpeläinen suoritti teologisen erotutkinnon vuoden 1935 lopulla. Martti
Simojoki oli aloittanut Suurkirkon piiripappina Helsingin Pohjoisessa suomalaisessa seurakunnassa toukokuussa 1935. Hän kehotti Kilpeläistä hakeutumaan
sinne työhön. Vastavalmistunut teologi aloitti Suurkirkon piirin osa-aikaisena
nuoriso- ja tyttötyöntekijänä seuraavan vuoden alussa.84 Kilpeläinen ryhtyi yhdessä
Simojoen kanssa kehittämään kerho-, kutsutilaisuus-, hartaus- ja tyttöleiritoimintaa kouluikäisten tyttöjen ja nuorten kanssa evankelioivan herätyskristillisyyden
periaatteiden mukaan ja herännäisyyden maustein. YKY:n ajoilta toisensa tunteneet nuoret teologit muodostivat vuosiksi ”monessa suhteessa vertaansa vailla olevan pariairokaksikon”, kuten Juha Seppo luonnehtii työparia. Vuosina 1935–1938
seurakunnan toiminnassa mukana olleiden lasten ja nuorten määrä lähes kaksinkertaistui, vaikkakin kehitys laantui vuosikymmenen lopulla. Kaksikko teki uraauurtavaa seurakunnallista nuorisotyötä. Seurakuntatyön ohella Kilpeläinen toimi
edelleen YKY:ssä muun muassa johtaen tyttöleirejä.85

80 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen äidille 10. ja 12.9.1931, 18.1.1932 sekä perheelle 8. ja 19.9.1932, 19.9. ja
21.11.1933, 3.1.1934; Kilpeläinen 1989, 57.
81 Kilpeläinen 1989, 65, 75–76; Seppo 2013, 45–46.
82 Seppo 2013, 55.
83 KA LKA kansio 13 Kilpeläinen äidille 12.9.1934 ja perheelle 19.10.1933.
84 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen perheelle 2.9., 3.9. ja 16.9.1935; Todistus sacr. min. kandidaatin eli teologian
erotutkinnosta 19.12.35; Kilpeläinen 1989, 70–71; Suomen teologit 1990, 249; Seppo 2013, 58, 60.
85 KA LKA kotelo 13, Kilpeläinen äidille 17.9., 29.9.1936 ja 14.4.1937 sekä perheelle 8.1., 16.1., 30.1., 23.3.1936
ja 18.1.1937; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 16.7.1936 ja juhannuksena 1938; Kilpeläinen
1944a, 18–21, Kilpeläinen 1989, 72–79; Lehtiö 2004, 201; Seppo 2013, 64–65.
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Evankelioivaan herätyskristillisyyteen pohjautuva näkemys ja siihen kuuluva
uskonnollinen kieli ilmenivät elävästi kirjeissä ystäville, esimerkiksi Inga-Brita
Castrénille toukokuussa 1937:
Jos elää kristillisissä piireissä ja peittää hengellisillä lauluilla suruttomuutta,
jota kuitenkin suosii, niin on kuin petturi Juudas. – – Herätys on ainoa
lääke. Se muuttaa kaikki. – – Anna Kristuksen täysi hallinta-valta kaikkeen,
niin olet parhaassa tallessa. – – Pelkään, että oma suruttomuuteni on siunauksen tiellä.86

Nuori teologi koki ajoittain ”vierasta sisäistä rauhaa ja levollisuutta”, joka vaikutti
epäilyttävältä. Hän pelkäsi olevansa uskonsa menettänyt. Hän toivoi körttihenkeä,
joka vapauttaisi nuoret ”körttilepoon, jossa ei jännitetä ja uskalletaan olla olematta mitään”. Toiminta perustui evankelioivan herätyskristillisyyden periaatteisiin,
mutta herännäisyydestä vaikutteita saanut Kilpeläinen piti liioitteluna nuorten
kiinnostumisesta hengellisiin asioihin seurakunnan kesäkodin mukaan käytettyä
nimitystä Mustasaaren herätys.87
Kilpeläinen auskultoi oppikoulun opettajaksi 1930-luvun lopulla ja sai pätevyyden uskonnon ja filosofian nuoremman ja vanhemman lehtorin virkoihin.
Hän ei ollut kuitenkaan innostunut opettajaksi ryhtymisestä, koska piti itseään
liian käytännöllisenä ihmisenä teoreettiseen opetustyöhön. Hän hoiti ainoastaan
joitain sijaisuuksia auskultointiopintojen aikana seurakuntatyön ohessa.88
Moninaiset työtehtävät, huoli vanhemmista ja Arno-veljestä ja myös äsken
alkanut sota aiheuttivat stressiä nuorelle teologille. Hän kärsi ajoittain masennuksesta ja ahdistuksesta. Hän selitti sisäistä tilaansa hengellisesti muun muassa
armon ymmärtämisen vaikeudella ja minäkeskeisyydellä. Nuori teologi koki myös
olevansa osaamaton julistamaan armoa nuorille. Ongelmiin löytyi myös inhimillisiä syitä, syyllistävä kotikasvatus ja riittämättömyydentunnetta aiheuttanut isän
tyytymättömyys tyttäreensä. Kilpeläinen kertoi aina olleensa ”kodin painojen
alaisuudessa”.89
Kriittisyys evankelioivaa herätyskristillisyyttä kohtaan ilmeni ensi kertaa
kesällä 1939, kun Kilpeläinen joutui vuodepotilaaksi ja toipumislomalle tulehdussairauden vuoksi. Hän koki voimakasta Jumalan läheisyyttä ja iloista uskoa.
Hän vertasi kokemusta evankelioimiskokouksiin, jotka olivat olleet painostavia,
koska hän ei ollut onnistunut puristamaan itsestään niissä edellytettyjä tunnekokemuksia.90
Kilpeläisen vastuu seurakuntatyöstä kasvoi sodan alettua, koska papistoa joutui rintamalle sotilaspapeiksi, myös seurakuntapiirin vastaava pastori Simojoki.
Heidän kirjeenvaihdostaan käy ilmi, että Kilpeläinen joutui kantamaan myös
taloudellista ja johtovastuuta Suurkirkon piirin toiminnasta. Talvisodan aikana
hän työskenteli vapaassa huollossa. Sodan päätyttyäkin hän hoiti kansliassa kaatuneiden seurakunnan jäsenten ja heidän perheidensä asioita. Jatkosodan alettua
Kilpeläinen vastasi seurakuntakodin toiminnasta ja johti kesinä 1941 ja 1942
86 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 22.5.1937.
87 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 5.8.1937.
88 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen äidille 17.9.1936, 10.10.1937, Todistus pätevyydestä uskonnon ja filosofian
alkeiden nuoremman ja vanhemman lehtorin virkaan 22.3.1938.
89 Monet kirjeet paljastavat selvät masennuksen ja ahdistuksen oireet. KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen
Simojoelle 3.7. ja 18.12.1936; juhannuksena ja 28.7.1938; 19.6., 12.9., 8.10. ja 20.12.1940; KA ICA kotelo 12
Kilpeläinen Castrénille 27.7.1940.
90 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 4.8.1939.
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tyttöjen työleirejä. Hän toimi Kotimaan avustajana ja kirjoitti myös Kotilieteen
sekä osallistui radion hartausohjelmien tekoon.91
Ajoittain Irja Kilpeläinen asui vanhempiensa ja sittemmin äidin luona Raumalla. Molemmissa kaupungeissa Neuvostoliiton ilmapommitukset tulivat tutuiksi.
Raskaita asioita olivat Eetu Kilpeläisen kuolema keväällä 1941 ja reservin upseerina palvelleen Arno-veljen kaatuminen jatkosodassa syksyllä 1941. Sota-ajan
monien puuhien keskellä suru ei kuitenkaan näytä kovin suuresti vaikuttaneen
jaksamiseen ja mielialaan. Jatkosodan alkuvaiheessa Raumalla ollessaan Kilpeläinen kantoi vastuuta seurakunnan toiminnasta, toimi sen ja sairaalan kansliassa,
komendantintoimistossa ja maataloustöissä sekä täytti kirkkoherraisän kuoleman
aiheuttamaa aukkoa papistossa ”saarnailemalla” jumalanpalveluksissa. Muistelukirjassaan Kilpeläinen näki ajallisen etäisyyden jälkeen, että sotavuosina nuoruuden pessimismi ja depression kokemukset jäivät pois.92
Keväällä 1943 Kilpeläinen irtisanoutui tehtävästään seurakunnassa ja muutti
apua tarvinneen iäkkään äitinsä luo Perniön Yliskylään. Ida Kilpeläinen oli ostanut
sieltä miesvainajan henkivakuutusrahoilla Tapiola-nimisen huvilan.93 Pian Tapiolaan muuttonsa jälkeen Kilpeläinen kertoi Simojoelle saaneensa osakseen arvostelua liiallisesta keskittymisestä yksittäisiin ihmisiin sen sijaan, että hänen olisi
pitänyt olla enemmän johtaja ja osallistua julkisten kysymysten pohdintaan. Hän
ei kertonut, keitä arvostelijat olivat. Hän nautti sota-aikana kirjoittamisesta, maataloustöistä ”kädet rakkuloilla” ja yksittäisen ihmisten kohtaamisista työn ohessa.
Niihin näyttää usein liittyneen sielunhoidollisia keskusteluja. Teologian alueella
hän kiinnostui Lutherista ja paneutui tämän tuotantoon Simojoen kehotuksesta
muun työn ohessa.94 Hän antoi panoksensa sodan ajan ihmisten arjen elämään
eikä halunnut osallistua julkiseen keskusteluun. Ihmisläheiseen työhön mieltynyt
Kilpeläinen piti arvostelusta huolimatta kiinni kutsumuksestaan.
Tapiolasta tuli pienimuotoinen lastenkoti ja sodan jaloista evakuoitujen asuinpaikka. Kilpeläinen alkoi nimittää kolmea orpolasta, joiden kasvatusäitinä hän
toimi, ja muita Tapiolan vakinaisia, usein rikkinäisistä ja puutteellisista oloista tulleita asukkeja kotiväekseen. Tapiola toimi myös helsinkiläisten ystävien turvapaikkana Helsingin pommitusten aikana. Kunta velvoitti Tapiolan asuttamaan 1944
kolme evakkoperhettä Karjalankannakselta Koivistolta, joten talossa asui vakinaisesti 13–15, välillä yli 20 ihmistä. Sodan ja sen jälkeisissä oloissa oli pyrittävä mahdollisimman pitkälti omavaraisuuteen, mikä lisäsi työmäärää. Kilpeläinen toimitti
sodan aikana työvoimapulasta kärsivän Perniön seurakunnan Yliskylän sivukirkossa alttarin edestä jumalanpalveluksia, jopa soitti urkuja, järjesti moninaista muuta
toimintaa ja toimi eri kylissä pidettyjen seurojen vastuunkantajana. Pessimismi,
masennuksen ja ahdistuksen oireet ilmenivät välistä Kilpeläisessä uudelleen ankaran työtaakan ja huolien alla.95
91 KA LKA kotelo 3 Simojoki Kilpeläiselle 12.9. ja 21.12.1940 ja kotelo 13 Kilpeläinen isälle 10.5.1941,
Kilpeläinen äidille 13.6. ja 26.6., 1.11., 10.11. ja 18.11.1942; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle
19.9.1940, 3.–28.8.1941, 13.2., 17.3. ja 24.4.1942; Kilpeläinen 1989, 91, 96, 101, 106–107, 132.
92 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 5. ja 13.7.1941; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille
9. ja 19.7. ja 6.11.1941; KA LKA kotelo 13 Irja Kilpeläinen Arno-veljelle 26.12.1939, 7.1., 15.1., 18.1., 2.2., 20.2.,
29.2.1940; Kilpeläinen 1989, 90–92, 132. Eetu Kilpeläinen kuoli 28.5.1941 ja Arno Kilpeläinen kaatui Aunuksen
Topasjärvellä 10.9.1941. Kilpeläinen 1989, 101, 105.
93 KA LKA kotelo 13 Irja Kilpeläinen äidille 9.4.1943; Suomen teologit 1990, 249.
94 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 17.6.1943.
95 KA LKA kotelo 13 Irja Kilpeläinen äidille 18.11.1942, 17.1., 2.3., 10.3., 29.3. ja 9.4.1943, Kilpeläinen Aune
Krohnille 4.2. ja 4.4.1945; KA CA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 2.8., 1.11. ja 27.11.1944, 16. ja 26.12.1945,
24.1. ja pääsiäisaamuna 1946; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 17.6.1943; Kilpeläinen 1989,
101, 108–109, 120, 110–114, 116–118, 125–126.
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Kaiken lisäksi oli tehtävä palkkatyötä kodin hoitamisen ohessa Kotimaan
avustajana ja sittemmin vakinaisena toimittajana. Kotimaan ja Kotilieden lisäksi
Kilpeläinen kirjoitti asevelipappien Koti ja kasarmi -lehteen ja Marttaliiton lehteen. Hänen kirjailijanuransa alkoi nähtävästi Simojoen kehotuksesta jatkosodan
aikana.96 Ensimmäiset kaksi kirjaa, muistelukirja työstä Suurkirkon piirissä Kirkkopolkuja kivimuurien keskellä ja lasten satukirja Kisulan lapset, julkaistiin 1944
ja kolmas, novellikokoelma Kun se parasta on ollut… seuraavana vuonna. Hän
kirjoitti isästään pienoiselämäkerran teokseen Mikael Agricolasta E.W. Pakkalaan
(1947).97 Sodanaikaisissa kirjeissä samoin kuin ensimmäisessä kirjassa näkyi edelleen kirjoittajan herätyskristillinen näkemys ja kieli. Ensimmäisessä kirjassa Kilpeläisen työtapa seurakunnassa näyttäytyy paitsi evankelioimisena myös otteeltaan
sielunhoidollisena, nuorten usein hädänalaista tilaa ymmärtävänä.98
Kilpeläinen toimi SKY:n järjestämien evankelioimiskokousten pääpuhujan,
suomenruotsalaisen evankelistan Frank Mangsin avustajana 1943, 1945 ja 1946.
Hän järjesti vieläpä uupuneen evankelistan salaa lepolomalle Tapiolaan ja vaikuttaa olleen myös evankelistan sielunhoitaja. Kilpeläinen arvosteli evankelioimiskokouksia, mutta herätyskristillinen ajattelu ja sanasto, kuten ihmisten Kristukselle
voittaminen, ”hyökkäyksien” tekeminen, ratkaisun tekeminen ihmisten edessä ja
halu itse tehdä uudisraivaajan työtä toistuivat edelleen tuon ajan kirjeissä.99 Kilpeläinen oli myös toimittamassa Mangsin kirjan Ihmisiä taistelun helteissä (1945)
suomennosta. Kirja kertoo suomalaisista sota-aikana, suomalaisista opiskelijoista
ja Sortavassa tapahtuneesta hengellisestä herätyksestä.100
Vuosina 1946–1950 Kilpeläinen työskenteli SKY:n koululaissihteerinä ja joutui matkustamaan ympäri maata kouluissa ja kokouksissa. 101 Kesästä 1947 alkaen
hänen tehtäviinsä kuului tyttöjen rippikoululeirien johtaminen. Kilpeläisestä tuli
leirien myötä merkittävä rippikoululeirien kehittäjä.102
Matkatyö ja Tapiolan emännöinti oli raskas yhdistelmä. Kilpeläisen työpainetta on voinut lisätä se, että hänen ei ollut helppo luottaa toisiin, ainakaan itseään
kokemattomampiin. Esimerkki luottamisvaikeudesta oli tilanne, jossa Kilpeläinen
oli jättämässä koululaissihteerin tehtävän seuraajalleen Marja Liisa Arolle (myöhemmin Swantz). Aro koki Kilpeläisen puuttuvan työhön ja heittävän kylmää
vettä niskaan, vaikka työnsä jättävä koululaissihteeri itse ajatteli antavansa seuraajalleen työrauhan.103
96 KA LKA Kilpeläinen Hilla ja Inna Castrénille 2.8.1944, Hilla Castrénille 4.9.1944 ja Ida Kilpeläiselle
8.10.1945. Kilpeläinen oli Kotimaan toimittajana 1943–1946. KA LKA kotelo 13 Todistukset, KustannusOsakeyhtiö Kotimaan työtodistus 1.9.1961.
97 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 24.4.1942 ja 16.1.1943; KA LKA kotelo 13 Irja
Kilpeläinen Ida Kilpeläiselle 10.3. ja 28.4.1943; Kilpeläinen 1947.
98 Kilpeläinen 1944a; Kilpeläinen 1989, 17–24.
99 KA LKA Kilpeläinen Ida Kilpeläiselle 8.10.1945 ja kotiväelle 26.6.1946, Inger Tiililälle 4.12.1944 ja 14.6.1945,
Aune Krohnille 15.3., 22.4. ja 23.5.1944, 16.4.1945 sekä 18.2.1946; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 24.2.
ja 22.11.1946 sekä 26.5.1947. Frank Mangs oli SKY:n kutsumana pääpuhujana neljän evankelioimiskokouksen
sarjassa yliopiston suuressa luentosalissa ainakin syksyllä 1943 ja yhdessä kokouksessa keväällä 1945; lisäksi
hän kiersi Suomen seurakunnissa 1946. KA SKYA C12 44 IV Toimintakertomukset 1943–1946 ja 44 I, SKY:n
hallituksen ptk 8.4.1946 11 §.
100 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Ida Kilpeläiselle 8.10.1945 ja 26.6.1946; Mangs 1945.
101 KA SKYA C12 44 I ptk 11.1946 5 §; KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Ida Kilpeläiselle 8.5. ja kotiväelle 3.8.,
Hilla Castrénille 29.8.1946, Inger Tiililälle 1.9.1946, Hilla Castrénille 13.11.1949; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen
Castrénille 19.11.1947 ja 10.1.1948; Kilpeläinen 1989, 108, 130–136, 141–142; Suomen teologit 1990, 249.
102 KA ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 8.7. ja 19.7.1947; Kilpeläinen 1989, 145.
103 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 22. ja 25.11.1946, 19.7., 27.8.1947, 21.10.1948, 26.1., 14.6.,
22.7.1949, 8.8., 28.8. ja 16.9.1950; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 170 Kilpeläinen Simojoelle 22.3.1949; Kilpeläinen
1989, 127–129.
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Kilpeläinen toivoi työtä, jota voisi tehdä mahdollisimman paljon kotoa käsin.
”Silloin olisin kuin jellona”, hän totesi. Toive toteutui, kun hän esitti suunnitelman
Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Keskustelut lähetysjohtaja Tuure Vapaavuoren ja SKY:n puheenjohtajan Martti Simojoen
kanssa johtivat päätökseen perustaa Lähetysseuraan ohjelmapalvelu seurakuntien
avuksi. Kilpeläinen aloitti SLS:n ensimmäisenä tiedotussihteerinä keväällä 1950 ja
oli tehtävässä vuoteen 1957 asti. Tehtäviin kuului materiaalin toimittamista lähetyspiireille, artikkelien kirjoittamista ja toimittamista sanomalehdille sekä Nuorten
Lähetyslehden toimittaminen. Kilpeläinen jatkoi SKY:n palveluksessa vielä kesäisin
rippikoululeirien johtajana. Hän laati opetusta varten omatoimisesti työkirjoja ja
muuta materiaalia kuten diakuvasarjan. Muun työn ohessa Kilpeläinen kirjoitti
Naapurin Liisan nimimerkillä pakinoita Kotimaahan vuodesta 1947 alkaen. 104
Kilpeläisen suhtautuminen evankelioivaan herätyskristillisyyteen alkoi muuttua 1940-luvun lopulla, mikä ilmeni hänen kokemuksistaan rippikoululeirien
johtajana. Hän toivoi yhtäältä leireille herätystä, mutta toisaalta hän suhtautui
kriittisesti, kun sitä tapahtui. Hän pelkäsi eräällä rippikoululeirillä ristiriitoja, joita
leiriläistyttöjen tekemät uskonratkaisut voisivat aiheuttaa siellä kehittyneessä herkässä tunnelmassa. Toisella leirillä, jolla ei tuota herätysliikehdintää tapahtunut,
hän uskoi Jumalan silti vaikuttavan samalla tavalla ja opetuksen ja syntyneiden
keskustelujen vaikutusten olevan pysyvämpiä.105 Nuoren rippikoululeirillä kokema herätys näytti Kilpeläisen mukaan useimmiten olevan ennen pitkää haihtuva
tunnekokemus, jonka varaan kestävä elämänkatsomus ei voinut rakentua. Kilpeläisen maailmankatsomus osoitti muutoksen merkkejä.
Kilpeläisen maailmankuvan muuttumiseen vaikutti osaltaan kovia kokeneiden
ihmisten äitihahmona eläminen maaseudulla Tapiolan-vuosina. Yhtäältä elinpiiri
supistui kaupunkioloihin verrattuna. Toisaalta näkökulma laajeni, kun elinympäristöön ilmestyi muitakin mahdollisia ajattelutapoja kuin hänen kodinperintönä saamansa sekä SKY:ssä ja paikallisseurakunnassa tutuksi tullut aatemaailma.
Siitä, mitä Kilpeläinen kertoi kirjeissään 1930- ja 1940-luvulla ja ensimmäisissä
kirjoissaan jälkimmäisen vuosikymmen puolivälissä, ilmenee vielä evankeliumin
pelastussanoman esittäminen ratkaisuksi nuorten ongelmiin. Ote oli kuitenkin
nuorten ongelmat vakavasti ottava ja empaattisen kuunteleva. On luonnollisesti
otettava huomioon, että kirjoittaja pyrki – ymmärrettävästi – esittämään oman
toiminnan edullisessa valossa.
1940-luvun lopulla Kilpeläinen kävi ahdistavaa ja masennusta aiheuttanutta
kamppailua vapautuakseen ”ulkoa opitusta” herätyskristillisyydestä ja ollakseen
uskollinen itselleen, ”omalle omituisuudelleen”. Naapurin Liisan pakinoissa ei
evankelioivasta toimintatavasta ollut enää merkkejä.106
Syksyllä 1951 Kilpeläinen oli uudessa elämäntilanteessa, kun äiti kuoli ja
kasvattilapset muuttivat vähitellen pois kotoa. Yksinäisyys ja suru luonnollisesti
uuvuttivat. Hän katsoi olevansa elämässään tienhaarassa. Pohtiessaan tulevaisuuttaan hän totesi Martti Simojoelle:

104 KA ICA kotelo 12 Irja Kilpeläinen Inga-Brita Castrénille 9.4. ja 19.5., 2.6., 14.6., 23.8.ja 2.9.1949; KA
LKA kotelo 13 Irja Kilpeläinen Osmo ja Inger Tiililälle, ”perhe puheenjohtajalle” 14.10. ja Hilla Castrénille
13.11.1949.
105 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 19.7.1947, 11.6. ja 23.8.1949, 10.7.1950.
106 Kirjeiden lisäksi vertailu vuosina 1944 ja 1945 ilmestyneiden ensimmäisten kirjojen ja Naapurin Liisan
pakinoiden välillä valaisee muutosta. Esimerkiksi pakinat Kmaa 14.10.1949 ja 26.8.1952.
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Sinä tiedät, miten minua ihminen kiinnostaa ja haluaisin elää niin, että
saisin hoitaa joitain ihmisiä.
Kaiken muun kiinnostavan yläpuolelle nousi yksilökohtainen auttamistyö, mitä
korostaakseen Kilpeläinen alleviivasi kirjeessään Simojoelle sanan ihminen. Hän
oli työskennellyt SLS:n tiedotussihteerinä vasta noin puolitoista vuotta, kun hän
kirjeessään Martti Simojoelle joulukuussa 1951 ilmaisi halunsa ihmisläheiseen
työhön, jonka hän koki kutsumuksekseen.107 Uusi tilanne äidin kuoltua oli jälleen
yksi askel paitsi henkilökohtaisen sielunhoidollisen tehtävän myös uuskansankirkollisen näkemyksen suuntaan.
Vähittäisessä herätyskristillisyydestä etääntymisessä on havaittavissa
1940-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa selvä käänne uuteen
suuntaan. Merkittävä luonnollinen vaikutus Kilpeläisen ajattelun muuttumiseen
oli Erkki Niinivaaralla ja muilla SKY:n piirin teologitovereilla, koska he kuuluivat
samaan ikäpolveen ja aatemaailmaan. He, Kilpeläinen heidän mukanaan, irtautuivat herätyskristillisyydestä ja innostuivat uuskansankirkollisesta kirkon uudistusliikehdinnästä. SLS:n palvelukseen siirtymisessä ja Kilpeläisen osoittamassa
kiinnostuksessa lähetystyöhön voi nähdä vielä herätyskristillisyyden vaikutusta,
mutta kirjeistä, pakinoista ja muista lehtikirjoituksista ei sellaista voi havaita.
Kilpeläinen sai yhtäältä tyydyttää sekä taiteellista luovuuttaan tiedotussihteerin työssä että kutsumustaan toimia ihmisten parissa rippikoulujen johtajana. Kilpeläinen alkoi nähdä kritiikin aihetta Lähetysseuran työkulttuurissa108. Ihmisten
auttamisen ohella toinen luovuttamaton asia, kirjoittaminen, oli sekin usein kuin
kulkemista ihmisen rinnalla jokapäiväisessä elämässä.109 Joka tapauksessa yksittäinen ihminen oli viemässä lopullisesti voiton muista suunnitelmista.
Uudenlainen asennoituminen työpaikan tilanteeseen ja samalla avoimempi
suhtautuminen muutoksessa olevan yhteiskunnan ilmiöihin sekä kristillisen
vakaumuksen muutos saivat lopullisen ratkaisunsa psykoterapeuttisessa keskusteluprosessissa. Vajaa vuosi ennen kuin Kilpeläinen siirtyi Lähetysseurassa kirjallisen
johtajan tehtävään, hän aloitti keväällä 1956 psykiatri Martti Paloheimon kanssa
terapianomaiset säännölliset keskustelut. Syyksi avuntarpeelle Kilpeläinen kertoi,
että hän tarvitsi apua julkisissa tilanteissa, erityisesti aterioitaessa jännittämiseen.110
Keskustelut olivat Kilpeläisen mielestä suurta Jumalan johdatusta. Uskonnollisia kysymyksiä ei käsitelty, mitä hän piti helpottavana. Hän koki jo syksyllä, viiden
kuukauden kuluttua prosessin alkamisesta, että se oli auttanut häntä merkittävästi. Keskusteluapu, jota hän nimitti (psyko)analyysiksi, muodostui perusteelliseksi psykoterapian kaltaiseksi prosessiksi ja pureutui analysoimaan lapsuuden
kasvuympäristön merkitystä. Kilpeläinen huomasi olevansa tyypillinen kiltti, arka
ja jännittynyt papin lapsi, joka oli syntynyt toteuttamaan isänsä saarnojen ohjeet,
ollut liiaksi toisten silmätikkuna ja heijasti pappiskotinsa ristiriitoja alitajuisesti.
Psykiatrin kanssa käydyt keskustelut auttoivat häntä ratkomaan sukunsa, ”erittäin
hyvän suvun” ja kotinsa papillisen ilmapiirin aiheuttamia ongelmia, lainomaisia
pakkoja ja niistä johtunutta sairasta syyllisyydentunnetta sekä pelästyneisyyttä.
Hän katsoi, että terapia oli jo antanut myös valmiuksia sielunhoitotyöhön.111
107
108
109
110
111

KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 8.12.1951.
KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 28.1.1953, 1.2.1954 ja 5.9.1955
Ks. esimerkiksi Naapurin Liisan pakinat.
KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 25.9.1956.
KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 25.9.1956.
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Keskusteluprosessin vaikutuksesta Lähetysseuran työyhteisökin alkoi näyttäytyä samankaltaisena syyllistävänä ja suorituskeskeisen lainomaisen kristillisyyden
hallitsemana paikkana kuin oma lapsuudenkoti. Kilpeläinen näki SLS:n toimintakulttuurin uudessa valossa, kun hän kuunteli sielunhoidollisessa keskustelussa
väsyneen ja sairaan näköiseksi muuttuneen sairaanhoitajalähetin kertomusta säälimättömästä raadannan kulttuurista ja vaikeasta isäsuhteestaan. 112 Keskustelu
Lähetysseuran Afrikan-työn sihteerin ja lähetystyön historian tuntijan Matti Peltolan113 kanssa vahvisti lähetin kertomuksen uskottavuutta ja antoi Kilpeläiselle
laajemman pohjan ymmärtää seuran historian rasitteita. Hän alkoi tarkkailla työpaikkansa ilmapiiriä ja näki, että syyllistävä suorituskeskeisyys vallitsi edelleen
myös sen keskustoimistossa kotimaassa. Kilpeläisen tarkkailupaikka vaihtui, kun
hän siirtyi tiedotussihteerin tehtävästä SLS:n kustannusliikkeen kirjalliseksi johtajaksi 1957. Työ muuttui toimistomaisemmaksi, eikä Kilpeläinen viihtynyt siinä
aiempaan tapaan. Samalla kritiikin kynnys laski.114
Perehtyessään Afrikan-lähetystyön pioneereista kertovan kirjansa He lähtivät
kauas (1958) lähdeaineistoon Kilpeläinen sai lisää vahvistusta sairaanhoitajalähetin kertomuksen todenperäisyydelle. Kirja pyrki rakentamaan myönteistä kuvaa
pioneerien työstä, mutta lähdeaineistona olleista kirjeistä heijastui paitsi Jumalan
siunaus, rakkaus työhön ja paikallisiin ihmisiin myös katkeruus. Kirjaa kirjoittaessaan Kilpeläinen joutui taistelemaan uhmaa vastaan, joka hänessä kyti lähetystyöntekijöiden puolesta.115
Kilpeläisen mielestä evankeliumin suorituskeskeisyydestä ja syyllisyydestä
vapauttavaa sanomaa julistettiin paradoksaalisesti epäterveessä syyllisyydentuntoisessa suorituspaineessa. Evankeliumia ei ollut käsitetty oikein, ja armon sanomaa julistettiin armottomasti. Itseään ruokkiva kierre veti puoleensa kireitä ja
syyllisyydentuntoisia ihmisiä kuten lähetysjohtaja Olavi Vuorelaa.116 Kilpeläinen
katsoi hänen olevan vastuussa Lähetystalon työilmapiiristä.117 Kirjeissään Lähetysseuran johtokunnan puheenjohtajalle Mikko Juvalle118 ja jäsenelle Martti
Simojoelle Kilpeläinen saattoi työyhteisön ongelmat seuran luottamushenkilöjohdon tietoon.
112 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 21.11.1957.
113 Matti Peltola oli toiminut lähetystyöntekijänä Afrikassa ja toimi vuodesta 1955 alkaen SLS:n Afrikan-työn
sihteerinä. Peltola oli Lähetysseuran alkuvuosikymmenten historian asiantuntija. Hän oli kirjoittanut aiheesta
kirjan Bantu (1949). Hän on ilmeisesti ollut Kilpeläisen kanssa käymänsä keskustelun aikaan valmistelemassa
teosta Suomen Lähetysseuran Afrikan työn historia (1958). Peltola toimi sittemmin Lähetysopiston rehtorina.
Hänelle myönnettiin professorin arvo. Suomen teologit 1990, 479; Suomen teologit 1999, 602.
114 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 21.11.1957; MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 8.11.1959 ja siihen
kirjoitettu kopio kirjeestä Vuorelalle. Suomen teologit 1990, 249.
115 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 21.11.1957; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle
28.1.1959.
116 Olavi Vuorela (1911–2009) toimi Lähetysseurassa sihteerinä 1951–1952, apulaisjohtajana 1952–1955
ja lähetysjohtajana 1955–1966. Hän oli SKSK:n pääsihteeri 1967–1972 sekä laajennetun piispainkokouksen
alaisten toimikuntien pääsihteeri ja kirkkoneuvos 1974–1977. Suomen teologit 1990, 718.
117 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 21.11.1957.
118 Kilpeläinen oli tutustunut Mikko Juvaan SKY:ssä sotien jälkeen 1940-luvulla, mikä ilmenee Kilpeläisen
kirjeistä Juvalle. Hänestä oli tullut Juvien läheinen perheystävä, ja hän osoittikin kirjeensä usein Juvan perheelle
ja välistä samassa kirjeessä vuoroin Mikolle, vuoroin vaimolle Riitalle, ”Ritolle”. Kilpeläinen kertoi kirjeissään
avoimesti terapiastaan ja sen merkityksestä, mikä osoittaa Juvien nauttineen hänen erityistä luottamustaan.
Yhtenä syynä avoimuuteen voi pitää sitä, että Riitta Juva oli psykiatri. KA MJA Kilpeläinen Juvalle 17.9.1941–
29.3.1944; Suomen lääkärit 1987, 255. Yksinkertaisuuden vuoksi käytän pelkästään yksikkömuotoa viitatessani
kirjeisiin Juvalle, vaikka ne olisi osoitettu koko Juvan perheelle. Mikko Juva oli SKY:n pääsihteeri 1944–1946,
ylioppilaspastori 1948–1950 ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 1951–1957 sekä SLS:n johtokunnan
puheenjohtaja 1954–1969. Hän toimi 1960-luvulla muun muassa Turun yliopiston Suomen historian ja
Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian professorina. Suomen teologit 1990, 201.
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Myöhempi tutkimus on osoittanut uupuneen naislähetin kokemukset ja
Kilpeläisen näkemykset oikeiksi. Tilanne oli parantunut sotien jälkeen, mutta
edelleen lähetystyöntekijöiden naisenemmistö ja mieslähettien vaimot katosivat
usein nimettömäksi joukoksi. Sodanjälkeinen suomalainen itseään säästämätön
työnteon kulttuuri vaikutti aikakautensa kasvatteihin. Toiminnan suunnittelijat
ja johtovastuussa olleet, niin lähetysjohtaja Vuorela kuin myös SLS:n kotimaantyöntekijät, olivat kasvaneet tähän kulttuuriin.
Lähetysseuran kentillä itseään säästämätön työtapa oli ollut tosiasia jo
1800-luvulla ja eritoten 1900-luvun alkuvuosista alkaen, kun työtä oli alettu laajentaa voimakkaasti liian vähäisin resurssein. Lähettien vaimot ja naimattomat
naislähetit joutuivat erityisesti kärsimään tilanteesta. Ankarasta työnteosta ja sitkeästä puurtamisesta oli tullut kunnon lähetin tuntomerkki, ja sosiaalinen paine
teki vaikeaksi nousta sitä vastaan. Uupua ei saanut. Naisten palkat olivat pitkään
huonommat kuin miesten. Osa naisläheteistä koki syrjintää ja näkymättömäksi
joutumista ilmeisesti ainakin 1980-luvulle asti.119
Suomalaisen yhteiskunnan toimintakulttuurin kärjistäminen Lähetysseuran erityisongelmaksi ei ilman muuta ollut rakentavaa. Seuran johto piti evankeliumin julistamista ja kaikinpuolisen avun antamista mielestään huutavan
puutteen alaisille ”pakanoille” niin pakottavana, että toimintaa laajennettiin
niukkoihin resursseihin nähden liian nopeasti. Kilpeläisen selitys, että perusongelmana olisi ollut hengellisesti puolinaisesti ymmärretty evankeliumi, ei osune
täysin maaliinsa. Kritiikin taustalla voikin nähdä Kilpeläisen henkilökohtaisen
tilanteen. Kirjailija ja toimittaja sekä itsenäiseen työtapaan tottunut luova persoona kaipasi liikkumatilaa, mitä ruokki henkilökohtaisen psykoterapeuttisen
prosessin antama henkisen vapautumisen kokemus. Puhuessaan uupuneista
SLS:n työntekijöistä Kilpeläinen tuli kuvanneeksi myös itseään, sillä hän oli
saman raadannan kulttuurin uhri.
Hengellistä herätystä muistuttava kokemus – Kilpeläinen nimitti sitä ”romahdukseksi” – oli terapiaprosessin käynnistämä oivallus ja uskonnollisen herätyksen kaltainen vahva tunnekokemus, joka sinetöi hänen mielessään pitkäaikaisen
kehityksen ja 1940-luvun lopulla tapahtuneen suunnanmuutoksen. Terapeuttinen
prosessi hajotti lopullisesti padon, joka oli vähitellen haurastunut jo kahden vuosikymmenen ajan. ”Melkein valmis kristillinen luonne” 120, joksi Kilpeläinen nimitti
vuosikymmenten aikana omaksumaansa olemusta, oli uskonnollisen kielen,
käytöksen ja pukeutumisen muodostama rakennelma. Vaikka hurskas ulkoinen
olemus näytti aidolta, sen perustuksena ollut kodin perintö, vaativa suorituskeskeinen herätyskristillisyys, osoittautui hänen omasta mielestään epäaidoksi. Edellisen syksyn aavistelu henkisen vapautumisen mahdollisuudesta muuttui talvella
1958 todellisuudeksi.

119 Kena 2000, 56–57; Helander 2001, 54–60, 63–65, 99–100, 119–123.
120 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 21.11.1957.
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Kokemus synnytti tarpeen uudistaa myös ulkoista olemusta. Kilpeläinen
uhmasi sovinnaisia pukeutumissääntöjä ompelemalla itselleen ”vakiintuneelle lähetysseuralaiselle sopimattoman poikkeuksellisia vaatteita”, käyttämällä
muodikkaita korkokenkiä, huulipunaa ja koruja.121 Hän kertoi humoristisesti
kirjeessä syksyllä 1958, että samalla kyse oli enemmästä kuin vain ulkoisesta
muutoksesta:
Rito [Riitta Juva, KK], ainoa huolestuttava ilmiö minun rauhoittuneessa
sielussani on se kehitys, mikä tapahtuu kengissäni. Ne vain kasvavat korkoa. Voisin kai kirjoittaa niistä analyysin?? Kun piti mennä setien kanssa
kukkatelineeksi onnittelemaan eräitä päivänsankareita, ostin uudet mustat
kengät. Minun piti ottaa juuri eräät määrätyt, olin aivan selvillä siitä, että
niiden piti olla sellaiset, kaikki muut olisivat olleet ristiriidassa sieluni kanssa. Mutta ah, ne eivät ole tavalliset pietistiset lättänät enää, liian kaukana
siitä. Vakuutan, että MP [Martti Paloheimo, KK] on syytön tähän, hän ei
koskaan puhu kengistä mitään. Minun oma sieluni on nykyisin hyvin korkeakorkoinen. Viettääkö eräs professori 40-vuotispäiväänsä tänä syksynä?
Voisiko päästä kukkatelineeksi?122

Kilpeläinen koki päässeensä lopullisesti irti pietistisestä menneisyydestään ja löytäneensä mielenrauhan. Samalla kun sisäinen uudistuminen johti aiempaa naisellisempaan ulkonäköön, ulkoinen muutos vaikutti puolestaan sisäiseen suuntaan,
henkiseen hyvinvointiin. Kenkien ohella sielukin oli muuttunut ”pietististen lättänöiden” mallisesta ”hyvin korkeakorkoiseksi”.
Uutta pukeutumistyyliään ja uutta asennoitumistaan ympäröivään maailmaan
Kilpeläinen ei pitänyt poikkeuksellisena. Hän on todennut, että 1950-luvun
jälkipuoliskon henkisen vapautumisen aika näkyi Lähetysseurassa. Lähimmät
työtoveritkin lakkasivat kyntensä ja kotimaanlomalle tulleet naislähetit kävivät
kampaajalla. Hän arveli muuttuneensa mielenkiinnottomammaksi, tavalliseksi.
Rauhoittuminen näkyi hänen mielestään käytöksessä: ”En enää purnaa, en hyökkää ihmisten kimppuun.” 123
Kilpeläinen epäili säyseäksi ja sovinnaiseksi muuttumistaan sen jälkeen, kun
hän oli tuskastunut kuulijoihinsa, ”tuhruisiin naistyöntekijöihin” seurakuntaopistolla Järvenpäässä pitämässään esitelmä- ja keskustelutilaisuudessa. Hän oli
kysynyt, miksi kristilliset naiset olivat niin epänaisellisia ja usein kovia. Kysymys
aiheutti hänen mukaansa hämmentyneen hiljaisuuden.124 Työpaikallaankaan hän
ei malttanut pysyä vaiti. Hänen asemansa tuskin helpottui, kun hän julisti kärkevästi:
Hyvä lähetysseuralainen on se, joka on rahapulassa ja henkihieverissä,
mutta jolla sittenkin on huono omatunto.125

121 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 7.3.1958
122 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 30.9.1958.
123 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 30.9.1958; Kilpeläinen 1989, 165. ”Nestori” oli Kilpeläisen tunnettu
lempinimi. Kilpeläinen 1989, 80.
124 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 30.9.1958.
125 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 30.9.1958.
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Syksyllä 1958 Kilpeläisen pyrkimys vapautua rasittavan työnantajan kahleista paremmin omaa kutsumusta vastaavaan tehtävään näytti mahdolliselta. Paikallisseurakuntien ja muun yhteiskunnan suunnalta tuli painetta laajentaa perheneuvojien
työnkuvaa. Toimikunnan jäsen Asser Stenbäck esitti syksyllä 1958 perheasiain
toimikunnalle kirjallisesti, että perheneuvojat ainoina ammattitaitoisina kirkon
työntekijöinä alkaisivat tarjota psykoterapeuttisesti orientoitunutta sielunhoitoa
mielenterveyskuntoutujille. Puheenjohtaja Simojoki huomautti, että työn laajentuessa perheasiaintoimiston vastuu työtehon lisäämisestä ja perheneuvojien osaamistason kohottamisesta tulisi kasvamaan huomattavasti. Koulutus ja työnohjaus
vaatisivat lisää työvoimaa toimistoon. Perheasiain toimikunta piti kokopäivätoimisen naissihteerin palkkaamista välttämättömänä ja päätti anoa laajennetulta piispainkokoukselta lisämäärärahaa muuttaakseen sivutoimisen naissihteerin tehtävän
1.8.1959 alkaen päätoimiseksi.126
Kiintoisa yksityiskohta määräraha-anomuksessa on, että siinä esitettiin kokopäivätoimisen naissihteerin aloittavan tehtävässään ajankohtana, joka sopi Kilpeläisen suunnitelmaan irtisanoutua Lähetysseurasta 100-vuotisjuhlien jälkeen juuri
syksyllä 1959. 127 Syntyy vaikutelma, että toimikunta päätyi räätälöimään tehtävän
Kilpeläiselle etsimättä muita soveltuvia henkilöitä. Soveltuvuustesti128 lienee ollut
virkaan valittavalle pakollinen eikä merkki siitä, että muita hakijoita olisi ollut.
Perheasiaintoimiston tehtävänkuvaan kuuluneen perhekasvatuksen merkeissä
Yleisradio oli pyytänyt toimikunnalta radio-ohjelmasarjaa. Kilpeläisen monipuolinen kokemus suullisen ja kirjallisen viestinnän alalta sekä karismaattisena pidetyt
opettajan ja puhujan lahjat129 antoivat valmiudet perheasiaintoimiston naissihteerin tehtävään kuuluneeseen valistustyöhön mukaan lukien radio-ohjelmat, joista
hänellä oli myös kokemusta.130
Laajennettu piispainkokous teki syksyllä 1958 ja keväällä 1959 kielteisen päätöksen naissihteerin viran perustamisesta vedoten taloudellisiin syihin. Valmistusvaliokunta jätti oven kuitenkin raolleen. Se lausui, että kysymyksen ratkaisu piti
siirtää ainakin siksi, kunnes nähtäisiin, miten sairaala- ja muiden erikoissielunhoitajien koulutus tultiin järjestämään. Perheasiain toimikunta piti määrärahan
saamista edelleen mahdollisena.131
1950-luvun lopulla alkanut kulttuurielämän vapautuminen ja henkisen ilmapiirin murros tempaisi mukaansa Irja Kilpeläisen niin voimallisesti, että konservatiivinen työyhteisö ei voinut häntä jarruttaa. Kristillisen elämänkatsomuksen
uudistuminen herkisti yhteiskunnallisen muutoksen mukaan lähtemiseen.
Kilpeläinen piti edelleen kesäisin tyttöjen rippikoululeirejä, nyt Lähetysseuran palveluksessa. Kansan Raamattuseura väitti Kilpeläisen mukaan näiden leirien olevan huonoja, koska niillä ei tultu herätykseen eikä leirin johtaja opettanut
todistamaan uskosta. Kilpeläinen piti puolestaan sellaista toimintaa painostamisena epäaitoon uskoon, mikä oli kasvaville nuorille henkisesti vahingollista.
126 KKHA KPA Cb 1 ptk. 27.5.1958 5 §/4, 26.9.1958 4 § ja pöytäkirjan liitteenä oleva menoarvioehdotus 1959;
KKHA KPA Cb 1 jkptk 4.12.1958 ja pöytäkirjan liitteenä oleva Stenbäckin kirjelmä 3.11.1958 johtokunnalle;
SKSK kert. 1957, 57; Viika 1994, 57.
127 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 30.8.1958; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle
28.1.1959.
128 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 9.12.1958.
129 Kilpeläisen rippikoululaiset muistavat hänet poikkeuksellisen karismaattisena, oppilaiden mielenkiinnon
vanginneena opettajana.  Marja-Liisa Swantzin haastattelu 26.7.2011.
130 KKHA KPA Cb 1 ptk. 27.5.1958 5 §/4¸ 26.9.1958 4 § liitteenä oleva menoarvioehdotus 1959.
131 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 9.12.1958; LPK Ca 7 Ptk 4.12.1958 6 § PL 1: 4 ja 12.5.1959 11 §; Ce 1
PK vvlk ptk 20.4.1959; KKHA PA Cb 1 Ptk 23.9.1959 1 §.
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Hän toimi omintakeisesti kulttuurielämän vapautumisesta innostuneena opettamalla rippikoululaisiaan teatteritaiteen harrastajiksi. Hän suunnitteli edellisen
kesän rippikoululaistensa kanssa teatterikäyntejä ja niiden jälkeen keskustelua
näytöksistä. Leikkimielellä syntyi ryhmä Päiväkummun teatterikriitikot. Rippikoululeirien konkarilla oli kuitenkin tarve huomauttaa SLS:n johtokunnan
puheenjohtajalle Mikko Juvalle, että kristityksi kasvattaminen oli rippikoulun
pääasia ja että hänen kulttuurista kiinnostuneet rippilapsensa olivat ottaneet vakavasti hänen kehotuksensa hakeutua seurakunnan toimintaan.132
Kolmivuotinen intensiivinen prosessi oli päättynyt jatkuakseen kevyempinä
terapianomaisina tapaamisina. Kilpeläinen pohti vaativan prosessin jälkeistä tilannettaan kirjeissään Riitta ja Mikko Juvalle syyskuussa ja lokakuussa 1959. Hän
koki ”maailman mullistaneen” prosessin kuluessa irtautuneensa henkisesti tuskallisista menneisyyden kokemuksista. Prosessin jälkeen hän kaipasi uusia ihmissuhteita, koska silloiset valtaosaltaan ”teologis-kristillisen ammatin” myötä syntyneet
olivat hänen mielestään yksipuolisia.133
Kilpeläinen nousi vielä syksyllä 1959 taisteluun kritisoimansa työpaikan ilmapiirin ja mielestään liian vaativan työkulttuurin korjaamiseksi. Hän sai tehtäväkseen pitää työntekijäpäivillä syyskuussa 1959 keskustelualustuksen Lähetysseuran
toimintakulttuurista otsikolla ”Mitä SLS:n työntekijältä voidaan vaatia?” Alustusta seurasi hänen mukaansa täysi hiljaisuus, mutta lähetysjohtajan poistuttua alkoi
vilkas keskustelu. 134
Syksy näyttää kuluneen rauhallisesti. Lähetysseuraan jääminen ahdisti ja pois
pääseminen sekä toive sielunhoitoon liittyvästä työstä olivat mielessä, kunnes Vuorelan ja Kilpeläisen välinen puhelinkeskustelu puhkesi ilmiriidaksi marraskuussa
1959. 135 Kilpeläinen päätti irtisanoutua työstään ja esitti viikonlopun jälkeen Vuorelan työpöydälle jättämässään kirjeessä syyt: soveltumattomuutensa kirjallisen
johtajan toimistomaiseen tehtävään, SLS:n itsekkään ja uupuvista työntekijöistä
piittaamattoman toimintakulttuurin sekä kutsumuksensa ihmisläheiseen työhön.
Boheemi Irja kaipasi henkilökohtaista vapautta.
Irja Kilpeläinen otti askeleen kohti sielunhoitajan uraa, kun hän ryhtyi joidenkuiden muiden helsinkiläisteologien tavoin oman toimensa ohessa vapaaehtoiseksi
perheneuvojaksi syksyllä 1959. Hän teki perheneuvontatyötä muutamien asiakkaiden kanssa ainakin talvella 1959–1960. Asiakkaina oli ensin SLS:n työntekijöitä, mutta heitä tuli myös muualta. Perheneuvontatyöhön oli kouluttauduttava
opiskelemalla henkilökohtaista huoltoa, mikä tapahtui yleensä Matti Joensuun
työnohjauksessa. Kilpeläisen saamasta työnohjauksesta tai muusta koulutuksesta
ei ole dokumentteja, mutta on selvää, että hän muiden vapaaehtoisten tavoin sai
koulutuksen. Kilpeläinen oli vapaaehtoisten joukossa erityisasemassa. Laajennetun
piispainkokouksen valmistusvaliokunta oli lykännyt tulevaisuuteen mahdollisuuden naissihteerin palkkaamiseen perheasiaintoimistoon, eikä perheasiain toimikunta ollut luopunut toivosta. Tästä syystä vuotta aiemmin naissihteeriksi valintaa
varten soveltuvuustestin läpäissyt Kilpeläinen saattoi olla edelleen tarjolla tehtävään.136

132 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 13.9.ja 5.10.1959.
133 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 13.9.1959.
134 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 13.9. ja 5.10.1959.
135 Yliopiston almanakkatoimisto www.
136 KKHA PA Ca 1 Ptk 7.1.1958, Cb 1 aloite laajennetulle piispainkokoukselle ja muistio 14.3.1959 liitteinä
pöytäkirjaan 14.3.1959.
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On mahdollista, että Kilpeläinen olisi perehtynyt perheneuvojien keskustelumenetelmään jo syksyllä 1958, jolloin hän haki perheneuvonnan toimiston
tehtävää. Tähän viittaa Naapurin Liisan pakina, jossa on kuin social casework
-menetelmän ote. Naapurin Liisa kertoi nimittäin ruustinnasta, joka ei uuteen
seurakuntaan muutettuaan halunnut kuunnella toisista seurakuntalaisista juoruja,
joita ensimmäisenä tuttavuutta solmimaan tullut seurakuntalainen kertoi. Hän
halusi seurakuntalaisia kuunnellen vähitellen itse muodostaa käsityksensä ilman
ennakko-oletuksia.137
Koska perheneuvonnan piiriin pääsy oli syksyllä 1959 epävarmaa, Kilpeläinen
arveli voivansa vielä sittenkin jäädä Lähetysseuraan, jos työaika pysyisi kohtuullisena.138 Hänen unelmansa sielunhoidollisesta työstä eli:
Olen miettinyt Matin alaa, ja kiusaan häntä asiasta kerran vuodessa. Tahtoisin pohtia väsyneitten, harmaitten, rumien, häijyjen keski-ikäisten naisten kanssa, miten he voisivat saada elämästä iloa, mutta kuka sellaisesta
maksaisi palkkaa!139

Rippikoululeirien kokenut kehittäjä ja johtaja ei enää haaveillut nuorisotyöstä.
Syksyllä 1959 Naapurin Liisa pakinoi kadulla vastaan tulevista elämään väsyneistä
naisista, jotka vielä muutamia vuosia sitten olivat nuoria, raikkaan ja virkeän näköisiä, mutta joiden koko olemus nyt viestitti harmaata ja väsähtänyttä apeutta.
Melkein jokaisen otsa oli rypyssä ja ilme huolestunut ja kiireinen. Elämästä puuttui innostaja, lähimmäinen, joka olisi tullut vierelle ja kannustanut löytämään uutta merkityksellistä suuntaa elämään. Jonkun lähimmäisen oli herätettävä noissa
naisissa oleva elämänhalu:
Elämän halu ei ole mikään lääkeannos, joka annetaan pistoksena ulkoa
päin. Sen täytyy piillä ihmisessä itsessään, hänen omassa olemuksessaan.
On vain herätettävä se. – – Meidän on vain varottava, että emme sitten
yritä puristaa sitä omaan muottiimme ja siten jälleen tukahduttaa elämää
toisessa. – – Mutta me voimme elää vierellä, kuulla, nähdä, todeta ja –
kuunnella, katsella ja eläytyä siihen, mitä hänessä tapahtuu.140

Pakina viittasi, kuten vuotta aiempikin pakina, social casework -menetelmän opiskelun tuottamiin tuloksiin. Perustihan social casework ajattelunsa ihmiskäsitykseen, joka korosti jokaisen ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja hänen yksilöllistä
kykyään kehittyä.141
Jouduttuaan itse uupumuksen partaalle työssään sekä nähtyään ja tavattuaan
monia muita uupuneita naisia työyhteisössään SLS:ssa Kilpeläinen samaistui ikäisiinsä väsyneisiin ”harmaisiin” naisiin. Hän näki, että he tarvitsivat kuuntelijaa,
joka ymmärsi heidän elämäntilannettaan, ja oli jo tarjonnutkin heidän kaltaisilleen
keskusteluapua SLS:ssa. Naapurin Liisan pakina ”Vastaantulijoita” julkaistiin Kotimaassa samalla viikolla, jolloin Kilpeläinen kirjoitti lähetysjohtaja Vuorelalle lopullisesta päätöksestään irtisanoutua Lähetysseuran kustannusjohtajan tehtävästä.
Hän on voinut kirjoittaa kirjeen juuri päätettyään jättää SLS:n.
137
138
139
140
141

Naapurin Liisa, Todellisimmat ystäväsi. Kmaa 12.9.1958.
KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 5.10.1959.
KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 27.10.1959.
Naapurin Liisa, Vastaantulijoita. – Kmaa 20.11.1959.
Hamilton 1956, 22–23.
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1
"simojoki lähettää
minut amerikkaan!"

Irja Kilpeläinen tuli marraskuussa 1959 elämässään suureen käännekohtaan. Hänen Mikko Juvalle kirjoittamansa kirje, jossa hän kertoi riitaisasta keskustelustaan
lähetysjohtaja Vuorelan kanssa ja irtisanoutumispäätöksestään, sisälsi yllättävän
ratkaisun. Hän kirjoitti kirjeen loppuun ennen sen lähettämistä kynällä seuraavan
uutisen:
Pää ihan pyörällä! Simojoki oli loistava ja innostunut, mutta selitti, että minun pitäisi mennä vuodeksi Amerikkaan, Toperikkaan tai muualle!! Lupasi
hankkia Stipendiä. On tämä metkaa!!! 1

Kirje paljastaa, samoin kuin Kilpeläisen Inga-Brita Castrénille kirjoittamat kirjeet,
että suunnitelma lähtemisestä opiskelemaan Yhdysvaltoihin tuli hänelle täytenä
yllätyksenä. Castrénille hän kirjoitti kuin huudahtaen ja hämmästyneenä: ”Simojoki lähettää minut Amerikkaan!” Stipendin suosittelijoiksi tulivat Simojoen lisäksi
Juva, Joensuu, Aarne Siirala2 ja Martti Paloheimo.3
Kilpeläisen lähettäminen Yhdysvaltoihin ei voinut olla yksin Simojoen päätös,
vaikka hän olisi ollut ajatuksen keksijä. Perheasiain toimikunnan puheenjohtajana
Simojoen on ollut välttämätöntä keskustella suunnitelmasta perheasiainsihteeri
Joensuun sekä toimikunnan jäsenten kanssa. SLS:n johtokunnan puheenjohtajan
Juvan oli puolestaan luonnollista tietää johtokunnan jäsenen Simojoen suunnitelmasta, joten hän tuskin yllättyi Kilpeläisen ilmoituksesta.
1 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 18.11.1959; ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 18.11.1959.
2 Aarne Siirala (1919–1991) kuului Martti Simojoen toimittaman Vartijan ympärille 1945 ryhmittyneeseen
asevelipappien ydinryhmään. Hän antoi merkittävimmän panoksensa kirkon kehittämiseen uuskansankirkollisessa hengessä Seurakuntaopiston johtajana 1952–1960. Hänen luomansa diakonikoulutus sekä ekumeeninen
ja kulttuurityö olivat lajissaan uraauurtavia. Siirala joutui näkemystensä ja toimintatapojensa takia Osmo Tiililän
ja eräiden muiden vanhoillisten herätyskristillisten piirien painostuksen kohteeksi ja erosi johtajan toimestaan.
Tämän jälkeen hän muutti perheineen Yhdysvaltoihin. Hän toimi vierailevana luennoijana UTS:ssa 1960–1963
ja teki sen jälkeen huomattavan yliopistouran Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Suomen teologit ja kirkkomuusikot
1982, 510–511; Ahola 1996, 195–201; Ahola 2006, 884–886
3 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 18.11.1959; ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 18. ja 26.11.1959.
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Suunnitelman takana olevilla oli opintojen suunnitteluun liittyvää asiantuntemusta. Pitkään Kilpeläisen tunteneet Simojoki ja Juva tiesivät hänen kykynsä,
kokemuksensa ja senhetkisen tilanteensa. Joensuu oli perehdyttänyt vapaaehtoista
perheneuvojaa social casework -keskustelumenetelmään. Hän oli vuoden 1960
alussa menossa Yhdysvaltoihin tutustumaan perheneuvontaan ja sairaalasielunhoitoon. Perheasiain toimikunnan jäsenistä Stenbäck oli psykiatri ja teologina
Kilpeläisen kurssitoveri. Arvo Lehtovaara oli psykologian professori. Suosittelijoista Paloheimo oli perehtynyt Yhdysvalloissa psykoterapiaan ja psykoanalyysiin
sekä tunsi Kilpeläisen tämän kanssa käymiensä psykoterapeuttisten keskustelujen
perusteella. Siiralalla oli asiantuntemusta, jonka voi myös katsoa olleen hyödyksi
opintosuunnitelman laatimisessa.
Tammikuussa 1960 Kilpeläinen sai kaksi kirjettä, toisen Yhdysvalloissa koulutuksen järjestämisestä vastanneen Luterilaisen maailmanliiton (LML) työntekijältä
Ruth Wickiltä4 ja toisen Yhdysvalloissa tutustumismatkalla olleelta Joensuulta. Ne
sisälsivät suunnitelman Kilpeläisen tulevista opinnoista. Pääosan opinnoista veisi
vuoden pituinen rinnakkain teoriaa ja käytäntöä sisältävä social casework -koulutus, jonka jälkeen olisi mahdollisesti kolmen kuukauden pituinen harjoittelujakso
”jossakin”. 5 Kilpeläinen oltiin lähettämässä Yhdysvaltoihin kliinistä harjoittelua
sisältävään opiskeluun, jollaiseen ei kotimaassa ollut mahdollisuutta. On selvää,
että hänen ei suunniteltu sijoittuvan opintojen jälkeen pelkästään rivityöntekijäksi
perheneuvojien joukkoon.
Kilpeläisen pohdinta vielä siinäkin vaiheessa, talvella 1960, jolloin opintomatka
Yhdysvaltoihin vaikutti varmalta, osoittaa epävarmuutta tulevasta tehtävästä:
Matti Joensuu on suuri sfinksi! En koskaan pääse selville, toivoisiko hän
oikein aktiivisesti, että tulisin tuohon hommaan. Hänellä on case workerin
salaperäinen ja eleetön asenne! Sekö on oleva tulevaisuutemme? 6

Koska oli epävarmaa, saisiko perheasiaintoimisto naissihteerin, epävarmuus on
ymmärrettävästi voinut heijastua Joensuun pidättyvyyteen työpaikan lupaamisessa.
Kilpeläinen tulkitsi kuitenkin hänen käytöksensä merkiksi perheneuvonnan pioneerin ammatillisesta asenteesta.
Ainoa lähde, joka osoittaa Kilpeläisen saaneen valmiin opintosuunnitelman
toukokuussa 1960, on Kilpeläisen kirje Yhdysvalloista Inga-Brita Castrénille saman
vuoden syyskuulta. Viimeistään tuossa opintosuunnitelmassa on opiskelupaikka,
Union Theological Seminary (UTS) New Yorkin Manhattanilla ja lähellä sijaitseva
harjoittelusairaala, psykiatrinen sairaala St Luke´s Hospital ollut tiedossa. Opintosuunnitelmaa pohtiessaan Kilpeläisen matkaan lähettäjät saattoivat tukeutua perheasiain toimikunnan keväällä 1959 asettaman työryhmän laatimaan muistioon.
Muistion laatijat pitivät tärkeänä kliinistä harjoittelua työnohjaajan ohjauksessa.
Muistio korosti myös, kuinka tärkeää sairaalateologeille oli tuntea psyykkisiä sairauksia. Niin ikään tärkeää oli kiinteä yhteistyö sairaalan lääkärien, hoitajien ja
sosiaaliohjaajien kanssa ja erityisesti yhteistyö psykiatrien ja psykologien kanssa
psykiatrisissa sairaaloissa, jotta potilaita voitiin yhdessä tukea ja auttaa.7
4 Ruth Wick oli Juvalle lähettämänsä kirjeen perusteella LML:n Yhdysvaltain-kansalliskomitean opiskelijaasioiden osaston (National Commitee for Lutheran World Federation. Division of Student Service) työntekijä
(Executive Assistant). Hänen tehtävänään oli Kilpeläisen kirjeiden mukaan järjestää hänen opiskeluasiansa
UTS:ssa. MJA kotelo 5 Wick Juvalle 10.2.1950.
5 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 24.1.1960.
6 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 24.1.1960.
7 KKHA PA Cb 1 ptmk:n muistio 14.3.1959 liitteenä pöytäkirjaan 14.3.1959.
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Opiskelupaikka ja kotimaassa Kilpeläiselle laadittu suunnitelma kävivät yksiin.
Johdonmukainen päätelmä on, että hänestä suunniteltiin alun perin kotimaahan
paluun jälkeen perheasiaintoimiston naissihteeriä, mutta tälle tehtävälle oli tulossa
vaihtoehto.
Hesperian sairaalan uudisrakennuksen myötä sen koko ja potilasmäärä kasvaisivat huomattavasti. Sairaalan ylilääkäri, toimikunnan jäsen Asser Stenbäck tiesi,
että sairaalassa tarvittiin lisää sielunhoitajaresursseja. Kilpeläisellä olisi joka tapauksessa tuomisinaan Yhdysvalloista perheasiain toimikunnan työryhmän muistiossa
esittämiä välineitä, koska hän saisi kunnollisen kliinisen koulutuksen social casework -menetelmään ja oppisi työnohjausta sekä ymmärtämään psyykkisesti sairaita
ja heidän sairauksiaan. Jos perheasiain toimikunnan toive naissihteeristä ei toteutuisi, hän voisi jakaa oppimaansa muustakin kuin perheasiaintoimistoon sijoittuvasta työtehtävästä käsin. Joka tapauksessa oli tärkeää ottaa huomioon Kilpeläisen
oma vankkumaton toive saada tehdä ihmisläheistä sielunhoidollista työtä. Perheasiaintoimiston naissihteerin tehtävässä se tuskin olisi mahdollista.
Kilpeläinen ei ollut lähdössä opiskelemaan tyystin tuntematonta alaa. Kokemus ihmisläheisestä työstä, joka oli sisältänyt myös sielunhoitoa, social casework
-keskustelumenetelmän opiskelu ja perheneuvontatyö sekä oma psykoterapeuttinen prosessi antoivat pohjaa. Hän epäili huonon englannin kielen taitonsa
vuoksi, että opiskelu ei sujuisi ja että opiskeleminen olisi hänen kyvyilleen liian
intensiivistä. Kaikesta huolimatta halu lähteä Yhdysvaltoihin voitti epävarmuuden.8
Irrottautuminen entisestä elinpiiristä määräajaksi merkitsi myös helpottavaa
etäisyyden saamista Kilpeläisen mielestä riitaiseen kirkkoon, jossa hän näki vaikutusvaltaisilla paikoilla ahdasmielisiä, kapeakatseisia ja jopa sairaita miehiä. Hän
oli pahoillaan Seurakuntaopiston johtajan tehtävästä eronneen Aarne Siiralan
puolesta. Jupperin kodissa sattui juuri noihin aikoihin asumaan alivuokralaisena
Helsingin Raamattukoulussa opiskeleva tyttö. Kilpeläisen toteamus oli terävä: Raamattukoulussa oppi uskomaan olevansa oikeassa. Hän toivoi pääsevänsä
ahdasmieliseksi kokemastaan ilmapiiristä opiskelemaan tavalliseen laitokseen eikä
mihinkään erikoisluterilaiseen, koska hän ei jaksanut olla ”pinkoluterilainen”.9
Mainitulla käsitteellä Kilpeläinen ilmeisesti viittasi Yhdysvaltojen konservatiivisten luterilaisten kirkkokuntien opinahjoihin.
Irja Kilpeläinen astui sielunhoidon erityistehtävien kentälle 1950-luvun lopulla
sen laajentumisen ja koulutuksen suunnittelun vaiheessa. Hän oli silloin jo tunnettu kristillisenä sielunhoidollisena kirjailijana, pakinoitsijana ja toimittajana
sekä myös merkittävänä leiririppikoulujen kehittäjänä. Suuntautuminen keskiikäisenä vielä aivan uudelle uralle onkin tässä valossa huomionarvoista. Pitkäaikainen toive ihmisläheiseen sielunhoitoon liittyvään työhön pääsemisestä näytti
olevan viidenkymmenen ikävuoden lähestyessä vihdoin toteutumassa. Herätyskristillisestä taustasta vähitellen irrottanut kasvuprosessi oli saanut hyväksynnän
ja tullut julki, kun kolmivuotinen psykoterapian omaisten keskustelujen sarja oli
rikkonut henkiset ja hengelliset esteet. Kilpeläinen sai uudelle suunnalle henkisen pohjan ja hengelliseksi perustaksi kahden vuosikymmenen aikana kypsyneen
uskonnäkemyksen.

8 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 24.1.1960; Kilpeläinen 1989, 176–177.
9 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 24.11.1959 ja 24.1.1960; ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 26.11. ja
12.12.1959; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 24.11.1959.
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2
sielunhoitokoulutus
ja sen taustat yhdysvalloissa
1960-luvulle tultaessa

a) Sielunhoitokoulutuksen kehitys
Irja Kilpeläinen harppasi uuteen elämänvaiheeseen opiskelemalla sielunhoitoa ja
psykoterapiaa yhteiskunnassa, jossa vallitsi eurooppalaisten uudisraivaajien perua
oleva pragmaattinen ajattelu- ja elämäntapa sekä tekemällä oppimisen periaate,
learning by doing. Uusille kotikonnuille sijoittuminen vaati käytännöllisyyttä.
Sama pragmaattisuus koski siirtolaisten mukanaan tuomia monia pieniä kirkkokuntia. Kirkko oli ihmisiä varten, eivät ihmiset kirkkoa varten. Oli löydettävä
käytännössä toimivat yhteistyömuodot. Teologia tuli käytännön jälkeen, ja sitä
opittiin toteuttamaan käytännössä. Teoria ja käytäntö, teologia ja kristillinen elämä, kuuluivat erottamattomasti yhteen.
Papit eivät olleet sanan oikean tulkinnan omistajia ja oikean opin julistajia,
vaan he elivät ihmisten rinnalla ja palvelivat heitä ilossa ja surussa, kuten pappien
ammattinimikekin, palvelijaa merkitsevä minister, heidän tehtäväänsä kuvasi. Pappi
oli yhdistysten, avustustoiminnan ja muiden toimintojen organisaattori sekä sielunhoitaja. Kirkolla oli sosiaalinen tehtävä. Social action eli käytännössä diakonia
olikin aina ollut kirkkojen päätehtävä Yhdysvalloissa. Kaikki muu papin toiminta
ordinoidun viran tehtäviä, jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia myöten
oli sille alisteista.10
Sielunhoidon kliinisessä koulutuksessakaan ei ensi sijalla ollut teoreettinen
oppi vaan toiminta, jota piti osata harjoittaa käytännössä. 11 Yhdysvaltojen sielunhoidon historian kirjoittaja E. Brooks Holifield katsoo yhdysvaltalaisten pappien
jatkaneen lähes alkukirkon ajoista alkanutta sielunhoidollista otetta ja toteaa, että
papit ovat olleet ajanlaskun toisesta vuosisadasta alkaen puheliaita, mutta ovat silti
käyttäneet enemmän aikaa ihmisten kuuntelemiseen kuin saarnaamiseen.12
10 Stollberg 1969, 20, 22–26; Hedman 1971, 236–237.
11 Stollberg 1969, 15, 25–26.
12 Holifield 1983, 15.
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Sigmund Freudin löydöt ihmismielestä – hänen uskonnonvastaisuudestaan
huolimatta – olivat alkaneet kiinnostaa pappeja Yhdysvalloissa ja Euroopassa
1800- ja 1900-lukujen vaihteen tienoilla. Ensimmäisen vakavan yrityksen uudistaa sielunhoitoa psykologian ja teologian avulla tekivät Yhdysvalloissa Bostonin
Emmanuel-kirkon episkopaalit vuonna 1905. Syntyneen Emmanuel-liikkeen johtohahmo oli kirkon johtaja, teologi Elwood Worcester. Hän katsoi avustajansa,
kirkkohistorioitsija Samuel McCombin kanssa, että pappien moraalisen ja hengellisen ohjauksen koulutuksen tuli olla tieteellistä ja perustua uuteen tieteeseen
psykologiaan sekä teologiaan. Worcester käytti lääketieteellisen mallin mukaista
ryhmäterapiaa avun tarpeessa olevien ihmisten sosiaalisten vaurioiden korjaamiseksi.13
Emmanuel-liike sai suuren suosion keskiluokan keskuudessa. Psykosomaattisen lääketieteen edelläkävijäksi mainittu Richard C. Cabot organisoi Bostonissa
Yhdysvaltain neurologian pioneerin ja tieteellisen psykoterapian kehittäjän James
Jackson Putnamin ja liikkeen pappien kanssa luentosarjan neurologisten ja emotionaalisten häiriöiden moraalisesta ja psykologisesta hoidosta. Luentosarjan päätteeksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus keskustella luennoijien kanssa. Syntyi
sosiaalinen palvelutoiminta yhteistyössä lääkärien ja Emmanuel-kirkon pappien
kanssa. Liikkeen näkemykseen sosiaalisesta evankeliumista sisältyi vahva moraalinen näkökulma, ”(kristillisen) luonteen” kasvattaminen, jota Cabot piti sosiaalityöntekijöiden ja pappien keskeisenä tehtävänä. 14
Emmanuel-liike levittäytyi Yhdysvalloista Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan.
Liike vaikutti myös psykoterapiaan Yhdysvalloissa. Liikkeen 1908 perustama lehti Psychotherapy kokosi kirjoittajikseen eri alojen edustajia teologeista lääkäreihin,
psykologeihin ja psykoterapeutteihin, myös eurooppalaisiin. E. Brooks Holifieldin
mukaan Emmanuel-kirkon pappien maanlaajuinen suosio sai lääkäreitä kääntämään selkänsä liikkeelle. Lääkärit ja liikkeen muut vastustajat, joihin liittyi myös
pappeja, arvostelivat voimakkaasti sen johtajia ja pappeja ammatillisten rajojen
ylittämisestä ilman riittävää ammattitaitoa. Myös toiminnan ristiriitaisuudet
suhteessa muihin kirkkokuntiin herättivät kritiikkiä. Emmanuel-liike jatkoi toimintaansa 1920-luvulle asti. Se jätti pysyvän jäljen Yhdysvaltain kirkkoihin ja
koko yhteiskuntaan, kun se toi psykologian kirkkojen sielunhoitoon ja sitä kautta
muidenkin ihmistieteiden alueille, ennen kuin sairaalat olivat kunnolla heränneet asiaan.15
Myös social gospel -liike lisäsi lääkärien ja pappien roolien epäselvyyttä, kun
nämä löysivät hädänalaisten auttamisen liikkeen piirissä yhteiseksi tehtäväkseen.
Papit perehtyivät sairauksiin voidakseen paremmin auttaa potilaita sielunhoidossa,
joka ei enää ollut julistukseen painottuvaa. Liike muodosti vastapainon yksilöllistymiselle, jota Sigmund Freud osaltaan oli vahvistanut nostaessaan psykologian
tehtäväksi yksilön psyyken hoitamisen. Emmanuel-liike oli omaksunut aikansa
individualismin. 16 Yhdysvalloissa kirkkojen uudisraivaajien muokkaama historia
oli tehnyt olosuhteet otollisiksi pastoral care -sielunhoidon kehittämiselle.
Pastori Samuel A. B. Mercer ja lääkäri William S. Keller tekivät 1920-luvulla
yrityksen rakentaa teologian ja lääketieteen välistä yhteistyötä kliinisen harjoittelun muotoisena. Pienimuotoisesti alkanut opiskelijoiden kliininen kurssi laajeni.
13 Holifield 1983, 201–203; Gerkin 1997, 56.
14 Holifield 1983, 202–203, 207, 233.
15 Holifield 1983, 201–203.
16 Stollberg 1969, 36–37; Holifield 1983, 172–174, 195, 205.
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Lopulta syntyi 1944 anglikaaninen tunnustustenvälinen korkeakoulu Cambridge
Theological Seminary.17
Edellistä tunnetummaksi tuli yhdysvaltalaisen kliinisen sairaalasielunhoidon
koulutuksen pioneerin, sielunhoitoliikkeen isäksi kutsutun pastori Anton T. Boisenin työ koulutuksen uudistamiseksi. 1920-luvulla liikkeellä oli pieni pappien
ryhmä, joka heräsi tarpeeseen kouluttaa pappeja pitkäkestoisen kliinisen koulutuksen keinoin sielunhoitajiksi sairaaloihin, vankiloihin ja sosiaalitoimistoihin.
Ensi sijassa kuitenkin hänen ansiotaan oli kliinisen koulutuksen, Clinical Pastoral
Trainingin (CPT), synty.18 Boisenin uralle muodostui käänteentekeväksi 15 kuukauden aika, jonka hän vietti psykiatrisessa sairaalassa psykoosiin sairastumisen
vuoksi. Hän havaitsi, että sairaalassa toimineet papit pitivät hyviä saarnoja, mutta
eivät ymmärtäneet psyykkisistä sairauksista mitään eivätkä näin ollen aidosti kyenneet tavoittamaan potilaita ja auttamaan heitä. Kuntouduttuaan Boisen otti elämäntehtäväkseen asiaintilan korjaamisen.19
Boisen opiskeli vuodesta 1924 alkaen teologiaa Bostonissa sijainneessa Andover
Newton Theological School -opinahjossa, jonka uudesta lääketieteen professorista
Richard C. Cabotista tuli Boisenin ystävä ja yhteistyökumppani CPT:n kehittämisessä. Boisen toimi opiskelun alkuvaiheesta alkaen Worcesterin valtionsairaalan
klinikan pappina ja teologisena asiantuntijana sekä aloitti kliinisen koulutuksen
neljälle opiskelijalle. Huolimatta teologisen ja luonnontieteellis-antropologisen
tiedemaailman epäilyksistä kehitys oli voimallista. Kesällä 1928 koulutuksessa
oli jo seitsemäntoista opiskelijaa, heidän joukossaan Carroll A. Wise20. Vuosina
1925–1930 yli neljäkymmentä opiskelijaa sai kliinisen koulutuksen Worcesterissa.
Vuonna 1930 Boisen aloitti Chicagon yliopiston teologisen tiedekunnan opettajana. Perustettiin yhteistyökumppanusten synnyttämän kliinisen liikkeen ensimmäinen organisaatio Council for the Clinical Training of Theological Students, jota
Cabot johti. 21
1930-luvun alussa Cabot luopui yhteistyöstä Boisenin kanssa. Hän oli aina
ollut Boisenin kanssa eri mieltä psyykkisten sairauksien tulkinnasta. Boisenin mielestä psyykkisillä sairauksilla oli yhteys uskonnollisiin kokemuksiin, mihin liittyi
voimakas syyllisyydentunne. Hän piti psykoosia useimmiten uskonnollisena kokemuksena ja katsoi, että uskonto – nimenomaan kristillinen uskonkokemus – oli
tie hajonneen psyyken eheytymiseen. Cabotin useimpien ammattilaisten jakaman
näkemyksen mukaan syyt olivat orgaanisia. 22
Boisen siirtyi 1932 sairaalapapiksi ja koulutusohjaajaksi Chicagon lähellä
sijaitsevaan Illinoisiin Elginin valtionsairaalaan, jossa hän jatkoi kliinisen sielunhoidon ohjaajana23 ja sai yhdeksi ensimmäisistä oppilaistaan liikkeen seuraavan
polven johtohahmon Seward Hiltnerin. Worcesteriin Boisenin seuraajaksi tuli
hänen entinen oppilaansa Carroll A. Wise, jonka assistenteista yksi oli Hiltner.24

17 Stollberg 1969, 38–39; Holifield 1984, 233.
18 Holifield 1983, 231; Stollberg 1969, 29.
19 Stollberg 1969, 29, 36, 39; Grevbo 2006, 256, 258–259.
20 Carroll A. Wise oli toinen merkittävistä Boisenin oppilaista, jotka alkoivat soveltaa Carl Rogersin kehittämää
terapiamenetelmää sielunhoitoon. Toinen oli Wisen oppilaana ollut Seward Hiltner. Stollberg 1969, 36, 44.
21 Stollberg 1969, 36, 39–43; Hedman 1971, 237–238; Grevbo 2006, 259.
22 Boisen 1936, 18, 53, 57, 82; Grevbo 2006, 259. Boisen pohtii kirjassaan eheyteen ja kristilliselle kirkolle
tärkeisiin tekoihin johtaneiden hengellisten johtajien mielestään psykoottisia näkyjä ja niiden merkitystä, kuten
Paavalin Damaskoksen-tien kokemusta ja John Foxin näkykokemusta. Boisen 1936, 58–122.
23 Chaplain supervisor.
24 Stollberg 1969, 44; Grevbo 2006, 259–260.
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Boisenin kanssa välinsä katkaissut Cabot julkaisi pastori Russel Dicksin kanssa
kirjan The Art of Ministering To the Sick (1936)25, joka auttoi muuttamaan yhdysvaltalaisen protestanttisuuden käsitystä sielunhoidosta. Kirjan popularisoima
käsite growing edge tarkoitti, että papilla oli vastuu sielunhoidettavansa kasvun
mahdollisuuksien löytämisestä ja kehittämisestä pääasiassa hyvän kuuntelemisen26
avulla. Pappi esitti ja edusti Jeesuksen opetuksia, erityisesti kutsua luottamukseen Jumalassa. Kirjoittajien käsitys Jumalasta oli immanentti. Cabotin ja Dicksin mukaan Jumala oli ihmisessä oleva mahtava voima, joka edisti parantumista.
Papin tehtävänä oli auttaa ihmisiä löytämään suunta, jossa tämä sisäinen jumaluus
kantoi heitä ja Jumalan suunnitelma toteutui. Pappi mahdollisti kasvulle suosiollisen ilmapiirin.27
Yhdysvaltain sielunhoitoliikkeen pragmaattinen ajattelutapa tarkoitti, että
eskatologiastakin tuli immanenttis-materialistista, käytännönläheistä. Tämänpuoleinen, ajallinen elämä korostui tuonpuoleisen, ikuisen, kustannuksella. Vielä
toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain yhteiskuntaa määritti valistus huomattavasti vahvemmin kuin Eurooppaa. Tämä ajanjakso on ymmärretty muun
muassa tuonpuoleisen kadottamisen aikakautena. Sielunhoitoliikettäkin leimasi
pyrkimys integroitua lujasti valistuksen humanismiin, individualismiin ja rationalismiin. Samalla vaikutti myös teologia, joka pyrki ylittämään valistusyhteiskunnan näkemyksen.
Pyrkimys johti yhtäältä dialektisen teologian luojan, sveitsiläisen Karl Barthin vaikutuksesta neo-ortodoksiaan sekä toisaalta niin ikään dialektisen teologian
edustajan Friedrich Gogartenin28 ja Dietrich Bonhoefferin vaikutuksesta – kun
heidät ymmärrettiin yksipuolisesti – Jumala on kuollut -teologiaan. Sielunhoitoliike oli myös yhdysvaltalaisväritteisen liberalismin tuote, joka oli tiukasti sidoksissa uskonnonpsykologiaan ja pragmaattiseen empirismiin. Niin ikään Saksasta
1930-luvulla natsidiktatuurin vuoksi Yhdysvaltoihin muuttaneen Paul Tillichin
ja saksalaisten emigranttien pojan Reinhold Niebuhrin29 teologinen uudistus, teologinen antropologia, vaikutti sielunhoitoliikkeeseen ja palautti myös transsendenssin aspektin. Merkittävistä yhdysvaltalaisista sielunhoidon uudistajista Carroll
C. Wisella tämänpuoleinen korostui niin, että hänen jumalakäsitystään pidetään
tyystin immanenttisena.30
Boisenin ja Cabotin 1930 alkuun panema Council for Clinical Training sekä
Cabotin ja Dicksin Institute of Pastoral Care laajensivat toimintaansa nopeasti. Kun
Councilin koulutuskeskuksia oli aluksi neljä, niitä oli vuonna 1938 jo kahdeksantoista. Institute aloitti 1944 yhden koulutuskeskuksen varassa, mutta niitä oli
1955 jo yksitoista ja 1959 yli 25. Vaikka Cabot ei voinut hyväksyä Boisenin psyko25 Cabots & Dicks & Erlanson & Lindestam 1968.
26 Good listening, hyvä kuunteleminen.
27 Holifield 1983, 237.
28 Friedrich Gogarten (1887–1968) oli saksalainen teologi, joka dialektisen teologian edustajana oli lähempänä
Rudolf Bultmannia kuin Karl Barthia. Hän oli yhtäältä Lutherin yksin uskosta -periaatteen kannattaja mutta
toisaalta oli saanut vaikutteita eksistentialistisesta filosofiasta. Hän kiisti kaiken metafysiikan ja ajatteli, että se
oli riisuttava mystiikasta ja sen oli osoitettava elävän vain historiassa. Macquarrie www.
29 Reinhold Niebuhr oli yhdysvaltalainen teologi ja evankelinen pappi, saksalaisten emigranttien poika.
Hän oli 1920-luvulla vahva teologisen liberalismin kriitikko ja huomattava poliittinen vaikuttaja, sosialististen
kristittyjen seuran perustaja, sosialistisen puolueen jäsen, kapitalismin radikaali kriitikko ja demokratialiikkeen
johtohahmo sekä New Yorkin osavaltion liberaalipuolueen varapuheenjohtaja. Entinen pasifisti kehotti
kristittyjä tukemaan sotaa Hitleriä vastaan. Toisen maailmansodan jälkeen hänellä oli huomattava vaikutus
USA:n ulkoministeriöön. Huomattavimman teologisen teoksensa The Nature and Destiny of Man (1941–1943)
Niebuhr suunnitteli reformaation ja renessanssin oivallusten synteesiksi. Niebuhr oli UTS:n käytännöllisen
teologian professori ja suuri voimahahmo eläkkeelle siirtymiseensä 1960 saakka. Björk www.
30 Stollberg 1969, 18–19.
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geneettistä käsitystä psyykkisistä sairauksista, hänelläkin oli ympärillään Boisenin
sanoja käyttäen elävät inhimilliset dokumentit kaiken sielunhoidon lähtökohtana.
Pääasiana oli teologisesti koulutetun sielunhoitajan ja sairaan yksilön kohtaaminen klinikassa. Erimielisyydet sulivat vähitellen käytännössä, ja periaatteellisiakaan
eroja näiden kahden instituution välillä ei enää lopulta ollut. Vuoteen 1966 mennessä molempien laitosten kursseille oli osallistunut noin 1 200 teologian opiskelijaa ja 300 pappia. Council ja Institute yhdistyivät 1968, ja yhdistynyt organisaatio
sai nimekseen Association for Clinical Pastoral Education (ACPE).31
Sielunhoidon kliinistä opetusta tarjoavissa opinahjoissa alkoi olla runsaasti
valinnanvaraa 1960-luvun alkaessa. Vuodesta 1959 alkaen syntyi yhä enemmän
kristillistä sielunhoitoa opettavia oppilaitoksia, joita ylläpitivät seurakunnat, tunnustuskunnat tai tunnustustenväliset organisaatiot. Vuonna 1962 tällaisia organisaatioita oli 73. Suurinta osaa johti psykoterapeuttisen koulutuksen suorittanut
pappi.32 Teologisia korkeakouluja, joilla oli opetussuunnitelmissaan sairaalateologien kliininen harjoittelu, Clinical Pastoral Training, oli vuonna 1943 kolmetoista, mutta 1952 jo 43. 1950-luvun puolivälissä USA:n useimmissa tunnetuissa
teologisissa seminaareissa ja Clinical Pastoral Training -instituuteissa oli kliininen
sielunhoidon kurssi. Vuonna 1962 oli jo 212 protestanttisessa teologisessa seminaarissa Yhdysvalloissa yhteensä 343 CPT-kurssia.33
Sielunhoitajien laajeneva, erilaisissa opetuslaitoksissa annettu koulutus vaativaan työhön edellytti yhtenäisiä laatuvaatimuksia. Avoin, vaikkakin vaikeuksien
kautta alkanut yhteistyö psykiatrien ja pappien välillä johti 1937 säätiön American
Foundation of Religion and Psychiatryn ja 1954 akatemian Academy of Religion and
Mental Health perustamiseen. Toiminnan yhtenäistämiseksi American Protestant
Hospital Association (APHA) laati maan kattavat sairaalasielunhoitajien pätevyysvaatimukset ja Luterilaisen kansalliskomitean Pastoral Counseling -jaosto valvoi
luterilaisten pätevyyttä. Organisaatiot pitivät luetteloa pätevistä sielunhoitajista,
työnohjaajista ja koulutussairaaloista. Koulutus kesti vähintään puoli vuotta. Siihen pääsyn edellytyksenä oli vähintään viiden vuoden työkokemus sekä sopiva
ikä. Ei saanut olla liian vanha, jotta oppimiskyky oli riittävä, eikä liian nuori, jotta
elämänkokemusta oli kylliksi.34
Sielunhoidon kliininen harjoittelu sairaalassa tapahtui työnohjaajan tiiviissä
ohjauksessa. Aluksi, 1920- ja 1930-luvulla, kliinisen harjoittelun opettajina toimivat psykiatrit ja muutkin lääkärit, mutta sen jälkeen kokeneista papeista koulutettiin opettajia, työnohjaajia tai koulutusohjaajia, chaplain supervisors, antamalla
heille erityinen psykoterapeuttinen koulutus. Ohjaus perustui harjoittelijan jokaisesta asiakastapaamisesta tekemiin yksityiskohtaisiin raportteihin. Harjoittelija ja
työnohjaaja keskustelivat raporttien pohjalta säännöllisissä kahdenkeskisissä tapaamisissaan.
Sielunhoitokeskusteluja ja kaikkea sairaalassa tapahtuvaa sekä sitä, mitä tapahtui kunkin harjoittelijan sisäisessä maailmassa, puitiin työnohjaajan johtamissa
harjoittelijoiden terapiaryhmissä. Näin harjoittelijat eivät ainoastaan saaneet älyllistä tietoa, vaan samalla heille annettiin mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja muokata
omaa tunne-elämäänsä. Kliinisen harjoittelun kokonaisuuteen kuuluivat myös
kokoukset hoitavan lääkärin ja muiden hoidosta vastaavien kanssa.35
31 Stollberg 1969, 52–53; Hedman 1971, 238–239; Leas www.
32 Stollberg 1969, 57.
33 Stollberg 1969, 56.
34 KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962, 39–40; Hedman 1971, 235; Understanding Pastoral Counseling 2015.
35 KKHA KSA Hh1 Mietintö 1962, 40–41; Stollberg 1969, 33; Hedman 1971, 239–240.
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b) Psykoterapeuttinen ajattelu tulee sielunhoitoon
Vuonna 1939 ilmestyi sielunhoidon alalla kirja, joka sai laajan lukijakunnan. Kirjoittaja oli teologisen tutkinnon UTS:ssa suorittanut psykologi Rollo May, josta
tuli myöhemmin yksi eksistentiaalisen psykoanalyysin edustajista. Hän esitti
terapeuttisen ohjauksen menetelmän, joka muodostui tietyistä psykoanalyysin
oivalluksista ja käytännön oletuksista. Menetelmän kansanomaisti niin sanottu
mentaalihygienia-liike. 1940-luvulla liike alkoi saada merkittävän vaikutuksen
Yhdysvaltain kulttuurissa yleisesti. Tuolla vuosikymmenellä pastoral care -sielunhoito sai tunnustetun aseman yhtenä käytännöllisen teologian alana erityisesti
Yhdysvalloissa. Psykiatriasta ja psykologiasta tuli tärkeitä yhteiskunnallisia välineitä toisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan psyykkisesti haavoittuneiden hoidossa. Sielunhoitajat toimivat yhdessä mielenterveyden ammattilaisten kanssa, ja
pastoral care -sielunhoidosta tuli tunnustettu erikoistunut auttamismuoto. Samaan
aikaan freudilaisuus alkoi saada Yhdysvalloissa merkittävän aseman kulttuurissa,
varsinkin koulutetun keskiluokan keskuudessa. Valtavirran kirkoissa seurakuntalaiset alkoivat odottaa papeiltaan uutta tietämystä ihmismielen kehityksestä ja
ihmisten keskinäisistä suhteista. Tämä freudilaisen kulttuurivallankumouksen
mukainen ajattelu kantautui vähitellen kautta maan.36
Pastoral care -sielunhoidon piirissä koulutettu papisto alkoi 1940-luvulla
uudelleen kiinnostua ihmisen uskonnollisesta kokemuksesta. Joillekuille kyse
oli tyytymättömyydestä radikaaliin tuonpuoleisen painottamiseen tietyissä neoortodoksipiireissä. Toisille tämä merkitsi vain sitä, että liberaaliin lähestymistapaan
pyrkiminen sai jälleen jatkua teologisessa reflektiossa.37
Näihin aikoihin alettiin myös kehittyvän kliinisen sielunhoidon piirissä soveltaa uudenlaista psykoterapeuttista psykologiaa, joka ei liittynyt suoraan freudilaisuuteen. Alkuun panija ja menetelmän puolestapuhuja oli 1900-luvun tunnetuin
amerikkalainen psykoterapian ja terapeuttisen ohjauksen kehittäjä, Mayn tavoin
UTS:ssa teologiaa opiskelut psykologi Carl R. Rogers (1902–1987)38. Rogers opiskeli UTS:ssa 1920-luvulla, mutta ei suorittanut tutkintoa, vaan muutti läheisen
Columbian yliopiston Teachers Collegeen opiskelemaan psykologiaa ja jäi sille tielleen. Rogers esitti vuonna 1942 kirjassaan Counseling and psychotherapy: newer concepts in practice ei-ohjaavan psykoterapian ja terapeuttisen ohjauksen periaatteen.
Hän kehitteli ajatustaan asiakaskeskeisestä menetelmästä, client-centered therapy,
humanistisen psykologian39 pohjalta. Seuraavassa menetelmän nimeä kantavassa
kirjassaan hän esitti 1940-luvulla tekemänsä kehitystyön tulokset (Client-centered
therapy: its current practice, implications and theory, 1951).40

36 Gerkin 1997, 64–65.
37 Gerkin 1997, 65.
38 Boeree www.
39 Humanistinen psykologia on suuntaus, johon kuuluu humanistisia arvoja – ihmisen ainutlaatuisuutta ja
luovuutta – korostaneita psykologeja. Lähtökohtana on pyrkimys yksilön kokonaisvaltaiseen tutkimiseen sekä
ihmisen luovuuden ja henkisen kasvun ihannointi. Humanistisen psykologian valtakausi oli 1950–1960-luvulla,
ja sen edustajia oli etenkin Yhdysvalloissa. Humanistisen psykologian merkittävimpänä edustajana Carl
Rogersin ohella voi pitää Abraham Maslowta. Jälkimmäinen tunnetaan etenkin motivaatioteoriastaan, jonka
mukaan ihmisen motiivit ovat tarpeita ja muodostavat tarpeiden hierarkian. Hierarkian ylimmällä tasolla on
itsensä toteuttamisen tarve. Salovaara 2004.
40 Rogers 1942a; Rogers 1951; Handy 1987, 134; Purhonen 1988, 10–11; Gerkin 1997, 65; Cooper 2006, 16.
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Menetelmä loi pohjaa nykyaikaiselle psykoterapialle ja asiakaskeskeisen menetelmän käytölle psykiatrien ohella myös psykologeilla. Se sai huomattavan aseman
psykoterapiassa, kasvatuksen alalla ja kristillisessä sielunhoidossa. 1940-luvulta
lähtien Rogersilla oli erittäin suuri vaikutus kristilliseen sielunhoitoon. Rogersilla
oli oleellinen vaikutus paitsi amerikkalaisen sielunhoidon hallitsevaan muotoon,
pastoral counseling -sielunhoitoon, myös nuoreen tieteenalaan pastoraalipsykologiaan. Erityisesti vuoden 1943 jälkeen kaikki merkittävät sielunhoidon auktoriteetit
ovat olleet enemmän tai vähemmän Rogersin menetelmän linjoilla. Rogersin ajatteluun perustuva aikakausi kesti 1960-luvun puoliväliin asti.
Seward Hiltner on huomauttanut, että kirkossa käytettiin Rogersin psykoterapiamenetelmää toisessa ympäristössä. Pappi käytti samaa metodia toisella tavalla.
Dietrich Stollbergin mukaan menetelmä tarjosi avun myös lääkärien ja sielunhoitajien tehtäväalueiden sekoittumisen ongelmaan, kun se korosti sielunhoitajan
asemaa ihmisenä ihmiselle. Sielunhoitaja auttoi lämpimällä, rakastavalla, kuuntelevalla, rinnalle asettuvalla tavalla potilasta auttamaan itse itseään.41
Rogers perusti ajattelunsa ja psykoterapian kehittämistyönsä käytännön kokemukseensa kliinisessä työssä lasten neuvontaklinikan johtajana ja ohjaajana sekä
tutkimuksiinsa, joita hän teki työssä opiskelijoiden ja perheiden parissa keräämänsä aineiston pohjalta. Hänen erityinen aineistonkeruumenetelmänsä oli keskustelujen äänittäminen ja tarkkojen muistiinpanojen tekeminen niistä. Kirjoissaan hän
havainnollisti ajatteluaan keräämänsä aineiston avulla runsain tapausesimerkein.42
Vaikutteiden antajikseen Rogers nimesi paitsi psykologeja myös tunnetut
filosofit Søren Kierkegaardin ja Martin Buberin. Hänen ajattelunsa pohjautui
ihmiskäsitykseen, jossa ensinnäkin eettisenä perustana oli jokaisen ihmisen luovuttamaton ihmisarvo riippumatta hänen tilastaan, käyttäytymisestään tai tunteistaan. Toinen hänen ihmiskäsityksensä perusajatus oli positiivinen näkemys
ihmisen omien voimavarojen kasvusta. Apu löytyi ihmisen omasta mielestä.
Rogers tarkoitti non-directive -käsitteellään joustavaa lähestymistapaa kohdattaessa
inhimillisen olemassaolon ongelmia. Kyse oli terapeutin kiireettömästä, autettavan rinnalle asettuvasta ja tästä aidosti kiinnostuneesta, kuuntelevasta asenteesta.43
Edustamansa uudemman psykoterapian keskeisiksi vaikuttajiksi Rogers nimesi
Otto Rankin ja Sigmund Freudin terapeuttisia menetelmiä kritisoineet uusfreudilaiset, joista tunnetuimpana hän mainitsi Karen Horneyn44. Rogers kiinnitti huomiota siihen, että herätteet uuden suuntauksen kehittämiseen olivat tulleet ensi
sijassa käytännön kentältä, klinikoista, kouluista ja yksityisiltä toimijoilta (agencies), eivät niinkään akateemisesta maailmasta. Tämä tausta auttaa selittämään
tosiasiaa, että kun lähteet olivat moninaiset ja vaikuttajahenkilöt tulivat eri aloilta
ja taustoista, samanlaisesta käytännöstä nousi yhteisymmärrys.45
41 Rogers 1942a, 28–30, 5-6; Stollberg 1969, 32, 37–38, 66; Holifield 1983, 259; Purhonen 1988, 15–16, 180.
42 Rogers 1942a, 17; Rogers 1942b, 429–434; Purhonen 1988, 50–51 ja 51 alaviite 14.
43 Rogers 1942a, 29–33, 37–40; Rogers 1951, 5–6; Purhonen 1988, 11, 16, 54, 65. Rogersilainen Wayne Oates
(1955a ja 1955b) viittaa toistuvasti Kierkegaardin tuotantoon.
44 Karen Horney (1885–1952) oli saksalainen psykoanalyytikko, jonka joidenkin Sigmund Freudin näkemysten
kritiikki johti feministisen psykologian syntyyn Berliinin psykoanalyyttisessa instituutissa. Hän muutti 1932
Yhdysvaltoihin. New Yorkin psykoanalyyttisessa instituutissa hän tutustui interpersoonallisen psykoanalyysin
kehittäjään, psykiatri Harry Stack Sullivaniin ja Erich Frommiin sekä alkoi kehittää persoonallisuusteorioitaan
neurooseista. Erilaiset näkemykset perinteisistä freudilaisista teorioista johtivat Horneyn erottamiseen instituutista.
Hän perusti opinahjon American Institute for Psychoanalysis, jonka dekaanina hän toimi kuolemaansa saakka.
Horneyn merkittävimpiä teoksia ovat The Neurotic Personality of Our Time (1937), New Ways in Psychoanalysis
(1939), Self Analysis (1942), Our Inner Conflicts: A Constructive Theory Of Neurosis (1945) ja Neurosis and
Human Growth (1950. Karen Horney www.
45 Rogers 1942a, 27–28.
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Rogersin ajattelussa terapeutin tai ohjaajan ja asiakkaan välinen suhde oli
perusta, jossa fokus oli aina asiakkaassa, ihmisyksilössä, ei asiakkaan ongelmassa. Kyseessä oli ainutlaatuinen suhde, joka ei ollut Rogersin mukaan verrattavissa mihinkään muuhun kahden ihmisen väliseen suhteeseen. Se edusti sosiaalista
sidettä, joka erosi kaikista asiakkaan siihenastisista suhteista.46
Rogersin ihmiskäsitykseen sisältyi kolme tärkeää käsitettä: kokemuskenttä,
organismi ja minä. Kokemuskentän kuvauksessaan Rogers esittäytyi fenomenologiksi47, ja fenomenologina häntä yleisesti pidetään. Minä-käsite leimasi hänen
asiakaskeskeistä teoriaansa. Se on anglosaksisessa maailmassa saanut nimen Rogers’
Self Theory. Organismi, vaikka on tärkeä termi, jäi minä-käsitteeseen nähden sivuosaan. Käsitteellä Rogers kuvasi ihmistä biologisen ajatusmallin mukaisesti jakamattomana kokonaisuutena, jota sen eri tehtäviin erikoistuneet osatkaan eivät
saaneet tuhota: ”ihminen toimi kuin täydellinen biologinen organismi.” Fride
Hedman suhtautuu kriittisesti tulkintaan organismi-käsitteen sivuosasta Rogersin
ajattelussa ja osoittaa sen tärkeän merkityksen hänelle.48
Keskeinen käsite, jolla Rogers kuvasi autettavan edistymistä terapiaprosessissa,
oli oivallus.49 Käsitteellä oli terapiassa laajempi merkitys kuin arkikielessä. Rogersin mukaan asiakkaan tunteiden ja emotionaalisten asenteiden vapauttaminen
hyväksyvässä ilmapiirissä johti väistämättä oivallukseen. Tämä tapahtui useimmiten spontaanisti. Oivallus kypsyi vähitellen terapiaprosessin kuluessa myös tapaamisten välillä. Oli kyse siitä, että asiakas alkoi nähdä tilanteensa uudella tavalla,
vanhat tosiasiat uusissa yhteyksissä hyväksyvässä ja kuuntelevassa ilmapiirissä.
Yksilö havaitsi uuden merkityksen omassa kokemuksessaan, kun hän löysi syyn
ja seurauksen uusia yhteyksiä ja sai uuden merkityksen omalle käyttäytymiselleen.
Edellytyksenä oli terapiasuhteen riittävän vapaa ilmapiiri vanhojen tosiasioiden
tarkastelemiseksi uudella tavalla.50
Oivallus merkitsi myös asteittaista itseymmärryksen lisääntymistä sen mukaan,
miten terapia-asiakas kehitti psykologista kestävyyttään uusien havaintojen sietämiseksi. Rogers katsoi, että oivallus oli erottamattomassa yhteydessä katarsiksen
kokemukseen. Terapiassa käyvä koki mielihyvää, kun hän mahdollisesti päivien
kypsyttelyn jälkeen rohkaistui pukemaan oivalluksensa sanoiksi. Oivallukseen liittyi myös asiakkaan itsensä tunnistaminen ja hyväksyminen kaikilta osin sellaisena
kuin hän oli.51

46 Rogers 1942a, 28, 85–91; Rogers 1951, 65, 70–75; Hedman 1978, 53; Kettunen 2013, 81. Vasta eläkevuosinaan
Rogers keskittyi ryhmäterapiaan, jota hän kuvaa kirjassaan Carl Rogers on encounter groups (1970).
47 Fenomenologia on filosofian ajatussuunta, joka tarkastelee asioita ja tapahtumia sellaisena kuin ne
ilmenevät tietoisuudelle. Saarinen 1998, 414.
48 Rogers 1951, 439; Hedman 1980, 53, 55–63. Rogers kokosi persoonallisuus- ja käyttäytymisteoriansa
19 väitteeksi, jotka sisältävät nuo kolme keskeistä käsitettä. Ks. Rogers 1951, 481–524. Niitä ei niiden
merkityksellisyydestä huolimatta ole mielekästä esitellä tässä tutkimuksessa.
49 Rogers 1942a, 40, 174–216, 227, 255, 276, 283, 296, 306, 351–352; Purhonen 1988, 59. Oivallus = (engl.)
insight.
50 Rogers 1942a, 174–216; Purhonen 1988, 59–60. Oivallusten syntyminen havainnollistuu hyvin myös
tapauskertomuksissa, joilla kirjoittaja kuvaa terapiasuhteen merkitystä. Esim. Rogers 1951, 70, 74–75, 77–79.
51 Rogers 1942a, 177, 179, 216; Purhonen 1988, 60–61. Charles R. Stinetten tulkinta oivalluksen ja jumalallisen
ilmoituksen eroista: Purhonen 1988, 62 alaviite 55, erittely fenomenologisena ilmiönä s. 63–64. Behavioristien
esittämästä oivalluksen kritiikistä Purhonen 1988, 63 alaviite 58.
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Terapeutin tuli rohkaista autettavaansa asenteiden ja tunteiden vapaaseen
ilmaisuun, jolloin oivalluksen kaltainen ymmärtäminen tapahtui spontaanisti.
Ohjaajan tehtävänä oli lähinnä auttaa asiakasta vapautumaan puolustusasenteesta ja aitoja asenteita estävistä tunteista. Tämä vaati ohjaajalta paljon itsehillintää,
jottei hän tuonut keskusteluun omia ehdotuksiaan ja tulkintojaan, koska hän sai
asiakkaan kertomuksesta oivalluksia tämän ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjaajan
aktiiviset yritykset viivästyttivät tai peräti estivät oivalluksen syntymisen asiakkaassa. Hänen tulkintansa voi toisinaan auttaa oivalluksen syntymistä, mutta tulkinnan tuli perustua ainoastaan asiakkaan, ei terapeutin tekemiin määritelmiin ja
havaintoihin sekä ainoastaan asiakkaan käyttämin termein ja symbolein.
Asiakkaan oli hyväksyttävä terapeutin tulkinta, koska muutoin se synnytti
vastustusta ja menetti terapeuttista merkitystään. Terapeutti saattoi tulkinnallaan
ja omalla tapahtuneen kehityksen kuvauksellaan selventää, auttaa asiakasta tajuamaan sitä uutta ymmärrystä, jonka tämä oli saavuttanut. Näin saattoi syntyä
perustaa, jolla asiakas löysi edessä olevaan elämään soveltuvia valintoja, menettelytapoja ja suuntaa. Tarkoitus oli vahvistaa asiakkaan omaa vastuullisuutta ulkoisten
ohjeiden noudattamisen sijaan.52
Rogersin non-direktiivisen periaatteen mukaan ohjaajalla ei ollut vastauksia
asiakkaansa ongelmiin, vaan keskustelutilanne oli luotava sellaiseksi, että asiakas
saattoi siinä löytää omat ratkaisut ongelmiinsa. Huomion tuli aina olla asiakkaan
arvioissa tilanteestaan, ei terapeutin näkemyksissä. Tarkoituksena oli autettavan
suurempi itsenäisyys ja integraatio, joka ei perustunut ohjaajan apuun ongelmien
ratkaisemisessa. Vaikka asiakas olisi halunnut luovuttaa vastuun terapeutille, hän
oli lopulta itse vastuussa edistymisestään terapiaprosessissa.53 Fokus oli pidettävä
aina asiakkaassa, ei koskaan terapeutin asioissa. Terapeutti ei saanut kertoa asiakkaalle itsestään, sillä terapiaistunto oli asiakasta, ei terapeuttia varten. 54
Lupausten antaminen autettavalle oli tehoton tapa auttaa. Niin ikään neuvojen
antaminen ei kuulunut ei-ohjaavaan terapiaan, koska neuvot eivät lähteneet asiakkaan tarpeista vaan terapeutin tarpeesta saada ratkaisu. Ne eivät auttaneet asiakasta
hänen ongelmassaan. Kysymyksillään, neuvoillaan ja taivuttelullaan ohjaaja saattoi
viedä keskustelua aivan eri suuntaan kuin potilas halusi ja siten väärään suuntaan
asiakkaan edistymisprosessin vahingoksi. Asiakas, joka vaati terapeutilta neuvoja,
ei Rogersin kokemuksen ja istuntojen äänitteiden tutkimisen perusteella itse
asiassa halunnutkaan vastauksia. Vaatimuksellaan vastauksen saamisesta asiakas
ensinnäkin saattoi toivoa saavansa terapeutin puolelleen siten, että terapeutti antoi
vastauksen, jonka hän voi hyväksyä. Toinen mahdollisuus oli, että hän käytti terapeuttia vihan tunteiden symbolina ja sai vastauksen, joka ei ollut emotionaalisesti
hyväksyttävä.55
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1942a, 195–196, 204.
1942a, 22, 32–33, 96–98, 112; Rogers 1951, 71–72, 150-151
1942a, 87–90, 107–108.
1942a, 22–25, 160–163, 166; Purhonen 1988, 47–48.
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Terapeutin lämmin, vastaanottavainen ja kiinnostunut suhtautuminen asiakkaaseen oli Rogersin terapiamenetelmässä ratkaisevan tärkeää. Terapeutti eläytyi
kokonaisvaltaisesti asiakkaan maailmaan niin, että hän näki asiakkaan sellaisena
kuin tämä näki itsensä. Rogers siteerasi oppilastaan ja kollegaansa Nataniel J.
Raskinia56, jonka mukaan ohjaaja eläytyi asiakkaansa tilanteeseen jopa niin, että
hän pyrki imemään itseensä kaikki ohjattavan asenteet. Rogers puhui jopa asiakkaan rakastamisesta. Terapeutin lämpimän suhtautumisen voimasta terapiassa
oleva sai kasvulleen välttämättömän kokemuksen rakastettuna olemisesta ja oppi
myös rakastamaan itseään ja sen myötä toisia. Non-direktiivinen asennoituminen
vaati samaistumista asiakkaan puheeseen kielellisesti niin, että terapeutti käytti
asiakkaan oman kielen käsitteitä eikä esimerkiksi psykoterapian tai psykologian
ammatillisia termejä. 57
Rogers korosti, että tunteiden ja asenteiden käsittely oli ensisijaista asioiden
järjelliseen selittämiseen nähden. Sen älyllinen pohtiminen, mistä ongelma johtui
tai miten asian tulisi olla, ei auttanut asiakasta terapiakeskustelussa, ellei tunne
ollut mukana. Rogersin mielestä keskittyminen ihmisen käyttäytymisen parempaan ymmärtämiseen terapiassa johti liialliseen älylliseen tulkintaan, diagnosointiin, eikä asiakas halunnut tulla diagnosoiduksi. Hänen mukaansa diagnosoinnin
uskottiin naiivisti tuottavan asenteiden ja tunteiden muuttumista, jolloin mentiin harhaan. Järjen tasolta oli noustava toiselle, tunnetasolle, jossa vasta todellista
eheytymistä voi tapahtua. 58
Terapeutti ei esiintynyt ”superhumaanina”. Hän oli tunteillaan mukana potilaan kokemuksessa, mutta vain rajatusti. Kyse ei ollut terapeutin emotionaalisesta
samaistumisesta, asiakkaan tunteiden valtaan joutumisesta. Sen sijaan terapeutti eläytyi asiakkaan tunteisiin ottamalla vastaan asiakkaan vihan, toivon ja pelon
”empaattisessa prosessissa” ilman, että hän itse koki noita tunteita. Rogers varoitti kiirehtimästä terapiaprosessia sanoittamalla sellaisia asenteita, joita asiakas ei
vielä ollut valmis kohtaamaan. 59 Mikään asiakkaan asenne ei ollut väärä tai liian
aggressiivinen tai mikään tunne hävettävä. Kaikenlaiset tunteet, myös negatiiviset
ja vihamieliset, tuli saada terapiassa ilmaistuiksi ja hyväksytyiksi. Ohjaajan hyväksyttyä negatiiviset tunteet myös positiiviset tunteet saivat mahdollisuuden nousta
esiin ja pääsivät voitolle. 60
Hiljaisuus antoi mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan tilannetta ja saada terapia etenemään ja päästä pureutumaan todellisiin ongelmiin. Terapeutti saattoi
omalla äänettömällä käytöksellään rentouttaa hiljaisuuden aiheuttamaa jännitystä
ja näin rohkaista asiakasta löytämään mielessään ratkaisuja. Vielä enemmän kuin
hiljaisina hetkinä tapahtui tapaamisten välillä asiakkaan alitajuisen prosessin aikana. Rogersin mukaan minän kanssa ristiriidassa olevat asenteet muokkautuivat
usein nimenomaan tapaamisten välillä.61

56 Nataniel J., “Nat” Raskin, Rogersin oppilas, kollega ja ystävä oli client centered -terapeutti, opettaja, mentori,
tutkija ja kirjailija. Moon www.
57 Rogers 1942a, 87–88; Rogers 1951, 29, 159–161, 205; Purhonen 1988, 95.
58 Rogers 1942a, 25, 29–30, 131–139, 141–142; Rogers 1951, 133–135; Rogers 1961, 255; Purhonen 1988, 45, 95.
59 Rogers 1942a, 39, 87; Rogers 1951, 29.
60 Rogers 1942a, 37–39, 88, 130, 143–147, 206.
61 Rogers 1942a, 165–166; Rogers 1951, 518.
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Rogers piti transferenssia62 tärkeänä tekijänä terapiasuhteessa. Hän selitti transferenssin tarkoitusta, sen merkitystä ja käsittelemistä asiakaskeskeisessä terapiassa,
ohjaajan ja asiakkaan suhteessa, laajasti kirjassaan Client-centered therapy (1951).63
Rogers ei alun perin ajatellut käyttää menetelmäänsä psyykkisesti sairaiden
terapiaan. Menetelmä edellytti hänen mukaansa asiakkaalta riittävää itsenäisyyttä,
kykyä hallita ja analysoida tilannettaan sekä pitää puoliaan ympäristöönsä nähden,
mikä saattoi olla vaikeaa psyykkisesti häiriintyneelle. Rogers katsoi kuitenkin, että
rajaa terveen ja sairaan – myös psyykkisesti sairaan – välille ei voitu vetää. Hän
pitikin myönteisenä 1940-luvulla tapahtunutta kehitystä, joka johti potilaskeskeisen terapeuttisen ohjauksen hyödyntämiseen muun muassa psykoottisten ihmisten hoidossa.64
Esittäessään hyvältä terapeutilta edellytettäviä ominaisuuksia Rogers painotti
itsetuntemuksen merkitystä. Terapeutti ei ollut kaikkitietävä superihminen; sellaisen kuvitteleminen oli epärealistista. Oli kuitenkin joitain persoonallisia piirteitä,
joita henkilö tarvitsi kehittyäkseen hyväksi. Perusominaisuutena oli sosiaalinen
herkkyys, sensitiivisyys ihmissuhteissa. Sosiaalista herkkyyttä voi Rogersin mukaan
jonkin verran oppia, mutta se oli ylipäänsä luontainen ominaisuus. Lisäksi hän
esitti ominaisuuksia, jotka alun perin sopivat lasten parissa työskentelevälle terapeutille, mutta soveltuivat myös aikuisten parissa työskentelevälle.65
Moraaliset tuomiot eivät olleet terapeutille mahdollisia. Terapeutti ei saanut
kauhistua mistään asiakkaalta kuulemastaan, mikä oli vaarana, jos ohjaaja meni
liian syvälle autettavan tunteisiin. Terapeutin tuli kunnioittaa jokaisen yksilön
ihmisarvoa. Rogers piti ihmisen kunnioittamista ohjaajalle välttämättömänä filosofisena orientaationa. Hän esitti joukon ihmisen kaikinpuoliseen kunnioitukseen
liittyviä kysymyksiä. Vastaukset määrittelivät terapeutin oikean asennoitumisen
ihmisyksilön luovuttamatonta arvoa ja merkitystä kohtaan. Terapeutti kykeni toimimaan ei-ohjaavasti vain sikäli kuin hän kunnioitti toista ihmistä ”oman persoonansa organisaatiossa”.66
Rogers korosti terapiaharjoittelun aikaisen työnohjauksen merkitystä. Terapeutin oleelliset pätevyysvaatimukset olivat asenteiden, emootioiden ja oivalluksen
alueella eivätkä niinkään älyllisten valmiuksien alueella. Oleellisempaa kuin ohjauksessa tai terapiassa käytetty tekniikka ja metodi oli terapeutin uskollisuus omalle
kokemukselleen: se, että hän oli uskollinen jollekin tunnetulle terapeuttiselle orientaatiolle. Opiskelijalle oli tärkeää antaa kokemus omasta terapiasta. 67
Rogersin uran voi tiivistää Terry D. Cooperin näkemyksen mukaisesti: hän
käytti suurimman osan elämästään osoittaakseen sanan hyväksyntä psykoterapian avaintekijäksi ja teki näin käsitteestä elämäntyönsä kulmakiven. Yksi
Rogersia ja yhtä 1900-luvun merkittävimmistä teologeista, Paul Tillichiä,
yhdistävä käsite oli juuri hyväksyminen, sekä itsensä että toisen juuri sellaisena
kuin hän oli. Rogers ja Tillich olivat kanssakäymisessä keskenään 1940-luvun
alkuvuosista alkaen. He osallistuivat 1941–1945 kokoontuneeseen, vähän
tunnettuun mutta tärkeään keskustelupiiriin The New York Psychology Group.
62 Transferenssi eli tunteensiirto tarkoittaa tiedostamatonta tunteen siirtymistä ihmisestä toiseen. Käsite
tulee psykoanalyyttisesta perinteestä, jossa se tarkoittaa potilaan tunteiden siirtymistä potilassuhteessa tälle
merkittävästä ihmisestä terapeuttiin. Transferenssi-käsitteen toi psykologiaan Sigmund Freud. Aghazarian
www.
63 Rogers 1951, 198–218.
64 Rogers 1942a, 75: Rogers 1951, 10–11; Stollberg 1969, 36–44.
65 Rogers 1942a, 253–255.
66 Rogers 1942a, 254–255; Rogers 1951, 20–22.
67 Rogers 1942a, 255–256; Rogers 1951, 432–433.
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Tillichin ohella keskustelupiirin toinen johtava henkilö oli Erich Fromm, joka
oli täysin vastakkaisella kannalla uskosta ihmisen elämän perustana ja tuonpuoleisen Jumalan olemassaolosta. Ryhmään kuuluivat myös muiden muassa
Seward Hiltner ja Rollo May.68
Rogers ja Tillich ovat vaikuttaneet suuresti pastoraaliteologiaan ja sielunhoitoon, vaikka edellinen irtautui varsin radikaalisti teologiasta vaihdettuaan teologian
psykologiaan. Yhdistävä tekijä – molemmille tärkeään ihmisyksilön ehdottomaan
hyväksymiseen liittyvä – oli näkemys ihmisen perusongelmasta suhteessa itseensä.
Tillich käytti ongelmasta käsitettä vieraantuminen, kun taas Rogers puhui ihmisen ristiriidasta itsensä kanssa. He tarjosivat samaa ratkaisua, joka oli vanhurskauttaminen yksin armosta. Erona oli suhtautuminen transsendenssiin: Tillichin
vakaumus tuonpuoleisen todellisuudesta sai vastaansa Rogersin täysin sekulaarin,
tämänpuoleisen näkemyksen. Tillichin mukaan ihminen oli vieraantunut Jumalasta, toisista ihmisistä ja itsestään, ja hänen oli oivallettava olevansa hyväksytty
suhteessa kaikkiin kolmeen. Rogersille riitti immanentti, sekulaari ajatus siitä, että
ihmisen tuli löytää sovitus, armo itsensä ja lähimmäistensä kanssa sekä uskoa olevansa itsensä ja toisten hyväksymä.69
Rogers ja hänen terapiamenetelmänsä vaikuttivat merkittävällä tavalla
myös social casework -menetelmän kehittämiseen 1940-luvulta alkaen. Rogersin asiakaskeskeisestä terapiasta tuli yksi tärkeimmistä menetelmän horisontin
laajentajista egopsykologian70 edustajien joukossa Anna Freudin puolustusmekanismikäsitteen, Erik H. Eriksonin psykososiaalisten kehitystasojen ja kognitiivisen terapian ohella.71 Rogers oli yksi 1961 perustetun Humanistisen psykologian
yhdistyksen, Association for Humanistic Psychology, ja sen äänenkannattajan Journal of Humanistic Psychologyn perustajajäsenistä.72 Rogersilla voikin katsoa myös
humanistisen psykologian uranuurtajana olleen vaikutusta social casework -menetelmän kehittämiseen.
Amy Gordon Hamilton, yksi social casework -keskustelumenetelmän teorian merkittävimmistä kehittäjistä, on esittänyt menetelmän periaatteet, jotka
ovat hyvin samankaltaiset ja usein jopa identtiset Rogersin näkemysten kanssa.
Social casework -keskustelumenetelmä perustui – Rogersin näkemyksen tavoin –
fenomenologiseen ajatteluun73, joka yleistyi sotien jälkeisinä vuosikymmeninä
humanistisen psykologian piirissä.74

68 Cooper 2006, 15, 99–100. Tunnettu on Tillichin ja Rogersin keskustelu televisiossa 1965. Cooper 2006,
15. Keskustelun sisällöstä tarkemmin Cooper 2006, 15–25, 99–194. Erich Fromm (1900-1980) oli tunnettu
saksalaissyntyinen yhdysvaltalainen psykoanalyytikko ja filosofi, joka tutki erityisesti psykologian ja
yhteiskunnan vuorovaikutusta. Hän sovelsi psykoanalyyttisiä periaatteita lääkkeeksi kulttuurin pahoinvointiin.
Britannica www.
69 Cooper 2006, 15–18.
70 Blanckin mukaan egopsykologian alku on vuodessa 1923, jolloin Freud määritteli käsitteen ego. Blanck
1994, 4–5. Ego therapy on Rogersin client centered -menetelmän kaltainen terapiamenetelmä, jonka taustalla
selvästi on Rogersin menetelmä. Esim. Shapiro & Shugart 1958.
71 Social Case Work 2011, 34.
72 Purhonen 1988, 39.
73 Fenomenologia on tieteenfilosofinen suuntaus, joka korostaa ihmisen havaintoihin ja kokemuksiin
perustuvaa tiedon tuottamista ja tarkastelee asioita ja tapahtumia sellaisena kuin ne ilmenevät tietoisuudelle.
Fenomenologiassa subjektiivisuus ja henkilökohtaisten aistimusten, kokemusten ja elämysten pohtiminen
nähdään merkityksellisenä: tieto maailmasta välittyy vain sen aistimisen ja kokemisen kautta. Suuntaus
korostaa siten yksilöllistä kokemusta. Keskeistä on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään
ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. Jyväskylän yliopiston Koppa 2015.
74 Social Case Work 2011, 5 11–12; Hamilton 1956, 22–23, 27–33, 38, 52; KKHA KSA Hda 1 Ahla 1960, 2–3;
Purhonen 1988, 14 alaviite 22, 33, 39; Kettunen 1990, 129; Viika 1994, 51–52.
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Social casework -menetelmän periaatteisiin kuuluva asiakkaan kunnioittaminen
korosti apua hakevan ihmisarvoa:
Työntekijän tulee hyväksyä yksilö ”arvon ja kunnioituksen” ansaitsevana
persoonana eikä kohdella häntä ongelmana ja käsitellä aina asianomaisen
positiivisia ja negatiivisia tunteita.75

Hamiltonin ajattelun ja social casework -keskustelumenetelmän samankaltaisuus Rogersin näkemyksien kanssa on kiistaton. Hamiltonin ja Rogersin näkemysten yhdenmukaisuus on selvä kaikessa, mikä koskee social casework -menetelmää
keskustelumetodina. Huomiota herättävällä tavalla yhdenmukaisuus paljastuu
vertailtaessa työntekijältä vaadittavien ominaisuuksien esityksiä. Hamilton käytti
hyvin samankaltaisia ilmauksia kuin Rogers. Syntyy vaikutelma, että Hamilton
olisi peräti kopioinut hyvän työntekijän ominaisuudet kirjaansa Rogersilta.76
Hamiltonin kirja Theory and Practice of Social Casework ilmestyi noin viisi vuotta
Rogersin toisen pääteoksen, Client-centered therapy jälkeen.77
Boisen suhtautui kriittisesti uusfreudilaisten kasvavaan vaikutukseen ja erityisesti Rogersiin. Hänen mukaansa Rogersin ja yleisen freudilaisen psykoanalyysin
vaikutuksesta painotettiin yhä enemmän keskustelutekniikkaa. Tätä painotusta
Boisen ei hyväksynyt. Hän pelkäsi, että hänen perusteesinsä uskonnollisen
kokemuksen ja psyykkisen tuhoutumisen yhteydestä jäisi sivuun. Hänen mielestään pantiin liikaa painoa freudilaiseen näkemykseen ihmisen varhaisvuosien
ympäristövaikutuksista. Boisen näki vastuun ja syyllisyyden psykogeneettisinä
perusongelmina. Sielunhoidon kehittämisen kaksi keskeisintä henkilöä olivat eri
linjoilla.78
Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa muutamat Boisenin oppilaat alkoivat soveltaa Rogersin terapiamenetelmää sielunhoitoon, kuten Carroll
A. Wise, Boisenin seuraaja Worcesterin valtionsairaalan sielunhoitajana. Wisen
emotionaaliseksi määritellyssä sielunhoitonäkemyksessä Jumala jäi pelkästään
immanenttiseksi, ihmisen sisäiseksi elämäksi. Wisella oli erilainen näkökulma
sielunhoitoon kuin Boisenilla: hän oli kiinnostunut pastoraalisen puolen painottamisesta, kun taas Boisen oli psyykkiseen sairauteen liittyvän uskonnollisen kokemuksen tutkija. Toinen Boisenin oppilas, Seward Hiltner, sai ensimmäiset kliiniset
oppinsa Wisen assistenttina. Nämä kaksi kehittivät sielunhoitoa paitsi Boisenin
opetuksen pohjalta myös nimenomaan soveltamalla Rogersin menetelmää kristilliseen sielunhoitoon. He nousivat 1950- ja 1960-lukujen tärkeimpien sielunhoidon uudistajien joukkoon. Kolmas merkittävä rogersilaiselta pohjalta ponnistanut
sielunhoidon kehittäjä oli Wayne Oates.79

75 Social Case Work 2011, 12. ”A case worker must be accept an individual as a person of  ‘worth & dignity’,
not treat as a problem and always ones positive feelings and negative feelings.”
76 Hamilton 1956, 41–43.
77 Hyvän käsityksen social casework -keskustelumenetelmästä saa Amy Gordon Hamiltonin tärkeimmästä
teoksesta (Hamilton 1956) ja intialaisen Srinivasan Rengasamyn toimittamasta internetversiosta, joka koskee
social casework -menetelmän historiaa, sisältöä ja kehitystä (Social Case Work 2011).
78 Stollberg 1969, 29, 47–48, 203.
79 Wise 1969, 138–143, 147–148, 152; Thornton 1970, 153–155; Hedman 1971, 243; Browning 1979, 145;
Kettunen 1990, 107, 201–204; Cooper 2006, 18; ACPE www.
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3
Union
Theological
Seminary – tunnettu
liberaaliprotestanttisen
teologian keskus

Opinahjo, johon Martti Simojoki ja hänen kanssaan Yhdysvaltain-matkaa valmistelleet Irja Kilpeläisen lähettivät, oli Union Theological Seminary (UTS). Sen olivat
perustaneet presbyteerit 1836 korkean tason teologiseksi opinahjoksi ensisijaisesti
New Yorkin ja Brooklynin muodostaman suurkaupunkialueen pappiskoulutuksen tarpeisiin. Tuohon aikaan Yhdysvalloissa perustettiin lukuisia teologisia seminaareja nopeasti kasvavien kirkkokuntien tarpeisiin. Presbyteerit olivat erityisen
aktiivisia. UTS piti nimensä mukaisesti alusta alkaen ovet avoinna muualtakin
tuleville ja myös toisille tunnustuskunnille. Seminaari oli opillisesti itsenäinen
presbyteeriseen kirkkoon nähden. Pappiskoulutuksen ohella se tarjosi koulutusta
myös muiden uskonnollisten instituutioiden, oppilaitosten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen palvelukseen meneville. Ajatuksena oli paitsi korkeatasoinen teologinen teoriaopetus myös kunnollinen käytännön harjoittelu alueen seurakunnissa
ja hyväntekeväisyysjärjestöissä. Siitä tuli pian yksi USA:n suurimmista teologisista
opinahjoista.80
Union Theological Seminary kehittyi keskeiseksi tunnustustenväliseksi ekumenian tutkimuksen ja opetuksen opinahjoksi 1900-luvun alkuvuosista lähtien
ja erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Sen professorit esittivät tärkeää osaa
ekumeenisissa kokouksissa ja organisaatioissa Edinburghin lähetyskonferenssista
(1910) alkaen. Uudisrakennuksiin muuttamisen myötä UTS:n merkitys alkoi voimakkaasti kasvaa. Pian alkoi läheisen Columbian yliopiston kanssa yhteistyö, joka
ajan myötä eteni viralliseksi liittoutumiseksi. UTS säilytti kuitenkin itsenäisyytensä. Se kehittyi teologisesti liberaaliksi, mutta piti samalla kiinni hengellisyyden ja
evankeliumin ydinsanoman keskeisyydestä.81

80 Handy 1987, ix, 1, 4–11, 217.
81 Handy 1987, 19, 125–126, 129, 131, 137–139, 146, 170–171.

63

Ihmisten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen sekä sosiaalinen auttamistyö kuuluivat UTS:n alkuperäisiin periaatteisiin ja toteutuivat myös käytännön toimintana. Se vastusti orjuutta ja kohensi erityisesti 1930-luvulta alkaen
naisten asemaa teologeina sekä otti opiskelijoiksi afroamerikkalaisia kirkkojen johtohenkilöitä. Sen piirissä sovellettiin teologisen etiikan opetusta myös käytäntöön.
Social gospel nousi 1920-luvulla keskeiseksi asiaksi. Auttamistyö kuului ohjelmaan,
ja muiden muassa slummien asukkaat olivat sen opiskelijoiden ja sitä lähellä olevien seurakuntien ja järjestöjen auttamistyön kohteena. Tällainen merkittävä sotien
jälkeisen ajan hanke oli 1948 perustettu East Harlem Protestant Parish. Huomionarvoista oli, että työntekijät asettuivat asumaan slummin alueelle samastuakseen
paikalliseen asujaimistoon.82
Union Theological Seminaryn presidenttien rooli oli keskeinen kehitystyössä erityisesti 1900-luvulla. Francis Brownin presidenttikautena tiedekunnasta kehkeytyi
johtava liberaali korkean akateemisen tason opinahjo. Anton T. Boisen suoritti
teologisen tutkinnon UTS:ssa 1910-luvulla Brownin aikana. Arthur C. McGiffert
nosti edelleen UTS:n tieteellistä tasoa. Henry Sloan Coffin johti UTS:n suuren
laman vuosien ja poliittisten haasteiden läpi ja kehitti tiedekuntaa oman vakaumuksensa mukaisesti. Hän kutsui itseään teologisesti liberaaliksi evankelikaaliksi83.
Hän oli uskollinen sekä hengellisyydelle, tieteellisyydelle että tunnustustenvälisyydelle. Hänen aikanaan naisopiskelijoiden asema kohosi voimakkaasti, kun ensimmäiset naiset suorittivat loppututkinnon ja pääsivät seminaarin opettajiksi.84
UTS kansainvälistyi voimakkaasti, kun Euroopasta tuli monia opiskelijoita,
muiden muassa Dietrich Bonhoeffer (1930–1931), ja merkittäviä teologeja professoreiksi, kuten 1933 Paul Tillich, jonka Reinhold Niebuhr kutsui seminaariin.
Coffinin aikana monet afroamerikkalaiset kirkkojen johtohenkilöt opiskelivat
siellä. Euroopan diktatuurit, sodan uhka ja lopulta toinen maailmansota nostivat
sodan ja rauhan, pasifismin ja demokratian sotilaallisen puolustamisen kysymykset esille. Teologinen etiikka oli tärkeä oppiaine. UTS:n presidentti Henry P. Van
Dusen asetti tavoitteeksi seminaarin nostamisen toisen maailmansodan jälkeen
maailman johtavaksi teologiseksi opinahjoksi. Hänen johdollaan UTS kasvoikin
huomattavasti kooltaan, merkitykseltään ja tunnettuisuudeltaan erityisesti ekumenian alalla. Van Dusen ja useat muut UTS:n tiedekunnan jäsenet esittivät tärkeää
roolia Kirkkojen maailmanneuvostossa (KMN) sen perustamiskokouksesta (1948)
alkaen. Seminaari kansainvälistyi voimakkaasti, kun useista Euroopan maista tuli
lukuisia opiskelijoita ja monia vierailevia professoreja.85
Saksalaisen teologian ylivertaisuudesta vakuuttunut nuori teologian tohtori
Bonhoeffer asetti vuoden pituisen opiskelujaksonsa perusteella tunnetun opinahjon teologian kyseenalaiseen valoon. Hän piti seminaarin teologiaa saksalaiseen
verrattuna täysin ala-arvoisena. Hänen mielestään sieltä puuttui korkeatasoinen
älyllinen teologinen keskustelu. Kristinuskon ydin työnnettiin sivuun saarnaopin
seminaarissa. ”Täällä ei ole teologiaa”, hän totesi. Opiskelijat eivät hänen mielestään tietäneet dogmatiikasta mitään.

82 Handy 1987, ix, 8–9, 130, 148, 178–179, 188, 222, 251–253.
83 Liberal evangelical.
84 Handy 1987, 122, 134, 145, 152–155–166; Grevbo 2006, 257.
85 Siirala 1965, 92; Hedman 1971, 242–243; Handy 1987, 174–177, 180–194, 196–209, 211–218, 223, 240–241,
244, 254–256; Purhonen 1988, 14 alaviite 22.
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Bonhoeffer arvosti sitä, että yhdysvaltalaiset teologian opiskelijat tiesivät enemmän arkielämän asioista kuin saksalaiset ja olivat kiinnostuneempia käytännön saavutuksista. Heidän älyllinen valmistautumisensa papintyöhön oli kuitenkin hänen
mukaansa heikkoa. Bonhoefferin mukaan valtaosa UTS:n opiskelijoista katsoi,
että teologiaa piti soveltaa ainoastaan sosiaalisiin tarpeisiin. Hän tuli Yhdysvaltoihin keskelle liberaalien ja fundamentalistien rajua taistelua. Hänen mielestään
liberaaliteologisen opinahjon unionilaiset olivat hylänneet vakavan tieteenteon
yrittäessään olla vihaamiaan fundamentalisteja sivistyneempiä.86
Van Dusenin aikana kehitettiin oppiaineiden väliset projektiluontoiset ohjelmat, joilla pyrittiin saamaan toisten instituutioiden resursseja tiedekunnan käyttöön ja opiskelijoille. Osa ohjelmista sulautui projektirahoituksen päätyttyä osaksi
tiedekunnan muuta opetusta ja tutkimusta. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävä oli 1956 viisivuotisena käynnistetty ohjelma. Tillich vaikutti Aarne Siiralan
mukaan ratkaisevasti, kun teologiseen opinahjoon perustettiin psykiatrian ja
uskonnon ohjelma The program in psychiatry and religion ja ainutlaatuinen psykiatrian professuuri perinteisesti teologien hallitsemien oppituolien rinnalle. Tillich
jäsensi teologisen tutkimuksensa kulloiseenkin kulttuuriseen tilanteeseen, ja ohjelman perustamisen aikaan hän keskittyi analyysissaan psykologian ja sen sisartieteiden kuuntelemiseen.87
Psykiatrian ja uskonnon ohjelman johtajaksi tuli psykiatri Earl A. Loomis. Hän
oli perehtynyt erityisesti lastenpsykiatriaan, mutta myös laajemmin psykiatriaan
sekä psykoanalyysin ja uskonnon suhteisiin. Ennen seminaariin tuloaan Loomis
oli toiminut Pittsburghin yliopiston lastenpsykiatrian professorina. Hän oli työskennellyt useiden psykiatrian alan tunnettujen henkilöiden kuten Erich H. Eriksonin, Jean Piaget’n, Margaret Mahlerin, Benjamin Spockin, Margaret Meadin
ja Paul Tillichin kanssa. Loomis toimi myös St Luke’s -sairaalan lastenpsykiatrian osaston ylilääkärinä. Hän teki uraauurtavaa, raja-aitoja kaatavaa kehitystyötä
ryhtyessään 1956 johtamaan ja kehittämään psykiatrian ja uskonnon ohjelmaa,
jossa nämä siihen asti toisilleen vieraat oppiaineet kohtasivat. Loomisin visiona oli
vakiinnuttaa ohjelma osaksi opintosuunnitelmaa.88
Loomis panosti ohjelmanjohtajan työnsä ohessakin työhön psyykkisesti häiriintyneiden lasten parissa, mistä olivat osoituksena lastenosaston lääkärin tehtävien lisäksi tieteellisten aikakauslehtien artikkelit, joita hän oli kirjoittanut yksin
tai kollegoiden kanssa. Toinen painopiste artikkeleissa liittyi hänen johtamansa
UTS:n ohjelman – psykiatrian ja uskonnon – kysymyksiin.89
UTS valitsi ohjelman apulaisjohtajaksi ja pastoraaliteologian apulaisprofessoriksi alumni Charles Stinetten, josta siten tuli Loomisin läheinen yhteistyökumppani. Stinette oli suorittanut jatko-opintonsa Hartford Seminaryssa ja Columbian
yliopistossa. Ohjelmasta tuli hyvin suosittu, ja jotkut opiskelijat jatkoivat tohtorinväitökseen asti. Menestyksensä vuoksi ohjelma sai rahoituksen toista viisivuotiskautta varten. Kilpeläisen opintomatkan suosittelijoihin kuulunut Aarne Siirala
tuli vähän Kilpeläisen jälkeen syksyllä 1961 samoille luennoille tämän kanssa ja
toimi sittemmin vierailevana luennoijana UTS:ssa vuoteen 1963 saakka.90
86 Metaxas 2013, 111–112, 115, 118.
87 Siirala 1965, 94–95; Handy 1987, 243, 247.
88 Earl A. Loomis Jr, The Suffolk Times 18.5.2011. Katsottu 12.10.2011; Handy 1987, 247.
89 Loomis 1951, 15–20; Loomis 1954, 39–43; Loomis & Greenawalt 1954, 85–93; Morrow & Loomis 1955,
95–102; Maier & Hilgeman & Shugart & Loomis 1955, 699–704; Loomis 1956a, 27–37; Loomis 1956b, 643–645;
Loomis & Hilgeman & Meyer 1957, 691–700; Meiburg & Yoder & Bridgman & Loomis 1959, 56–59; Loomis &
Meyer 1959, 574–582; Loomis 1960, 39–48; Schachter & Meyer & Loomis 1962, 584–595.
90 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 17.12.1960; Handy 1987, 247–248.
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Ohjelman periaatteena oli tasapaino teorian ja käytännön välillä, ja kliininen
harjoittelu kuului kiinteästi opiskeluun. Kliinisen harjoittelun johtajana toimi
apulaisprofessori John T. Greenawalt, joka tuli mukaan kolmantena tiedekunnan
jäsenenä psykiatrian ja uskonnon ohjelmaan 1958. Käytännön harjoittelu oli ohjelmassa keskeistä, koska tavoitteena oli kestävä yhteys teorian ja käytännön välillä
yhdysvaltalaisen pragmaattisen toimintakulttuurin mukaisesti. Kliinisen harjoittelun osioon opiskelijoille nimettiin osa-aikaisia ohjaajia, heidän joukossaan sairaalapappeja. Opiskelijoiden ja opettajien läheisissä Harlemin slummeissa tekemä
seurakunnallinen julistus- ja auttamistyö ei ollut virallisesti yhteydessä seminaarin
ohjelmiin, mutta sillä oli tärkeä merkitys teorian ja käytännön yhdistäjänä. Pastoral
Psychology -aikakauskirja piti luetteloa CPT-koulutusta tarjoavista opinahjoista ja
sairaaloista. St Luke’s -sairaalaa ei vielä tuolloin mainittu CPT-koulutusta tarjoavien luettelossa. Kuitenkin UTS oli aikakauskirjassa niiden opinahjojen luettelossa, jotka tarjosivat maisterin tai tohtorin tutkintoon johtavia laajoja kursseja
pastoraalipsykologian ja pastoral care -sielunhoidon alalta. UTS:ssa oli tarjolla jo
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa myös CPT-koulutuksen kaltainen laaja lukuvuoden pituinen kurssi, johon sisältyi tiedekunnassa opiskelua ja St Luke’s-sairaalassa
toteutettu kliininen harjoittelu koulutusohjaajan ohjauksessa. Koulutuksen nimi
Introduction to Clinical Pastoral Care viittaa niin ikään sen sukulaisuuteen CPTkoulutuksen kanssa. Kyse oli pastoral care -sielunhoidon koulutuksesta.91
Sairaalan johtava psykiatrinen sosiaalityöntekijä oli Georg Shugart. Hän oli
Loomisin tavoin perehtynyt lastenpsykiatriaan ja toimi tämän kanssa yhteistyössä
psykiatrian ja uskonnon ohjelman kliinisen harjoittelun ohjaajana. Shugart oli
1950-luvulla toiminut Pittsburghin yliopistossa lääketieteen opinahjon (School of
Medicin) lasten kehityspsykologian apulaisprofessorina ja johtavana psykiatrisena
työntekijänä yliopiston lasten osastohoitopalvelussa ja siis jo tuolloin Loomisin
työtoverina. Hän työskenteli New Yorkin yliopiston School of Social Work -oppilaitoksen apulaisprofessorin tehtävänsä ohessa UTS:ssa ja St Luke’s -sairaalassa.
Greenawaltin mukaan Shugart oli yksi alansa johtavista edustajista Yhdysvalloissa.92
Shugart painotti psyykkisesti sairaiden lasten hoidossa ja kuntoutuksessa
yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. Hän opetti social casework -menetelmän
soveltamista keskusteluihin lasten vanhempien kanssa ja kirjoitti artikkeleita alan
aikakauskirjoihin, varsinkin Social Work -aikakauskirjaan. Social Casework -aikakauskirjassa Shugart käytti keskustelumenetelmästä nimitystä casework ja American Journal of Orthopsychiatry -aikakauskirjassa Sigmund Freudin egopsykologiasta
nousevaa nimeä ego therapy. Artikkelien vertailu osoittaa molempien olleen autettavakeskeisiä ei-ohjaavia menetelmiä, mikä puolestaan kertoo Rogersin asiakaskeskeisen terapiamenetelmän ja social casework -keskustelumenetelmän perimmältään
freudilaisista juurista.93 Shugartin artikkelit käsittelevät psykoottisten lasten vanhempien terapiaa ja psykiatrisessa hoidossa olevien lasten hoitajien työnohjausta.94
91 KA LKA kotelo 13 Todistus kliinisestä kurssista (Clinical Training course) UTS:ssa ja St Luke’s -sairaalassa
18.5.1961; Kilpeläinen 1961, 4–5; Pastoral Psychology tammikuu 1961, 15–17. Handy 1987, 248. Yksi
vanhimmista alan aikakauskirjoista Pastoral Psychlogy on julkaissut pastoraalipsykologian alan opiskelua ja
harjoittelua tarjoavista oppilaitoksista ja järjestöistä luetteloa, jonka on koonnut The Department of Pastoral
Services of the National Coucil of the Chuches of Christ. UTS järjesti 1961 sielunhoidon kesäkursseja, mutta
vasta vuonna 1967 UTS:n harjoittelusairaala St Luke’s on mainittu CPT-koulutusta antavien luettelossa. Pastoral
Psychology Januar 1961, 11–12 ja Januar 1967, 11.
92 KA LKA kotelo 13 Todistus kliinisestä kurssista (Clinical Training course) UTS:ssa ja St Luke´s -sairaalassa
18.5.1961; Shugart 1957, 8.
93 KKHA KSA Hda 1 Ahla 1960, 2–3; Social Case Work 2011, 6, 10–13.
94 Maier & Hilgeman & Shugart & Loomis 1955; Shugart 1956; Shugart 1957; Shapiro & Shugart 1958.
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Shugart käytti psyykkisesti sairaiden lasten vanhempien terapiasta Rogersin
client centered therapy -käsitteen kaltaista nimitystä parent-centered therapy.
Shugartin vanhempikeskeisessä terapiassa osoitettiin – ikään kuin Rogersin menetelmää soveltaen – luottamusta vanhempien omiin taitoihin auttamalla heitä ottamaan käyttöön kaikki heidän persoonansa psyykkisesti terveet piirteet ja ottamalla
heidät mukaan psyykkisesti sairaan lapsensa hoitotiimiin.95
Shugart korosti kunkin ohjaajan henkilökohtaisia ominaisuuksia suhteessa
ohjattavaan. Hän pyrki kliinisessä koulutuksessaan siihen, että kukin koulutettava löytäisi oman tapansa kohdata potilaat. Harjoittelujakson lopussa Shugart
arvioi, millaiset potilaat sopivat kullekin koulutuksessa olleelle. Soveltuvuuskriteerit olivat lähellä Rogersin terapeutilta edellyttämiä ominaisuuksia. Ajan mittaan
soveltuvuus vaativaan työhön saattoi heiketä. Shugart katsoikin, että terapeuttista
ohjausta tai psykoterapiaa harjoittavat sielunhoitajat tarvitsivat työssä jaksaakseen
työnohjausta ja terapiaa. 96
Shugartin näkemykset social casework -menetelmän edustajana olivat linjassa
Rogersin näkemysten kanssa. Shugartin, Rogersin ja Loomisin välillä oli huomionarvoinen yhdistävä tekijä. Jokainen oli tehnyt merkittävän uran lastenpsykiatrian
alalla.

95 Rogers 1942a, 8–9, 32–33, 96, 98; Rogers 1951, 9, 19, 22–23, 60, 71–72; Shugart 1957, 9; Shapiro & Shugart
1958, 786; Purhonen 1988, 33, 39; Kettunen 1990, 129.
96 KA LKA kotelo 13 kopio työnohjaaja Georg Shugartin arviosta 5.5.1961; Rogers 1951, 21–22, 434–435.
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4
alkuvaikeuksien
jälkeen onnistunut
opiskeluvuosi

Irja Kilpeläinen saapui New Yorkiin heinäkuun alussa 1960 noin kaksi kuukautta
ennen kuin opinnot Union Theological Seminaryssa alkoivat. Hän halusi oppia
jokapäiväistä puhekieltä. Ensivaikutelma metropolista oli myönteinen yllätys.
Pilvenpiirtäjien Manhattan näyttäytyi kauniina kesäiltana hyvin kauniina ja sen
arkkitehtuuri valtavana, mutta rauhallisena. Ennakkopelko ”kauhistuttavasta ja
ahdistavasta kansojen kattilasta” osoittautui vääräksi, ja vaikutelma ilmapiiristä
oli iloinen. Aiemmin vain Pohjoismaissa jonkin verran matkustanutta suomalaista
afroamerikkalaisten suuri määrä oudoksutti, vaikka ”neekereitä” oli Lontoossakin. Kilpeläinen ilmeisesti matkusti Lontoon kautta, koska osasi tehdä vertailun.
Hänen kirjeestään välittyi pienten kaupunkien maasta tulleen epätodellinen,
ihmettelevä ja häkeltynytkin ensi vaikutelma.97
New Yorkissa oli vastassa Luterilaisen maailmanliiton yhdyshenkilö Ruth
Wick. Kilpeläinen matkusti pian kieltä oppimaan Wisconsiniin Keskilänteen. Hän
asui ensin Bank Stone -nimisessä pienessä maaseutukaupungissa Chicagon lähellä
norjalaistaustaisessa yhteisössä pienen luterilaisen seurakunnan papin perheessä.
Pastori oli Kilpeläisen YKY:n-aikaisen ystävän ja yhdistyksen koululaissihteerinä
hänen jälkeensä toimineen Marja-Liisa Swantzin aviomiehen veli. Tämän jälkeen
hän asui vielä Milwaukeessa pastorin sisaren luona ja matkusti Michiganissa suomalaisalueella kymmenen päivän ajan.98
97 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Sanni Lampénille, Edit Ottelinille ja yhteisesti suvulle 5.7.1960; KA ICA kotelo
12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960.
98 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Sanni Lampénille, Edit Ottelinille ja yhteisesti suvulle 5.7.1960; KA ICA kotelo
12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960; Kilpeläinen 1989, 178.
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Aineellinen elintaso yllätti Kilpeläisen ja tekniikan kehittyneisyys ihastutti
häntä. ”Vilmatkin” ajoivat dollarihymyillä ja heitäkin nimitettiin ladyiksi. Korkea elintaso toi elämään helppoutta, Kilpeläinen päätteli. Hän vertasi elintasoa
suomalaiseen kertomalla käsityksensä, että yhdysvaltalaisen mittapuun mukaan
köyhälläkin työläisperheellä oli käytössään muun muassa auto, moottorivene,
televisio, puhelin ja ”hyvin iso jääkaappi”. Keskiluokkaisen perheen elintaso
oli korkeampi kuin kellään suomalaisella. Pappilarakennus oli Kilpeläisen silmissä ulkoa vaatimattoman näköinen mutta sisältä suuri. Hän huomautti vielä,
että rikkaan perheen kodissa hän ei ollut käynytkään. Nykyaikainen tekniikka
ihmetytti erityisesti keittiössä, jota hän oli valmis nimittämään jonkun toisen
helsinkiläisen Yhdysvalloissa olleen tavoin ”taivaaksi” ja siirtämään sen Jupperinkotiinsa Espooseen.
Kilpeläinen päätteli, että kotitalouskoneet ja valmisruoka tekivät perheenemännän elämän kiireettömäksi. Tämä saattoi keskittyä seurusteluun vieraiden
kanssa eikä hän häärinyt suomalaisten perheenäitien tavoin keittiössä. Kilpeläistä ihastutti erityisesti ruokailemiseen käytetyn ajan vähäisyys, mistä tulisi hänen
mielestään Suomessa ottaa oppia. Vieraille ei useinkaan tarjottu mitään, vaan
keskityttiin seurusteluun. Silloinkin, kun ruokaa tarjoiltiin, vieraina olevat rouvat
huolehtivat siitä. Yhdysvaltalaisen vauraan perheen ulkoisesti helpolta vaikuttanut elämäntapa sai Kilpeläisestä ihailijan. Kuin sinettinä ruokailun helppouden
ihailulle oli seurakunnan sunnuntainen jäätelöjuhla. Ruoan valmistuksen suhteen
perheissä oli täysi lepopäivä, kun kaikki perheet osallistuivat juhlaan.99
Kilpeläinen esitti humoristiseen tyyliinsä tilannekuvauksen olemisestaan seurakuntalaisten keskuudessa:
On täällä joskus tilanteita, joille saisimme nauraa. Parhaimpia on se,
jolloin joukko tätejä luulee, että ymmärrän paremmin jos he huutavat – luulevat kai minua huonokuuloiseksi. Näkisit kun joukko näitä Mimmejä kilisevine helyineen piirittää minut ja huutaa yhdessä.
– Toinen hassu tilanne on kun tämä pappi esittää minut jonakin Suomen kirkon johtavana henkenä ja sitten tämä kirkon johtaja talsii hänen perässään kuin tyhmä maakarhu osaamatta mitään tehdä. Mutta
kaikki tämä huvittaa enkä tosiaan jaksa tajuta, että en tunne mitään
alemmuutta täällä.100
Kilpeläinen kertoi olevansa kuin kotonaan rennossa ja myönteisessä ilmapiirissä
ystävällisten ja hauskojen ihmisten keskuudessa: – – ”kun vanha Nestori siirrettiin maapallon toiselle puolelle, hän on kuin kala vedessä.” Hän väitti tuntevansa
jo lähes kaikki seurakunnan runsaat 200 jäsentä. Luonto muistutti niin paljon
länsisuomalaista, että se sai olon tuntumaan kodikkaalta. Hän ei jännittänyt eikä
ujostellut huonon kielitaitonsakaan vuoksi, vaikka englantia lausuttiin hänelle
oudolla ja vaikeatajuisella tavalla. Kuullessaan television yleiskielistä englantia hän
huomasi ymmärtävänsä sitä paljon paremmin. Tärkeä elämys oli kuitenkin havaita, että kieli ei ollut ratkaisevin yhteyden luoja ihmisten välillä. Hän koki, ettei
ilmapiirissä ollut mitään suomalaisen elämän kaltaista jännitystä, ja kuvasi kokemuksen vielä toisin sanoin: ”Asia on niin, että minä jätin sinne [Suomeen] kaikki
omat jännittämiseni.”
99 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen sukulaisille 12.7.1960; ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960.
100 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960.
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Kilpeläistä jopa nauratti etukäteen, että hänen oli seurakunnan naisten kokouksissa kerrottava Suomesta ja vastattava outoihin kysymyksiin huonolla kielitaidolla ja heikolla sanavarastolla. Kilpeläinen kuvasi mielialaansa oikein hyväksi.
Välistä hänestä tuntui niin uskomattomalta olla maailman toisella laidalla, että oli
nipistettävä itseään uskoakseen sen todeksi.101
Arkielämään sopeutumista edisti, että Kilpeläinen osallistui kotitaloustöihin.
Kun lisäksi Bank Stonessa seurakunta ja Milwaukeessa perhe järjesti paljon ohjelmaa vieraalleen, elämä ei ollut lekottelua. Hän päätyi tekemään johtopäätöksen,
että elämäntapa oli hyvin intensiivinen: ”Amerikka on aktiivinen maa joka solullaan niin maalla kuin kaupungissa.” Elämäntyyli vaikutti kaiken kaikkiaan helpommalta kuin Suomessa, jopa kirjeetkin tuntuivat tulevan tavattoman nopeasti.
Kilpeläinen teki kielen oppimisen hyväksi monenlaista seurustelemalla sekä lehtiä
ja tietosanakirjaa lukemalla, mutta valitti olevansa liian laiska ahkeroidakseen tuntikausia kirjojen parissa.102 Kotoa ja kotimaasta opittu ahkeruuden kulttuuri aiheutti tuon intensiivisen elämäntavan keskellä omantunnontuskia kielen opiskelun
vuoksi.
Naiset toimivat aktiivisesti rahaa keräämällä ja keittiössä, miehet tekivät työpäivänsä jälkeen puoleenyöhön saakka vapaaehtoisesti seurakunnan tilojen korjausja uudisrakennustöitä. Pastoria käytiin ahkerasti tapaamassa, ja tämä oli paljon
seurakuntalaistensa keskuudessa auttaen käytännön toimissakin. Kilpeläinen piti
tällaista tapaa seurakunnassa mahdollisena, koska siitä puuttui Suomen kirkon
kaltaisen virallisen instituution byrokratia. Hän näki seurustelukulttuurissa myös
kritiikin aihetta ja tuli siihen tulokseen, että keskustelut jäivät pinnalliseksi jutteluksi. Varsinaisia vakavia sielunhoidollisia ihmisten ongelmia käsitteleviä keskusteluja ei juuri käyty.103
Pohjoismaalainen luterilainen Kilpeläinen sai elämäntavasta ristiriitaisiakin
vaikutelmia. Paikallinen hurskas luterilaisuus kiinnitti huomiota, kun perheen
päivällispöydässä luettiin Raamattua ja rukoiltiin ruokarukous yhteen ääneen.
Yleensä ei tupakoitu eikä viiniä näköjään juotu ollenkaan. Kilpeläisen oma, ulkoisesti vähemmän hurskas olemus koki raittiuden ja ulkonäön korostamisen välillä
ristiriidan:
Ulkonäköön kristillisyys ei näytä vaikuttavan juurikaan, vaan kaikki Vilmat
käyttävät huulipunaa, hihattomia pukuja ja koruja paljon ja vaatevarasto
on laaja. 104

Kaikenkattava ihmisten optimistisuus aiheutti myös ahdistusta, kun se antoi vaikutelman, ettei maailmassa ollutkaan pahaa. Asenne auttoi Kilpeläisen mielestä
kovin vähän elämän haasteiden edessä. Huolimatta sosiaalisen elämän hyvästä
sujumisesta ja arkikielen oppimisesta heikko kielitaito vaivasi mieltä. Tulevaisuus
yliopisto-opiskelijana, jonka oli tultava toimeen englannin kielellä, ja vaativa englanninkielinen teologian ja psykiatrian ammattisanasto pelottivat.105

101 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960; KA ENA Kilpeläinen Niinivaaralle 23.7.1960.
102 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Sanni Lampénille, Edit Ottelinille ja yhteisesti suvulle 5.7.1960, Kilpeläinen
Castrénille 18.9.1960; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960.
103 Kilpeläinen 1960b.
104 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Sanni Lampénille, Edit Ottelinille ja yhteisesti suvulle 5.7.1960.
105 KA LKA kotelo 13 Kilpeläinen Sanni Lampénille, Edit Ottelinille ja yhteisesti suvulle 5.7.1960; KA ICA
kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.7.1960.
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Syyskuun alussa 1960 Kilpeläinen palasi New Yorkiin ja sai asunnokseen
opiskelija-asuntolan sijaan Union Theological Seminaryn läheltä pienen huoneen
alivuokralaisena asunnosta, jossa asui toinenkin muuta kuin englantia äidinkielenään puhuva alivuokralainen, mikä lähensi asukkaita toisiinsa. Toinen viihtyvyyttä
lisännyt seikka oli, että asuntoa kävi säännöllisesti siivoamassa Suomesta kotoisin
ollut nainen.106
Kielikylvyn jälkeen jokapäiväinen kanssakäyminen pelkästään englantia puhuvien keskuudessa lähti sujumaan. Kilpeläisen mukaan puhuminen sujui jopa niin
hyvin, että yliopistolla häneen suhtauduttiin kuin hän olisi osannut kielen ja siellä vaadittavan erityissanastonkin. Luennoilla käytetty kieli oli kuitenkin hänen
ennakkopelkojensa mukaisesti lähes mahdotonta ymmärtää. Sen lisäksi hänelle
tarjottu opintosuunnitelma poikkesi täysin siitä, jonka hän oli saanut tiedoksi
Suomeen. Kilpeläinen oli olettanut, että hän aloittaisi käytännössä heti varsinaisena opiskelupaikkana pitämässään sairaalassa. Hänellä oli käsitys, että opiskelun
piti painottua nimenomaan kliiniseen harjoitteluun psykiatrisessa sairaalassa.
Tarkoitus ei ollut keskittyä teoriaopintoihin ja vielä joutua tenttimään runsaasti
kirjallisuutta. Yllättäen käytännön oppia sielunhoidossa hankkimaan tulleelta
edellytettiinkin lukuisien englanninkielisten kirjojen tenttimistä. Kaiken kaikkiaan UTS:ssa oli ehtona kliiniseen harjoitteluun pääsylle hänen ennakkotietojaan
huomattavasti laajempien teoriaopintojen suorittaminen.107
Suomeen keväällä saamiensa tietojen perusteella Kilpeläinen oli käsittänyt
opintosuunnitelman painottuvan nimenomaan social casework -keskustelumenetelmän opiskeluun.
Kilpeläisen kirjeistä heinäkuun lopulta sekä syyskuussa ja lokakuun alussa käy
ilmi, että hänelle oli laadittu ennen Yhdysvaltoihin lähtöä opintosuunnitelma,
jonka sisältö antaisi valmiudet sijoittua kotimaassa paitsi perheneuvontaan myös
sairaalateologin tehtävään psykiatrisessa sairaalassa. Hän kirjoitti Erkki Niinivaaralle, että Ruth Wick kaavaili hänelle seuraavaksi kesäksi harjoittelupaikkaa
psykiatrisessa sairaalassa. Kilpeläinen pyysi Niinivaaraa kysymään Simojoelta,
mitä tämä toivoisi hänen tekevän Suomessa, koska Simojoki ei ollut tyytyväinen
ajatukseen psykiatrisesta sairaalasta. Kilpeläistä ajatus tyydytti. Perusteeksi hän
esitti, että mahdollisesti psykiatrisessa sairaalassa yhteistyö lääkärien kanssa olisi
helpompaa.108
Lokakuun alussa Kilpeläinen vielä totesi, että hänelle oli pyydetty harjoittelua psykiatrisessa sairaalassa, ”ei mitään Kantin filosofiaa”. Kilpeläisen mukaan jo
toukokuussa oli UTS:ssa laadittu häntä varten ulkomaanviisumilla opiskeleville
tarkoitetun mukainen opintosuunnitelma, jossa olisi vain yhdeksän tuntia luentoja viikossa. Opiskelu sisältäisi kolme kurssia: Psychology and Religious Truth, Ego
Psychology ja Clinical Training in Pastoral Care. Kurssien nimet vahvistavat, että
kliinisen harjoittelun lisäksi opintoihin kuuluva opetus täydensi koulutusta Clinical pastoral training/education -koulutuksen kaltaiseksi. Varsinaista tutkinnon suorittamista ei vaadittaisi, mistä Kilpeläinen oli helpottunut. Kurssien teemat olivat
hänen mielestään niin mielenkiintoisia, että ne pakottivat oppimaan kieltä. Kovin
työ kielivaikeuksien vuoksi olisi hänen mukaansa laatia hoitokertomukset, joita
vaadittaisiin seuraavalla lukukaudella kuusitoista. Kilpeläistä rohkaistiin kehumalla
hänen kielitaitoaan paremmaksi kuin monen muun ei-englanninkielisen.109
106 Kilpeläinen 1989, 178–179.
107 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 1.10. ja 8.10.1960.
108 KA ENA kotelo 4 Kilpeläinen Niinivaaralle 23.7.1960; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 18.9. ja
1.10.1960.
109 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 18.9. ja 1.10.1960.
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Irja Kilpeläinen saattoi yhdistää opinnoissaan Yhdysvalloissa kaksi tekijää.
Asser Stenbäckin kirkon perheneuvonnalle 1958 tekemään aloitteeseen
liittyi nyt mahdollisuus tutustua UTS:n psykiatrian ja uskonnon ohjelman
johtajan Loomisin sekä kliinisen harjoittelun työnohjaajan Shugartin
erityisosaamisalueisiin. Näitä olivat perheet, joissa oli psyykkisesti häiriintynyt
lapsi. Stenbäckin aloitteen mukaan perheneuvojat voisivat alkaa tarjota mielenterveyskuntoutujille psykoterapeuttisesti orientoitunutta soielunhoitoa. Kliinisen
harjoittelupaikan valinta viittaa siihen, että Kilpeläisen sijoittumista opintomatkan jälkeen pohtineet tiesivät hänen voivan tuoda Yhdysvalloista tietoa
ja valmiuksia perheneuvonnan tilanteisiin, joissa perheet tarvitsivat mielenterveydellistä tukea, tai psykiatriseen sairaalaan psyykkisesti sairaiden perheiden
hoitoprosessiin.
Luterilaisen maailmanliiton yhdysvaltalainen työntekijä Ruth Wick oli laatinut aivan toisenlaisen opintosuunnitelman ja Kilpeläisen mielestä valmistellut
opiskeluvuoden huonosti ja pettänyt hänet järjestämällä asiat toisin kuin oli aikonut. Wick oli laatinut Kilpeläisen tietojen mukaan suunnitelman edes neuvottelematta siitä UTS:n vastuuopettajien kanssa. Kilpeläinen kysyi asiasta opettajiltaan.
Hänen mukaansa oli paljastunut, että opettajat eivät edes tienneet Wickin olemassaoloa, vaikka tämä väitti nähneensä paljon vaivaa ja neuvotelleensa opettajien
kanssa. Kilpeläinen päätteli, että Wickillä oli liian suuri työmäärä, jota hän ei
kyennyt hallitsemaan. Hän pohti opintosuunnitelmasta johtuneiden vaikeuksien
vuoksi mahdollisuutta siirtyä CPE-koulutukseen Chicagon yliopistoon. Hänen
mukaansa Ruth Wick väitti kuitenkin tiedustelujen perusteella, että UTS oli
ainoa mahdollisuus. Kilpeläinen koki, että hän sai osakseen epäoikeudenmukaista
ja epärehellistä kohtelua. Hän ja Wick päätyivät ilmiriitaan, minkä jälkeen Kilpeläinen päätti hoitaa asiansa itsenäisesti.110
Wick näyttää käsittäneen opintosuunnitelman osittain väärin tai ei ollut jostain syystä selvillä Kilpeläiselle jo keväällä laaditusta opintosuunnitelmasta. Ehkä
hän oli todella liian suuren työtaakan alla, kuten Kilpeläinen päätteli. Näyttää
siltä, että jälleen vahvat persoonat olivat joutuneet törmäyskurssille. Kyse lienee
osin ollut myös väärinkäsityksistä, mutta Kilpeläisen tilannekuvauksen perusteella
on uskottavaa, että järjestelyissä Luterilaisen maailmanliiton ja UTS:n välillä oli
ongelmia.
Kilpeläinen koki, että riita puhdisti ilmaa, opintojen alkuvaihetta leimannut
stressi ja masennus hälvenivät ja opiskelumotivaatio kohosi. Mielialan kohoaminen näkyi myös ulkoisessa olemuksessa huulipunan, värikkäiden vaatteiden ja
korujen muodossa kuten Lähetysseurassa vuoden takaisessa vastaavankaltaisessa
tilanteessa.111 Ilmeisesti myös hänen kesällä Keskilännessä tekemänsä havainto
yhdysvaltalaisten kristittyjen naisten rohkeasta meikkaamisesta ja korujen käytöstä rohkaisi. Ongelmien suoraan esille tuomiseen ja itsenäiseen toimintatapaan
tottuneen mieliala kohosi ja motivaatio palasi, kun hän pääsi itse hallitsemaan
tilannetta.
Kilpeläinen meni ongelmineen opettajiensa puheille. He osoittautuivat
empaattisiksi ja tilanteen ymmärtäviksi. Suomalaisten professorien negatiivisen
ja etäisen suhtautumisen kokeneelle Kilpeläiselle oli hämmästyksen aihe apulaisprofessori Stinetten toteamus, että opettajan tuli olla oppilaidensa ystävä. Stinette
lupasi hankkia Kilpeläisen luettavaksi englanninkielisten tenttikirjojen sijaan saksanja ruotsinkielisiä. Alun perin vaadittu määrä kirjallisuutta lienee tullut luetuksi,
110 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 8.10., 14.10. ja 18.10., 3.11. ja 17.11.1960.
111 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.10. ja 24.10.1960.
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sillä Kilpeläinen kertoi lukeneensa parikymmentä kirjaa, muun muassa ruotsinkielisiä psykiatrian alan kirjoja sekä Sigmund Freudin ja Erich Frommin teoksia.112
Kilpeläisen mainitsemien kirjojen lisäksi ei ole ollut mahdollista selvittää, mitä
psykiatrian ja uskonnon ohjelman vierailevien opiskelijoiden luettavaksi oli määrätty.113
Professori Loomis yllätti Kilpeläisen Stinetten tavoin ystävällisyydellään ja
välittömyydellään, kun hän luentojen välissä pyysi Kilpeläisen kanssaan illalliselle.
Aterialla hän osoitti kantavansa huolta jopa Kilpeläisen vapaa-ajasta ja korosti ystävien ja oman seurapiirin luomisen tärkeyttä. Hän lupautui ohjaamaan Kilpeläistä henkilökohtaisesti ja tiedusteli tarkoin, millaisia tehtäviä varten tämä opiskeli.
Loomis laati Georg Shugartin kanssa uuden opintosuunnitelman, mikä kevensi
ratkaisevasti teoriaopintojen taakkaa ja mahdollisti kliinisen harjoittelun alkamisen Shugartin työnohjauksessa St Luke´s -sairaalassa välittömästi. 114
Kilpeläisen kirjoittama UTS:n kliinisen koulutuksen kuvaus115 osoittaa, että
Loomisin ja Shugartin laatima Wickin esittämästä poikkeava opintosuunnitelma
ei ollut uusi, vain Kilpeläistä koskenut poikkeusmenettely, vaikka tämä kirjeissään ja muistelmateoksessaan antaakin ymmärtää niin. Hän oli itsekin todennut
kirjeessä Castrénille ennen Wickin kanssa syntynyttä riitaa, että hänen alkuperäinen opintosuunnitelmansa oli ulkomaanviisumilla opiskelevien ohjelmaa noudattava. Kilpeläisen kirjoittamat kirjeet osoittavat, että UTS:sta oli jo toukokuussa
lähetetty opintosuunnitelma, joka oli Loomisin ja Shugartin laatiman kaltainen.
Käytännössä siis Kilpeläisen opiskelusta vastaavat ottivat käyttöön alkuperäisen
suunnitelman. Lähinnä luettavaksi vaaditun kirjallisuuden suhteen on voitu tehdä Kilpeläisen kuvaamia poikkeuksia vielä itse paikalla hänen kielitaitonsa vajavuuden vuoksi. Vaikuttaa siltä, että Wick ei ollut keskustellut UTS:n opiskelusta
vastaavien kanssa, kuten Kilpeläinen kertoi, eikä tiennyt tästä vierailevien opiskelijoiden erityiskategoriasta.
Psykiatrian ja uskonnon ohjelman kliinisessä harjoittelussa ohjaajina olleet
sairaalapapit eivät toimineet Kilpeläisen ja koulutusryhmän toisen St Luke´s -sairaalan lastenpsykiatrian klinikassa harjoitelleen ohjaajina, vaan ohjaajana toimi
ainoastaan Shugart. Muualla harjoitelleet saivat ohjausta sairaalapapeilta.116
Huolimatta alun perin mielenkiintoisilta vaikuttaneista kursseista, opettajien ystävällisyydestä ja kannustavasta suhtautumisesta sekä varsinkin psykiatrian
ja uskonnon osaston johtokaksikon Loomisin ja Stinnetten tuesta Kilpeläinen ei
nähnyt Union Theological Seminaryssa opiskelusta olevan hyötyä. Kirjeissään hän
toistuvasti ilmaisi turhautumisensa ja piti seminaaria vääränä paikkana itselleen.
Huolimatta siitä, että hän palasi alkuperäiseen opintosuunnitelmaan, yliopistoopiskelu sisälsi suuren määrän kirjallisuutta ja filosofisia väittelyitä, ja se tuntui
usein ylivoimaiselta. Hän suhtautui jopa vähätellen maineikkaan opinahjon psykiatrian ja uskonnon ohjelmaan, kun hän kuvaili Aarne Siiralan vaikeuksia tämän
yrittäessä luennoilla tuoda esiin tietojaan ja näkemyksiään: ”Asia on olevinaan teologiaa ja psykiatriaa.”
112 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 14.10. ja 17.11.1960 ja 31.1.1961; KA MJA kotelo 7 Kilpeläinen
Juvalle 6.1.1961.
113 Matthew Bakerin, Columbian yliopiston arkiston Burke Library Archives arkistonhoitajan mukaan
Kilpeläisen kaltaisten vierailevien ulkomaisten opiskelijoiden tietoja ei ole säilytetty arkistossa. Sähköposti
Matthew Bakerilta 24.3.2011.
114 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 4.10.1960; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille
17.11.1960 ja 31.1.1961; MJA kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 6.1.1961; Kilpeläinen 1989, 180–181.
115 KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962, 41–44.
116 KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962, 41.
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Kilpeläinen oli tullut hakemaan käytännöllistä oppia tuleviin tehtäviinsä
ihmisten ja heidän ongelmiensa parissa eikä meriittiä uralleen, joten hän ei katsonut tarvitsevansa yliopistollisia teoriaopintoja. Toisaalta hän kuitenkin yritti opiskella vakavasti, piti asioita ja varsinkin ryhmäterapian opiskelua mielenkiintoisina
ja opettajiaan miellyttävinä.117
Vajavainen englanninkielisen psykiatrian ja teologisen sanaston sekä ammattikielen hallinta laski Kilpeläisen motivaatiota ja teoreettinen yliopisto-opiskelu
turhautti. Kilpeläinen arvosteli tiedekunnan opetusta kuten Bonhoeffer oli tehnyt
kolme vuosikymmentä aikaisemmin118, vaikkakin toisesta näkökulmasta.
UTS:n sijasta Kilpeläinen viihtyikin alusta pitäen ja kliinisen harjoittelun
päättymisen lähestyessä yhä paremmin sairaalassa. Kaikki siellä tapahtuva oli
mielekästä. Kilpeläinen koki alusta alkaen, että oli vapauttavaa olla psykiatrisessa ilmapiirissä. Kliininen harjoittelu ei tapahtunut varsinaisella lastenpsykiatrian
osastolla, vaan hänen asiakkainaan koulutusterapiassa oli klinikan potilaina olevien lasten vanhempia. Hän tapasi tärkeimmän asiakasperheensä lapset ja vanhemmat näiden kotona ja vieraili myös klinikalla potilaana olleen pojan koulussa sekä
keskusteli opettajien kanssa.119
Sairaalassa Kilpeläinen osallistui kahdelle kurssille. Niillä esiteltiin erilaisia
psykiatrisia potilastapauksia, joista myös keskusteltiin. Joka viikko oli seminaariistunto työnohjaaja Shugartin ja kahden lastenpsykiatrian klinikan harjoittelijan
kanssa. Sairaalan kokonaisvaltaiseen sairaanhoitoon kuului moniammatillinen
yhteistyö, johon kliinistä harjoittelua suorittaneet tutustuivat osallistumalla viikoittaisiin lasten- ja aikuispsykiatrian osastojen henkilökunnan kokouksiin. Kilpeläinen havaitsikin, että St Luke´s -sairaalassa henkilökunta osasi yhteistyön taidon.
Kolmas kurssi, jolle Kilpeläinen osallistui, pidettiin UTS:ssa. Kurssi sisälsi ryhmätyönohjauksen kaltaisia kokoontumisia: sielunhoidon professorin120 kanssa keskusteltiin yhdessä jokaisen opiskelijan asiakastapauksista. Kahdeksan seminaarissa
sielunhoitoa opiskelleen teologin ryhmä kokoontui viikoittain. Kurssi täydensi
näin kliinistä terapiaharjoittelua kristillisen sielunhoidon näkökulmalla.121
Vaikka kliinisen harjoittelun ytimen muodosti henkilökohtainen asiakastyö,
sairaalassa opiskelussa kiinnitettiin huomiota myös ryhmässä toimimisen taitoon
samaan tapaan kuin virallisessa CPE-koulutuksessakin.
Yksi kielteinen kokemus muuten mielestään miellyttävässä klinikassa Kilpeläisellä oli. Elämä siellä oli persoonatonta, millä hän tarkoitti, että klinikassa tehtiin
työt täsmällisesti ja puhuttiin vain työstä. Kukaan ei puhunut mistään henkilökohtaisista asioista. Erityisesti case worker oli hänen mielestään persoonaton työssään, vaikka tämän sanottiin antavan työhönsä oman persoonansa. Tämä kuunteli
ja ymmärsi autettavaansa, mutta ei paljastanut itsestään mitään.122
Kilpeläisen käytännöllinen ajattelu nousi jälleen esiin, ja konkreettinen tavoite
päästä tekemään sielunhoitotyötä kokopäiväisesti määritteli opiskelua ja harjoittelua. Näin professori Loomisin lupaus opiskella juuri tulevaa tehtävää varten täyttyi.
117 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 1.10. ja 8.10.1960, 3.11., 31.1., 6.3.1961; KA MJA kotelo 7
Kilpeläinen Juvalle 14.4.1961; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/33 Kilpeläinen Simojoelle 15.4.1961.
118 Metaxas 2013, 110–127.
119 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 8.10., 14.10. ja 18.10., 17.11.1960, 31.1., 6.3. ja 4.4.1961; KA MJA
kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 14.4.1961.
120 Professor of pastoral care. LKA kansio 13 UTS:n todistus kliinisen harjoittelun suorittamisesta 18.5.1961.
121 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 1.10., 8.10., 14.10. ja 18.10.1960, 3.11. ja 17.11.1960, 31.1 ja
13.4.1961; MJA kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 6.1.1961; LKA kansio 13 UTS:n todistus kliinisen harjoittelun
suorittamisesta 18.5.1961; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 4.10.1960; KKHA KSA Hh 1 Mtö
1962, 41–42; Kilpeläinen 1989, 182.
122 KA MJA kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 6.1.1961.
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Kliininen terapiaharjoittelu ja siihen liittynyt opiskelu olivat käytännönläheisiä,
mikä korosti kokemusta UTS:n teoreettisuudesta ja akateemisuudesta sekä ilmapiirien erilaisuudesta. Kilpeläisen oma asenne, alkuperäinen tavoite ja käytännöllinen luonne vaikuttivat kiistatta viihtymiskokemukseen.
Erona Kilpeläisen kliinisen harjoittelun ja siihen kuuluneen työnohjauksen
sekä CPT-koulutuksen vastaavien osioiden välillä oli, että edellisessä ei kosketeltu
asiakkaiden hengellisiä kysymyksiä. Shugart opetti harjoittelijoilleen ominta erikoisalaansa, Rogersin asiakaskeskeisen terapian ja social casework -keskustelumenetelmän pohjalta kehittämäänsä vanhempikeskeistä terapiaa, jota hän oli itse
harjoittanut ja josta hän oli kirjoittanut alan aikakauslehteen. Menetelmästä käytettiin nimitystä counseling, ilman pastoral-osaa, itse asiassa jo keväällä 1960 tiedossa olleen suunnitelman mukaisesti.123
Syynä siihen, että Kilpeläinen ei harjoitellut sairaalapapin ohjauksessa, oli ilmeisesti ensinnäkin ensisijainen tavoite opiskella perusteellisesti social casework -menetelmää ja toiseksi halu suorittaa kliininen harjoittelu nimenomaan psykiatrisessa
sairaalassa. Näihin tavoitteisiin nähden se, että ohjaajana olisi ollut sairaalapappi,
oli toissijaista. Sitä paitsi, koska UTS:ssa oli kurssi pastoral care -sielunhoidon
kliinisestä harjoittelusta ja sen yhdessä seminaarissa käsiteltiin tapauskertomuksia
sielunhoidon professorin johdolla, sielunhoidon näkökulmakin tuli mukaan terapiaharjoitteluun.
Terapiaharjoittelu ja työnohjaus tarjosivat Kilpeläiselle sitä, mitä hän oli tullut
hakemaan. Kilpeläiselle Shugartin vaativa ja kriittinen, mutta samalla opiskelijan
kykyihin uskova ja kannustava ohjaustapa oli vahva kokemus. 124 Hän näyttää suorastaan ahmineen korkealle arvostamansa ohjaajan opetuksia.
Kilpeläinen sovelsi oppimaansa Naapurin Liisan pakinassaan Kotimaassa joulukuussa 1960. Hän oli ollut Shugartin työnohjauksessa vasta pari kuukautta, kun
hän jo kirjoitti saamansa opetuksen mukaisesti, että toisiaan arvostavilla keskustelijoilla oli malttia kuunnella keskeyttämättä, mitä puhuja todella halusi sanoa.125
Opetetun omaksumista luonnollisesti auttoi, että Shugartin opetus ei ollut täysin
uutta Kilpeläiselle, vaan hän oli tottunut kuuntelemaan apua hakevaa ihmistä.
Ohjaajan neuvot vahvistivat hänen jo aiemmin ymmärtämäänsä keskustelumenetelmää. Olihan hän jo Suomessa opiskellut social caseworkin perusteita pätevöityessään perheneuvojan tehtävään. Kilpeläisen Shugartilta saama opetus upposi
ennalta hyvin muokattuun maaperään.
Työnohjauksessa käsiteltiin kirjallisia raportteja, jotka ohjattava oli laatinut
asiakastapaamisistaan. Raportit sisälsivät mahdollisimman tarkan kuvauksen
keskustelun kulusta suorina repliikkeinä ja sanattomasta viestistä kuten kehon
liikkeistä ja asennosta, ilmeistä ja tapaamisen tunnelmasta. Työnohjaajan kanssa
raporttien pohjalta käymiään keskusteluja Kilpeläinen piti koko opintovuoden
tärkeimpänä oppimiskokemuksena, vaikka vajavainen englannin kielen taito sekä
autettavien vilkkaus ja puheliaisuus tekivät raporttien kirjoittamisen työlääksi.126
Työnohjauksen myötä Kilpeläisellä oli mahdollisuus täyttää opintovuoden toista
tarkoitusta, joka oli saada valmiuksia sielunhoidon työnohjaajan tehtävään.
Raporttien kirjoittaminen kuului CPE-koulutukseen. Raportit oli mainittu työnohjaukseen kuuluvina jo sielunhoidon koulutusta käsitelleen perheasiain toimikunnan työryhmän muistiossa vuonna 1959.
123 Kilpeläinen 1961, 1.
124 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/33 Kilpeläinen Simojoelle 15.4.1961; Kilpeläinen 1989, 183, 185
125 Naapurin Liisa, Että heitä kunnioittaisimme. – Kmaa 21.12.1960.
126 KA MJA kansio 7 Kilpeläinen Juvalle 6.1.1961; KA ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 6.3.1961;
Kilpeläinen 1989, 186.
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Psyykkisesti sairaita kohdatessaan ja asiakkaiden kanssa keskustellessaan Kilpeläinen sai oivalluksen. Hän rinnasti omat vaikeutensa englannin kielen kanssa
psyykkisesti sairaan tilanteeseen ja käsitti, miltä tuntui, kun tätä ei ymmärretty eikä
otettu vakavasti. Professori Loomis totesi Kilpeläiselle heidän viimeisessä keskustelussaan, että tämä ei ollut oppinut englantia, mutta sen sijaan skitsofreenikkojen kielen. Vaikka Kilpeläinen työskenteli lastenpsykiatrian klinikassa psyykkisesti
häiriintyneiden lasten vanhempien parissa, hän kohtasi myös psykoosisairautta sairastavia aikuisia ja perehtyi heidän psykiatriseen sairaanhoitoonsa. Lasten
vanhemmissa oli psyykkisistä häiriöistä kärsiviä. Kilpeläinen vieraili marraskuun
alussa suuressa Islipin mielisairaalassa127 Long Islandilla sekä osallistui kevätlukukaudella 1961 St Luke’s -sairaalan aikuispsykiatrian osaston kokouksiin. Jo ennen
todistusten saamista hän sai vihiä soveltuvuudestaan terapeuttisen keskusteluavun
antajaksi. Myönteinen palaute antoi Kilpeläiselle itseluottamusta ja intoa toteuttaa
counseling-menetelmää kotimaassa.128
Vieraassa ympäristössä ja vieraan kielen keskellä yhteydet muihin seudulla asuviin suomalaisiin olivat viihtymisen ja elämänhallinnan kannalta tärkeitä. Syksyn
kuluessa Harlemin suomalaisesta seurakunnasta tuli vapaa-aikana tärkeä paikka,
jossa Kilpeläinen pian koki olevansa melkein kuin seurakunnan pappi. Aarne Siiralan saapuminen perheineen New Yorkiin syksyllä oli viihtymisen kannalta merkittävä asia. Kotiutumista edisti myös tutustuminen paikallisiin ihmisiin, mitä hän
sanoi pitävänsä tärkeämpänä kuin yhteydenpitoa suomalaisiin. Hän koki erityisen
tärkeäksi ystävystymisen Columbian yliopiston kirjallisuuden professorin Cliffordin perheen kanssa. Hän tutustui siihen samoilla luennoilla käyneen Cliffordin
vaimon välityksellä.129
Kilpeläinen toimitti professori Loomisille raportteja, jotka eivät käsitelleet itse
sielunhoidon opiskelua. Hän kertoi muun muassa suomalaisten jäyhästä luonteesta
ja uskonnollisista neurooseista. Raporttien kirjoittaminen psyykkisesti sairaiden
parissa toimimisen ohella sai Kilpeläisen pohtimaan hyvin kriittisesti suomalaista
uskonnollisuutta. Hän kuvasi suomalaista jumalanpalvelusta jopa sadistiseksi, kun
siinä ”väännellään sielu nurin”. Hän väitti, että monet suomalaiset papit, erityisesti
jotkut uuspietisteihin kuuluvat, kärsivät mielenterveysongelmista, minkä hän oli
todennut jo Suomessa ennen Yhdysvaltoihin lähtöään.130 Aloite raporttien kirjoittamiseen näyttää tulleen Loomisilta. Hän oli nähtävästi psykiatrina sekä psykologian ja uskonnon suhteiden tutkijana kiinnostunut suomalaisesta mentaliteetista
ja uskonnollisuudesta.
Kilpeläinen oli ehdottanut jo vuonna 1958 Vartijassa, että kirkon tulisi testata psykologisin testein ne teologisesta tiedekunnasta valmistuneet, jotka halusivat
papin työhön. Hänen mukaansa papin tehtäviin pääsi mielenterveysongelmaisia
tai muuten soveltumattomia. Raportit Loomisille saivat hänet pohtimaan, mikä
voisi olla ratkaisu pappien henkisen terveyden hoitamiseksi ja ongelmien ennalta
ehkäisemiseksi. Hän katsoi, että kirkossa oli lukuisia työssään uupuneita ja henkisesti sairaita pappeja, joita piti auttaa ja kuntouttaa työkykyisiksi. Kilpeläisellä
oli ehdotus asiaintilan korjaamiseksi: kirkko tarvitsi avukseen psykiatreja, jotka
127 Central Islip State Hospital, joka on tunnettu myös nimillä Manhattan State Hospital ja Central Islip
Psychiatric Center, CISH, aloitti toimintansa 1889 ja suljettiin 1996. Sairaala oli suurimmillaan 1955, jolloin
siellä oli 10 000 potilasta. Opacity Central Islip State Hospital www.
128 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/32 Kilpeläinen Simojoelle 4.10.1960; KA ENA kansio 3 Kilpeläinen
Niinivaaralle 2.11.1961; ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 1.10.1960; KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962, 42.
129 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 8.10., 14.10., 18.10. ja 24.10.1960, 3.11.1960. En ole löytänyt
tarkempia tietoja professori Cliffordista Columbian yliopiston entisten opettajien luetteloista.
130 KA CA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 24.10. ja 3.11.1960.
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työskentelisivät kirkon työntekijöille erityisesti tarkoitetussa keskuksessa. Pohjoisamerikkalainen kulttuuri näytti Kilpeläisen mukaan henkisesti suomalaista terveemmältä, kun siinä tunnustettiin avoimesti ongelmat eikä psykiatrin hoidossa
käyminen ollut häpeä vaan luonnollinen asia. Hänen mielestään sekä ahdistuksen
että ilon tunteiden ilmaiseminen oli avointa eikä sairaan ja terveen välillä tehty
eroa.131
Paitsi raporttien laatiminen Loomisille myös työskentely psyykkisesti sairaiden
parissa herkisti Kilpeläistä pohdiskeluihin. Maantieteellinen etäisyys antoi perspektiiviä kritiikille mutta saattoi myös kärjistää sitä. Yhdysvaltalainen elämäntapa sekä Kilpeläisen kokema avoimuus ja vapaa ilmapiiri tekivät vaikutuksen.
Pienen Suomen kirkon riidat ja ihmisten henkisesti epätasapainoiselta vaikuttanut
käyttäytyminen näyttäytyivät Atlantin takaa katsoessa jyrkän vastakkaisina uudelle
kokemukselle.
Yhdysvaltain-vuotensa aikana Kilpeläinen kirjoitti Kotimaahan, Kirkko ja kaupunki -lehteen ja Vartijaan. Hän ei kosketellut opintojaan mutta käsitteli ihmisen
kohtaamisen tilanteita arkielämässä tavalla, jonka taustalla oli harjoittelussa esille
nousseita kysymyksiä. Esimerkiksi joulukuussa 1960 Kotimaassa julkaistu Naapurin Liisan pakina käsitteli ihmisen vaikeutta olla lähimmäiselleen kuuntelija. Oli
kysymys asiakaskeskeisen terapian keskeisimmän periaatteen soveltamisesta ihmisten väliseen keskusteluun. Pakinassaan Kilpeläinen kirjoitti, että papeilla, kuten
jokaisella ihmisellä, oli houkutus osoittaa tietämystään ja antaa valmiita neuvoja
ongelmistaan kertomaan tulleelle lähimmäiselle, kuten rohdoskauppias antoi tiskin takaa rohtoja. Ensin olisi pitänyt malttaa rauhassa kuunnella, mitä asiakas
todella halusi, ja tarjota tukea sen perusteella. Kilpeläinen osoitti käytännönläheisesti, että toinen toisensa kuunteleminen sen sijaan, että antoi mielestään viisaita
neuvoja, kuului luonnolliseen ja hyvään ihmisten väliseen kanssakäymiseen.
Kotimaa-lehden matkakirjeissä Kilpeläinen kertoi Bank Stonen luterilaisesta
seurakunnasta ja eurooppalaisten siirtolaisten kokemuksista. Vartijassa hän kuvaili
pohjoisamerikkalaista elämänmuotoa ja vertaili sitä suomalaiseen. Kirkko ja kaupunki -lehdessä Kilpeläinen kertoi yhdysvaltalaisten sosiaalisista taidoista, joista
hän halusi suomalaisten ottavan oppia: hän halusi ”siirtää Amerikasta Suomeen
yhdessäelämisen taidon”.132
Sillä aikaa kun Kilpeläisen opiskeli skitsofreenikkojen kieltä Atlantin takana, Helsingin seurakuntien kirkkovaltuusto päätti syksyllä 1960 naistyöntekijän
viran133 perustamisesta Hesperian ja Kivelän sairaaloihin. Helsingin seurakuntien
sairaaloiden sielunhoidon johtokunta oli tehnyt esityksen kahdesta uudesta sairaalasielunhoitajan virasta, kuudennen sairaalapastorin viran perustamisesta Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan 1.1.1961 lukien ja kolmannen naisteologin
viran perustamisesta 1.7.1961 lukien uuteen Hesperian sairaalaan. Jälkimmäinen virka oli perustettu ajatellen sitä, että Kilpeläinen kiinnitettäisiin kotimaahan
palattuaan Helsingin seurakuntien palvelukseen. Seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa virat. Kilpeläinen sai asiasta heti tiedon ja oli hyvin
131 KA CA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 5.11.1960; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle
11.2.1961; Kilpeläinen 1958, 138–139.
132 Irja Kilpeläisen matkakirjeet Yhdysvalloista Kmaa 29.7., 4.10. ja 7.10.1960; Naapurin Liisa, Että heitä
kunnioittaisimme & Emme tunne häntä. – Kmaa 21.12.1960 ja 20.1.1961; Kilpeläinen, Haluaisin siirtää
Amerikasta Suomeen yhdessäelämisen taidon. – K & k 11.10.1960; Kilpeläinen 1961b, 166–170.
133 Asiakirjalähteiden perusteella ei voi varmasti tietää, oliko tehtävä, johon Kilpeläinen valittiin, virka vai
toimi. Naisteologin tehtävää on nimitetty välistä toimeksi, välistä viraksi. Viranhaltijaa tarkoitettaessa on voitu
käyttää nimitystä toimi. Palkkiotoimista, osa-aikaista tai oman toimen ohella työskentelevää on nimitetty
viranhaltijaksi. Sippo 2004, 73 viite 46.

77

kiinnostunut tehtävästä. Seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon johtokunta päätti
kokouksessaan tammikuussa 1961 kutsua Kilpeläisen virkaan heinäkuun alusta.
Vaikka Kilpeläinen oli innostunut tehtävästä psykiatrisessa sairaalassa, hän
arvosteli ankarasti sitä, että hänen työkentäkseen tulevista sairaaloista ja toimenkuvasta muutoinkin päätettiin neuvottelematta hänen kanssaan. Erityisesti häntä
suututti, että osa työstä olisi ollut Marian sairaalassa. Ärsytyskynnyksen ylitti niin
ikään se, että hänet oli kysymättä ”taas nimetty johonkin toimikuntaan” 134. Hän
tarkoitti toimikunnalla ilmeisesti varajäsenyyttä Suomen kirkon seurakuntatyön
keskusliiton (SKSK) johtokunnassa.135
Kilpeläinen epäilikin, mahdettiinko häntä kelpuuttaa virkaan, kun hän jo
ennen sen vastaanottamista oli kovin kriittinen. Hänelle kantautui tieto, että
työ olisi perinteistä julistuspainotteista, hartauksien pitoon keskittyvää. Hänen
mukaansa Hesperian sairaalan sairaalapastori Niilo Syvänne, Kilpeläisen tuleva
lähiesimies, painotti työn sisällössä muiden virkojen tapaan julistusta, päivittäisten hartauksien pitämistä eri osastoilla. Kilpeläinen ei ollut innostunut ajatuksesta ”huutaa saarnoja sairaalan käytävillä”. Oliko kirkossa liikaa sielunhoitajia,
kun jatkuvasti piti saarnata, hän kysyi. Hän halusi toteuttaa kokopäiväisesti henkilökohtaista sielunhoitoa, josta oli innostunut. Saarnoja kuuli hänen mielestään
riittävästi radiosta, joten niitä ei sairaalateologin tarvinnut pitää.
Asiaa pohdittuaan Kilpeläinen arveli muutoksen toimintatavassa vaativan
aikaa ja sopeutumista. Hän suunnittelikin toimivansa aluksi hänelle määrätyn toimenkuvan mukaisesti ja suostuvansa hartauksien pitoon. Vasta sen jälkeen kun
Kilpeläinen olisi toiminut vuoden tehtävässä, hän aikoisi kyseenalaistaa hartauspainotteisen työnkuvan. Ensi harmistaan lauhtuneena hän kertoi myös olevansa
valmis työskentelemään Marian sairaalassa ja ymmärtävänsä työkentän tarpeet.
Huolta aiheutti tieto, että Hesperian johtava ylilääkäri Asser Stenbäck ei olisi halukas yhteistyöhön teologien ja lääkärien kesken.136
Kliinisestä harjoittelustaan innostunut Kilpeläinen oli niin vakuuttunut kutsumuksestaan toteuttaa counseling-menetelmää, että hän suunnitteli hakeutuvansa
joka tapauksessa tehtävään, jossa saisi harjoittaa nimenomaan henkilökohtaista
sielunhoitoa oppimallaan menetelmällä. Hän ehdotti kirjeessään Mikko Juvalle
– ilmeisesti ei aivan vakavissaan – saattavansa tehdä tämän puolison psykiatri
Riitta Juvan kanssa eräänlaisen yhteistyösopimuksen SLS:n lähetystyöntekijöiden
terapiahoidosta:
– – luulen, että voisit palkata Riton [Riitta Juva] ja minut yhdessä hoitamaan lähettien mentaalista tilaa. Rito saa ottaa kaikki todella sairaat, minä
otan counselingiin ne, jotka edellinen ryhmä on tehnyt sairaiksi.137

Kilpeläinen viihtyi sairaalassa kevään kuluessa yhä paremmin ja koki Suomeen
paluun lähestyessä ajan loppuvan kesken. Shugartin opetuksen ohella tärkeäksi
muodostui monikansallinen työnohjauksessa olleiden opiskelijoiden ryhmä. Kilpeläinen saapui Suomeen kesäkuun alussa 1961.138
134 HsrkyA, Kirkkovaltuuston ptk 28.10.1960 n:o 19, Sairaaloiden sielunhoidon johtokunnan ptk 25.1.1961 4
§; KA ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 3.11.1960 ja 31.1.1961.
135 SKSK kert. 1961, 8.
136 KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 31.1. ja 4.4. (13.4.) 1961; KA ENA kotelo 4 Kilpeläinen
Niinivaaralle 24.2.1961.
137 KA MJA K 7 Kilpeläinen Juvalle 14.4.1961.
138 KA ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 8.10. ja 14.10.1960, 3.11. ja 17.11.1960, 31.1. ja 6.3.1961; KA MJA
kansio 7 Kilpeläinen Juvalle 6.1. ja 14.4.1961; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13 Kilpeläinen Simojoelle 4.10.1960.
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Opiskelu Yhdysvalloissa oli paitsi antanut uusia välineitä ja näkökulmia psyykkisesti sairaiden sielunhoitoon myös vahvistanut oikeaksi sen tien, jota hän oli jo
jonkin matkaa kulkenut. Koulutuksesta annettujen todistusten hyvin myönteiset
arviot Kilpeläisen sielunhoitajan taidoista ja varsinkin psykoottisten kielen oppimisesta vahvistivat ammatillista itsetuntoa. Kilpeläinen on kertonut todistusten
ylittäneen kaikki hänen toiveensa.139
UTS:n kliinisen harjoittelun johtajan Jack T. Greenawaltin laatiman todistuksen mukaan Kilpeläisen kliininen koulutus oli sisältänyt johtavan psykiatrisen
sosiaalityöntekijän ohjauksessa tapahtuneen terapiatyöskentelyn useiden psyykkisesti häiriintyneiden lasten vanhempien parissa ja viikoittaiset asiakastapausten
käsittelyt työnohjaajan kanssa, kaksi teemaa käsitellyttä koko lukuvuoden kestänyttä kurssia St. Luke´s -sairaalassa ja yhden kurssin UTS:n yhteydessä sielunhoidon professorin johdolla. Jokaisella kurssilla oli käsitelty asiakastapauksia sekä
keskusteltu niistä. Arvosana kurssista oli ”hyväksytty erittäin hyvin suoritettuna”.
Greenawalt korosti, että harjoittelun ohjaajan korkea pätevyys alallaan lisäsi kiittävien arvioiden pätevyyttä. Hän totesi todistuksessa, että johtavan psykiatrisen
sosiaalityöntekijän ja opiskelijan oma kirjallinen raportti antoivat arvosanaa paljon
paremman kuvan opiskelijan kehityksestä opiskelualallaan. Todistuksessa ei ollut
mainintaa muista kursseista ja luentosarjoista, joihin Kilpeläinen itse kertoi osallistuneensa. Kilpeläinen kertoo UTS:n todistuksen saatekirjelmässä opiskelleensa
psykiatriaa professori Loomisin luennoilla, joita hän piti antoisina. Tärkeimpänä
hän piti kliinistä sielunhoitoa käsitellyttä seminaaria, jonka oli pitänyt vankilatyössä toiminut teologian tohtori W. Proelsch.140
Kliinisen harjoittelun opiskelijoiden soveltuvuuden arvioinnin tasosta antaa
kuvan todistus, johon Greenawalt viittasi. Se pohjautui perusteelliseen itsearviointiin harjoittelun ja opiskelun vaikutuksista, opettajien, aineen professorin
ja psykiatrisen osaston johtavan psykiatrin arviointiin sekä näiden keskinäiseen
vertailuun. Arviointitodistuksen mukaan kliininen koulutus oli nimeltään Introduction to Clinical Pastoral Care.141 Kyse oli siis johdatuksesta tai perehdytyksestä
pastoral care -sairaalasielunhoitoon. Mainintaa social casework -keskustelumenetelmästä ei todistuksessa ollut. Social casework -menetelmän läheinen sukulaisuus
pastoral care -sielunhoidon kanssa kävi jälleen ilmi, olihan Kilpeläisen ohjaaja
Shugart taustaltaan social casework -menetelmän kehittäjä. Koulutuskokonaisuus
oli nähtävästi virallisesti sama koulutus, jonka hänen opiskelutoverinsa seminaarissa suorittivat pappien ohjauksessa. Kilpeläinen sai näin ollen UTS:ssa ja
St. Luke’s sairaalassa tuohon aikaan tarjolla olleen CPT-koulutuksen kaltaisen
sielunhoitokoulutuksen.

139 Kilpeläinen 1989, 186.
140 KA LKA kotelo 13 Union Theological Seminaryn todistus kliinisen harjoittelun suorittamisesta psykiatrian
ja uskonnon ohjelmassa (Program in Psychiatry and Religion) 18.5.1961; KKHA KSA Hh 1 Mietintö 1962,
42–44.
141 KA LKA kotelo 13 jäljennös työnohjaaja Georg Shugartin arviosta 5.5.1961. W. Proelschista en ole löytänyt
mitään muita tietoja kuin Kilpeläisen esittämät.
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Arvioinnin oli allekirjoittanut psykiatrian ja uskonnon ohjelman johtaja,
professori Earl A. Loomis Jr, ja sen oli täyttänyt johtava psykiatrinen sosiaalityönGeorg Shugart
1. Hänen suhteensa sinuun hänen työnohjaajanaan:
	Suhtautuu positiivisesti, vastaanottavaisesti. Kysyy monia hänen
asiakastapauksiaan koskevia kysymyksiä, vaikka hänellä itsellään olisi
vastaukset tai osittaiset vastaukset. Hyödyntää minua erinomaisesti
sekä opettajana että testatakseen omaa ymmärtämistään, tunteitaan
ja vaikutelmiaan.
2. Hänen suhteensa opiskelijatovereihinsa:
Erittäin hyvä, osoittaa hyvää tunteiden huomioonottamista.
On hienotunteinen; jakaa ideansa ja tietämyksensä heidän
kanssaan; suhtautuu lämpimästi ja positiivisesti.
3. Hänen suhteensa potilaisiin, joita hän palveli:
Lämmin ja suopea, joustava. Hyvä empatia ja samastumiskyky
ilman, että luopuu ammatillisesta objektiivisuudesta. Osoittaa
huomaavaisuutta ja hyväksyntää heitä kohtaan ihmisinä ilman
ennakkoluuloa ja poikkeuksia sen vuoksi, että he ovat sellaisia
kuin ovat, siis on ei-tuomitseva.
4. Hänen toimintansa tiimin jäsenenä:
Erittäin hyvä mutta pidättyvyyttä luontaisen arkuuden vuoksi.
Valmis jakamaan informaatiota ja etsii läheistä yhteistyötä.
5. Hänen kykynsä selvitä/toimia stressitilanteissa:
Erittäin hyvä. Kykenee kontrolloimaan vastauksia/reaktioita
kohdatakseen todellisuuden vaatimukset. Tasapainoinen
ja asianmukainen/sopiva/tarkoituksenmukainen.

•
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6. Hänen kyvyssään sisällyttää omaan toimintaansa uusia oivalluksia ja
saamaansa tietoa:
• Minulla on hyvin rajallinen tieto tästä. Joka tapauksessa, koska hän
on ollut [psyko]analyysissa, oletan hänen tuntevan itsensä varsin
hyvin. Eräässä suhteessa, nimittäin hänen kyvyssään esittää tarvittavia
vaatimuksia toisille ihmisille, hän on tullut paremmin tietoiseksi tästä
piirteestä, joka mahdollisesti pidättää häntä antamasta maksimaalista
apua potilaille. Tämä osoittaa itsessään, että hänessä on epäröintiä
kohdata tai kysyä motivaatiota tai kysyä negatiivisista asenteista
itseään kohtaan.
7. Hänen roolikuvansa/käsityksensä kypsyys ja kykynsä täyttää se
todellisuudessa:
• Erittäin hyvä. Tarkoituksenmukainen/oikea asenne, käyttäytyminen¸
suhde ja tarkoitus/päämäärä työssään ja suhteessaan potilaisiin ja
henkilökuntaan.
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8. Ongelma-alueet, jos niitä on:
Tarvitsee lisää kokemusta keskustelujen käymiseen.
Tarvitsee voimavarojensa tietoisuuden käyttämistä keskustelussa/
Tarvitsee voimavarojensa tiedostamista keskustelussa/ohjauksessa.
9. Kehittyminen:
Erittäin hyvä kaikilla osa-alueilla. Saadessaan enemmän
kokemusta tämä herkkävaistoinen/terävä/tarkkanäköinen ja
herkkä persoona voi kyetä tarjoamaan korkean tason terapeuttista
ohjausta. Palatessaan Suomeen hän suunnittelee psykiatria
työnohjaajakseen ja osallistuu myös viikoittaiseen seminaariin
(jatkuva prosessi). Pidän tätä merkkinä hänen realistisesta
käsityksestään tämänhetkisistä rajoitteistaan.
10. Ehdotus yhdistetyksi arvosanaksi: A–.
Oikein paljon kiitoksia avustanne tässä asiassa
Ikuisesti teidän,
Earl A. Loomis, Jr, M.D.
johtaja 142
Todistus ja arviointilomake vahvistivat Kilpeläisen ennakkotietoja hänen soveltuvuudestaan. Hänellä oli erinomaiset kyvyt ja taito sielunhoitajaksi. Shugartin
arvioinnin mukaan ainoastaan rohkeudessa antautua työhön kokonaisvaltaisesti
oli parantamisen tarvetta. Kilpeläinen tarvitsisi lisää käytännön kokemusta saadakseen varmuutta työskentelyyn. Merkille pantava yksityiskohta arvioinnin
kohdassa 6 on, että Kilpeläinen oli kertonut opettajalleen käyneensä psykoanalyysissa, vaikka nykytiedon valossa kyseessä oli psykoterapian omainen keskusteluprosessi.
Kilpeläisen saaman opetuksen sisältö ei paljastu Yhdysvaltain-matkaa koskevista
lähteistä, mutta sen opillisesta taustasta kertoo koulutuksen läheisyys CPE-koulutuksen kanssa. Kyse oli potilas- tai asiakaskeskeisestä terapiasta ja sielunhoidosta,
jonka taustalla oli Rogersin asiakaskeskeinen terapiamenetelmä. Harjoittelun
ohjaaja Shugart oli social casework -keskustelumenetelmän osaaja, mikä viittaa
Rogersiin, jonka vaikutus menetelmään oli 1940-luvulta alkaen merkittävä. Epäilemättä psykiatrian ja uskonnon ohjelman johtaja Loomis sekä apulaisprofessorit
Stinette ja Greenawalt olivat asiakaskeskeisen menetelmän takana.

142 Suomennos: KA LKA kotelo 13 jäljennös työnohjaaja Georg Shugartin arviosta 5.5.1961. Alkuperäisen
englanninkielisen lausunnon jäljennös on liitteessä s. 241. Arvosana A on käytössä olleessa asteikossa korkein,
joten Kilpeläinen sai harjoittelustaan varsin korkean arvosanan.
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III
irja kilpeläinen haastaa
julistuskeskeisen sielunhoidon
näkemyksen 1961–1965
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1
uusi näkemys hahmottuu:
luento sairaalasielunhoidon
kurssitovereille

a) Sielunhoitajan työn perusta
Palattuaan Suomeen Irja Kilpeläinen kertoi oppimastaan syksyllä 1961. Hän liittyi kurssilaisena edellisvuonna alkaneeseen ensimmäiseen sairaalasielunhoitajien
koulutukseen, johon osallistuivat kaikki muutkin työssä jo olleet sairaalasielunhoitajat. Kilpeläisen opintomatkan valmistelujen aikaan Suomessa oli käynnistynyt ensimmäinen sairaalasielunhoitajien koulutus ensimmäisellä kurssijaksolla
maaliskuussa 1960. Lähes kahden vuoden ajanjaksoon sisältyi yksitoista kurssijaksoa, joiden lisäksi kurssilaiset osallistuivat kesäkuussa 1960 pohjoismaiseen
sairaalapappien kokoukseen. Kaikkiaan kurssipäiviä oli neljäkymmentä. Useimmat kurssijaksot olivat kolmipäiväisiä, ja viimeistä kurssipäivää lukuun ottamatta
useimmiten työskenneltiin aamukahdeksasta iltayhdeksään asti. Luentoja pidettiin
viidestä aihepiiristä, jotka olivat sairaalapapin työ ja sielunhoito, henkilökohtainen
huolto, ryhmätyö, psykologia ja psykiatria. Perheneuvojien käyttämän social casework -keskustelumenetelmän eli henkilökohtaisen huollon opetus oli keskeisessä
asemassa, koska sen katsottiin sopivan myös sairaalasielunhoitajien keskustelumenetelmäksi.1
Luennoijina oli eri alojen korkean tason ammattilaisia. Luentoja oli kaikkiaan
89. Kurssijaksojen välillä oli perehdyttävä kirjallisuuteen ja laadittava tapausselostuksia. Käytännön sielunhoitokeskustelusta saatiin oppia käsittelemällä
pienryhmissä tapausselostuksia, joista osa oli luennoijien laatimia, osa peräisin
perheneuvonnasta ja osan opiskelijat laativat omassa työssä kohtaamistaan sielunhoitotilanteista. Tapausselostuksia käsiteltiin pienryhmissä ja yhteiskeskusteluissa
sekä luentojen teemoja yhteiskeskusteluissa runsaan sadan oppitunnin verran.
Alkuaan 38 ilmoittautuneesta koulutuksen suoritti kokonaisuudessaan kaksikymmentä pappia ja naisteologia. Mukana olivat myös virassa jo olevat sairaalasielunhoitajat. Kesken koulutuksen tuli mukaan kuusi kurssilaista, joista Irja Kilpeläinen
vasta Yhdysvalloista palattuaan toiseksi viimeiselle kurssijaksolle syyskuussa 1961.
1 KKHA SHA Ca 1 Shktmk 21.1.1960 14 §.
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Kesken kurssien mukaan tulleet Kilpeläinen ja Jouko Sihvo, joka oli myös opiskellut Yhdysvalloissa, osallistuivat lopputenttiin ja heidät hyväksyttiin kurssin
suorittaneiksi. 2
Kilpeläinen osallistui kahdelle viimeiselle kurssijaksolle mutta toimi myös
luennoijana. Syyskuun kurssijaksolla hän kertoi kliinisestä harjoittelustaan Yhdysvalloissa kaksiosaisessa luennossaan Kokemuksia ohjauksenalaisesta counselingopiskelusta. Koulutuksen päätösjaksolla marraskuussa hän tiivisti oppimansa ja
esitti harjoittelunsa pohjalta sovelluksensa sielunhoidon menetelmäksi kolmannessa luennossaan, jonka otsikkona oli Mitä apua sielunhoitaja voi saada counselingin työmetodista?3 Kaksoisluennosta ei ole tallella kirjoitettuja versioita, mutta
kolmas luento avaa Kilpeläisen Yhdysvaltain-tuliaisten sisällön.
Luento perustui muistiinpanoihin, joita Kilpeläinen oli tehnyt työnohjaajansa
Georg Shugartin opetuksesta. Kilpeläinen jakoi kollegoilleen arvokkainta Yhdysvaltain-tuliaisistaan, sillä hän piti sellaisena Shugartin kanssa saavuttamaansa työyhteyttä. Hän oli otsikoinut sanottavansa lainauksilla muistiinpanoista. Otsikot
nousivat pääosin Shugartin esittämistä ajatuksista. Hän merkitsi ne alleviivaamalla
otsikoiksi luennon kirjalliseen versioon.
Oikeiden käsitteiden löytäminen, suomenkielisten vastineiden keksiminen
englanninkielisille, tuotti Kilpeläiselle hankaluuksia. Englannin kielen käsitteelle
counseling ei ollut suomenkielistä vastinetta, joten hän päätyi käyttämään sanaa
sellaisenaan. Hän huomautti, että perinteisesti sairaalasielunhoito oli painottunut
hartaustilaisuuksien pitoon ja yksityistä sielunhoitoakin pidettiin ennen kaikkea
julistuksena ja opetuksena.4
Kilpeläinen avasi Shugartin opetuksen sisältöä. Hän katsoi, ettei hän esittänyt
varsinaisesti mitään uutta sielunhoidon menetelmää, koska hänen opiskelemansa
menetelmä social casework oli ollut käytössä perheneuvonnassa jo vuosia nimellä
henkilökohtainen huolto. ”Tähdenvälit”, kuten Kilpeläinen esittämiään teemoja
nimitti, sisälsivät kuitenkin hänelle itselleen uusia asioita. Uutta avautui hänen
mukaansa jatkuvasti myös sielunhoitajan työssä Hesperian sairaalassa.5 Perehtyminen social casework -keskustelumenetelmään kokeneen osaajan ohjauksessa ja
opetuksessa toi esille uusia asioita.
Henkilökohtaisen huollon menetelmää opetettiin laajasti ensimmäisellä sairaalasielunhoidon kurssilla, koska sen katsottiin soveltuvan hyvin sairaaloiden
sielunhoitoon. Kuudentoista luennon opetuskokonaisuus oli yhtä laaja kuin osio
Sairaalapapin työ ja sielunhoito, joten menetelmä oli jo tuttu myös Kilpeläisen
luennon kuulijoille. Henkilökohtaisesta huollosta luennoi Kanadassa tutkinnon
suorittanut sosiologian maisteri Kalervo Kinanen.6

2 KKHA SKSK kert. 1961  Ca 1 Shktmk 21.1.1960 § 14; Hda 1 Syvänne 1961a, 1–3 ja 1962a, 1–8, Kurssiohjelmat
1960–1961.
3 KKHA KSA Hda 1 Sairaalasielunhoitajien koulutuskurssien jaksojen 26.–29.9. ja 7.–10.11.1961 ohjelmat;
Kilpeläinen 1989, 224. Kilpeläisen syyskuun luentomonisteita ei ole arkistoitu.
4 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 1; KA LKA kotelo 13 Union Theological Seminaryn todistus kliinisen
harjoittelun suorittamisesta psykiatrian ja uskonnon ohjelmassa 18.5.1961.
5 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 1.
6 KKHA KSA Hda 1 Pietilä 1965 (Sairaalasielunhoitajien kursseilla 1960–1961 ja 1963–1964 käsiteltyjä
kysymyksiä) ja Syvänne 1961a, 1–2. Kalervo ”Karl” Kinanen (1927–2017) muutti nuorena Kanadaan ja suoritti
sosiologian tutkinnon Master of Social Work (MSW) University of British Columbiassa Vancouverissa. Hän
toimi 25 vuotta sosiaalityön ja gerontologian opettajana McMaster Universityssä Hamiltonissa Ontariossa.
McMaster University/Gilbrea Center news 2017. Kinanen 1955.
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Vaikuttaa erikoiselta, että Kilpeläinen kertoi rakentavansa itse siltaa counselingmenetelmän ja sielunhoidon välille, koska St. Luke’s sairaalan psykiatrian klinikka
toimi pelkästään psykoterapeuttisesti. Hän ei luennossa maininnut osallistumistaan sielunhoidon seminaariin, jossa tuota siltaa oli jo rakennettu, koska luennoilla
käsiteltiin samoja tapauskertomuksia kuin Shugartin ohjauksessa.7
Luento oli katkonainen ja hajanainen, kuten luennoija itsekin totesi.8 Sen
ensimmäisenä ”tähdenvälinä” Kilpeläinen esitti counseling-menetelmän lähtökohdan: Jokainen potilas on arvokas ja hänen takiaan on nähtävä vaivaa. Otsikko
korosti, että sielunhoito vaati aina ponnistelua. Se oli Kilpeläisen mielestä niin
kristillinen, ettei se kaivannut tuekseen muuta kuin vertauksen kadonneesta
lampaasta tai koko Uuden testamentin hengen. Kirkon historia oli Kilpeläisen
mukaan täynnä esimerkkejä tämän periaatteen toteuttamisesta lähetystyössä, diakoniassa ja muussa toiminnassa.9 Näin hän vetosi luennon alussa Raamattuun ja
kirkon historiaan kuin saadakseen kuulijat suhtautumaan myönteisesti luennon
kohta paljastuvaan sisältöön.
Otsikko laski perustan koko sielunhoitoprosessille. Kukaan ei ollut toista
vähäarvoisempi, vaan jokaisen apua hakemaan tulevan vuoksi tuli nähdä samalla
tavalla vaivaa. Epäilemättä Kilpeläinen ymmärsi entuudestaan jokaisen ihmisen
yhtä suuren ihmisarvon, mutta on muistettava jokaisen ihmisen hyväksymistä
ehdoitta korostaneiden, UTS:n professorina toimineen Paul Tillichin ja Carl
Rogersin vaikutus.10
St. Luke´s -sairaalan toimintatapa osoitti ihmisarvon kunnioittamista käytännössä. Potilaat tulivat Harlemin köyhälistökortteleista, joissa asui monista eri kansallisuuksista lähtöisin olevia ihmisiä. Kilpeläistä ihmetytti se vaiva, joka yhden
pienen köyhän potilaan hyväksi nähtiin, kun tämä oli perheineen kahden–kolmen
vuoden jakson tiiviissä psykiatrin ja muun psykiatrisen henkilökunnan hoidossa.
Tällaista rakkautta Kilpeläinen piti esimerkillisenä kristilliselle sielunhoidolle, jonka
piirissä hän ei ollut tavannut vastaavaa.11
Sielunhoito oli Kilpeläiselle perustaltaan kristillistä toimintaa, joka edellytti
teologisia perusteita. Ensimmäiseksi teemaksi aloitusotsikon jälkeen voi nostaa
Kilpeläisen sielunhoidon teologian, joka sisältyi kolmeen ”tähdenväliin”. Otsikko
Jokainen psykoanalyyttinen koulukunta12 opettaa jossakin muodossa, että apu tulee
ihmisen omasta sielunelämästä tarkoitti Kilpeläisen mukaan, että apu ei ratkaisevalla
tavalla tullut terapeutilta, toisin sanoen tämä ei istuttanut mitään omaansa asiakkaansa sielunelämään. St. Luke´s -sairaalan klinikalla vaara pyrittiin välttämään
siten, että potilaat eivät tienneet mitään terapeutin omista poliittisista, uskonnollisista tai muista henkilökohtaisista näkemyksistä. Klinikalla toimittiin samoin
kuin Rogersin johtamalla klinikalla jo pari vuosikymmentä aiemmin. Ohjaaja ei
saanut tarjota potilaille omia näkemyksiään. Apu löytyi ihmisen omista sisäisistä
voimavaroista.13

7 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 1
8 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 1.
9 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 1–2.
10 Rogers 1942a, 37–40; Rogers 1951: 20–22; Tillich 1966, 26–34; Purhonen 1988, 55; Cooper 2007, 2, 15;
Unhjem www.
11 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 2.
12 Kilpeläisen huolimattomasta käsitteiden käytöstä oli osoituksena, että hän tarkoitti tässä psykoterapeuttista
koulukuntaa. Hän esimerkiksi puhui heti otsikkolauseen jälkeen psykoterapeutin toiminnasta.
13 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 17–18; Rogers 1942a, 89.
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Kilpeläinen oli saanut Shugartilta opetusta, joka oli rogersilaisen ihmiskäsityksen ydintä.14 Psykoterapian näkemyksen osoittaminen kristilliseen sielunhoitoon soveltuvaksi oli monelle luennon kuulijalle sopimatonta tai ainakin vaikeasti
hyväksyttävää aikana, jolloin psykoanalyysi ja psykoterapia olivat uusia ja herättivät kirkon piirissä vastustusta.
Kilpeläinen sovelsi otsikon ajatusta sielunhoitoon pohtimalla sitä teologisesti.
Hänen mielestään virke oli räikeässä ristiriidassa kristinuskon kanssa. Kristitty
saattoi ajatella edustavansa jotain sellaista, jota hänen oli tarjottava toiselle ihmiselle. Tällainen ajatus saattoi muodostua sielunhoidossa ongelmalliseksi. Sielunhoitajalla oli vaara tarjota kristillisestä uskosta omaa tulkintaansa, jota autettava
ei kyennyt ottamaan vastaan. Potilas voi hoidon aikana parantuessaan itse havaita
hengellisessä elämässään jotain sairasta, Kilpeläinen huomautti.15
Luennossaan Kilpeläinen kysyi, mitä tarkoitti ihmisen oma sielunelämä, jota
hänen mukaansa kristityt hengellisessä mielessä ensi kuulemalta pelkäsivät. Hän
ei selittänyt, millaisesta pelosta oli kyse, mutta hän on voinut tarkoittaa käsitystä,
jonka mukaan ihminen oli itsekäs ja sielunelämä synnin turmelema, mikä oli esteenä
Pyhän Hengen toiminnalle. Kilpeläisen mukaan kyse oli tietoisuuden ja alitajunnan suhteesta. Alitajunnassa oli kaikki opittu, kokemukset ja tunteet, myös
lapsuudessa opittu iltarukous, Raamatun kertomukset, virret ja tärkeät ihmiset
opetuksineen. Sielunhoitoprosessin kuluessa apua alkoi vähitellen löytyä ihmisen
sielunelämän sisäisestä varastosta.
Kilpeläinen tulkitsi Raamattua omintakeisella tavallaan ja arvioi kriittisesti
perinteisiä ajattelumalleja. Hän viittasi Raamatun kertomuksiin Jumalan ilmestymisestä unissa ja kuvauksiin Herran sanan tulemisesta ihmiselle. Luennoijan
mukaan nykytiedon valossa tiedettiin, että sanomia ei tuonut kukaan ulkopuolinen, vaan ne tulivat ihmisen alitajunnasta. Hän pohti, eikö teologisesti voinut ajatella, että Jumala puhutteli ihmistä tämän alitajunnan kautta, ja vähenikö Pyhän
Hengen työn merkitys, jos asia kypsyi ihmisessä ilman sielunhoitajan sanallista,
opettavaa vaikuttamista. Kilpeläisen näkemyksen jäljet johtavat Seward Hiltneriin, joka tulkitsi ihmisen sisäiset voimavarat Pyhän Hengen tai jumalallisen
armon toiminnaksi.16
Herää kysymys, puolustiko Kilpeläinen terapeuttisesti suuntautunutta
sielunhoidon näkemystä, jonka tausta oli yhdysvaltalaisessa tämänpuoleisuutta
korostavassa sielunhoidon perinteessä. Oliko hän omaksunut emotionaaliseksi määritellyn sielunhoitonäkemyksen, jossa Jumala jäi pelkästään immanenttiseksi, ihmisen sisäiseksi elämäksi? Pyrkikö hän vakuuttamaan kuulijat
näkemyksensä oikeutuksesta selittämällä psyyken toiminnan Pyhän Hengen työksi?
Tässäkin kohtaa jäljet johtivat Rogersiin, sillä Wise perusti ajattelunsa tämän täysin
immanenttiseen terapianäkemykseen, nimenomaan varhaisimman vaiheen ajatteluun.17
Oli Raamatun sanoman ja kristillisen uskon mukaista ajatella, että vaikka
Jumala oli tuonpuoleinen, hänen apunsa ilmeni ihmisen sisäisessä elämässä. Jos
Pyhä Henki käytti Jumalan luomaa ihmisen alitajuntaa välineenään, sen voi katsoa
edellyttävän, että Jumala perimmältään vaikutti ihmisen ulkopuolelta käsin ja otti
luomansa ihmisen mielen käyttöönsä. Ihminen ei kuitenkaan voinut ohjailla sielunhoidossa – kuten ei muutoinkaan – näkymättömässä maailmassa olevaa Jumalaa,
14
15
16
17

Hedman 1980, 53.
KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 17.
KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 18; Hedman 1980, 78.
Wise 1969, 138–143; Stollberg 1969, 367; Browning 1979, 145; Kettunen 1990, 201–204.
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vaan ainoastaan ihmisen mieltä ja tunnemaailmaa, joiden kautta Jumala toimi. Ei
ole osoitettavissa, että Kilpeläinen ei olisi uskonut transsendenttiin Jumalaan. Hän
puolusti näkemystään niitä vastaan, jotka ymmärsivät Pyhän Hengen toimivan
suoraan ihmisen ulkopuolelta käsin, mihin näkemykseen Uudesta testamentista
voi löytää perusteita.
Uusi testamentti antoi pohjaa myös Kilpeläisen näkemykselle. Hän ei perustellut kantaansa viittaamalla tiettyihin raamatunkohtiin, mutta hän tunsi sellaisia
Uuden testamentin kuvauksia Pyhästä Hengestä, jotka puolsivat hänen näkemystään. Tällaisia olivat esimerkiksi Luukkaan kuvaukset Pyhällä Hengellä täyttymisestä (Luuk. 1: 42), apostolien tulemisesta ”täyteen Pyhää Henkeä” (Ap. t. 2: 4)
sekä Pietarista (Ap. t. 4: 8) ja Sauluksesta eli Paavalista, jotka olivat ”täynnä Pyhää
Henkeä”. Kilpeläisen raamatuntulkinta viittaa siihen, että hän olisi tuonut Yhdysvalloista tuliaisinaan tämänpuoleiseen painottunutta teologiaa. Näkemys erosi
merkittävästi suomalaisten herätysliikkeiden ja Kilpeläisen nuoruuden hengellisen
ympäristön raamattuteologiasta.18
Luennon otsikon On vältettävä syyllisyydentunnetta ajatus oli Kilpeläisen mielestä perinteisen kristillisen julistuksen näkökulmasta ongelmallinen, jopa väärä.
Perinteisen näkemyksen mukaan lakia saarnaamalla oli ensin herätettävä syyllisyydentunne ja vasta sen jälkeen julistettava evankeliumia. Kilpeläinen selitti eriävää näkemystään kahdella tavalla. Hän vetosi counseling-menetelmään sisältyvään
näkemykseen, jonka mukaan syyllisyydentunnetta esiintyi monin verroin enemmän kuin ensi keskustelussa ilmeni. Kilpeläisen käsityksen mukaan lähes kaikki
psyyken puolustusmekanismit johtuivat syyllisyydentunteesta. Syyllisyydentunteista johtuvat teot olivat keinotekoisia ja vahingollisia. Hän mainitsi esimerkkinä
ylihuolehtivan äidin, joka esti lastaan itsenäistymästä. Tällainen äiti oli vaikean syyllisyydentunteen sitoma. Kilpeläinen korosti syyllisyyden sijaan anteeksisaamista
rakkautta kasvattavana voimana. Hän totesi: ”Aito ja luonnollinen rakkaus löytää
omat luonnolliset tekonsa.” Samalla hän viittasi apostoli Paavalin rakkauden ylistykseen (1. Kor. 13).19
Kilpeläinen kaipasi käsitteellistä selvyyttä ”psykiatrian” [pitäisi olla psykoterapian, KK] ja teologian syyllisyyskäsitteille, sillä termin käyttäminen eri merkityksissä aiheutti väärinkäsityksiä. Samalla hän yritti itse avata käsitteiden erilaisia
merkityksiä, mutta sekoitti aikansa lapsena itsekin käsitteitä. Psykoterapialla pyrittiin hänen mukaansa vapauttamaan ihmisiä epäaidosta ja epärealistisesta syyllisyydestä, joka ei ollut ”syyllisyyttä hengellisessä mielessä”. Sekä psykoterapian että
sielunhoidon pyrkimyksenä Kilpeläisen mukaan oli, tai ainakin olisi pitänyt olla,
löytää ongelmien todellisia syitä, eikä aiheuttaa epämääräistä ja tuskallista syyllisyyttä, jota ihminen ei kyennyt pukemaan sanoiksi. Hänen mukaansa oli kristillistä korostaa anteeksiantamusta rakkautta kasvattavana voimana, ei syyllisyyttä.
Ongelmia käsitteiden määrittelyssä Kilpeläinen ei kuitenkaan välttämättä nähnyt
kahdenkeskisessä sielunhoitotilanteessa, jossa päällimmäisenä oli ihmisen hätä.20

18 Ks. Talonen 2004, 108–127.
19 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 19. Kilpeläinen lienee tiennyt ihmisen syyllisyyteen viittaavan
egopsykologien antaman tehtävänmäärittelyn: defenssien tehtävänä oli pitää omatunto puhtaana. Sammallahti
2012, 341.
20 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 19–20.
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Sekä psykoterapian – myös terapeuttisen ohjauksen – että teologian piirissä
ollut käsite-epäselvyys johti siis hänen mukaansa vaikeuksiin käytännön auttamistyössä. Kristillisen julistuksen ja julistukselliseen näkemykseen perustuvan sielunhoidon ongelmana oli katsoa kaiken syyllisyyden ratkeavan anteeksiannolla, siis
olevan tervettä syyllisyyttä. Psykoterapiassa puolestaan ihmisten auttamisen tuloksia söi keskittyminen lähes pelkästään sairaan syyllisyyden käsittelyyn.
Vaikka Kilpeläinen vaati käsitteellistä selvyyttä kahden syyllisyydeksi nimetyn
välille, hän itse ei erotellut syyllisyydentunnetta ja syyllisyydentuntoa eli synnintuntoa toisistaan. Hän käytti molempia käsitteitä ja tarkoitti niillä edellä kuvattua
epärealistista ihmisen koko elämää vaikeuttavaa syyllisyydentunnetta eikä kristillisenä käsitteenä välttämätöntä syyllisyydentuntoa tehdystä synnistä. Paavo Kettunen viittaa psykiatri Anna-Liisa Jokiseen, jonka mukaan synnintunnosta, joka
on synonyymi edellä esitetylle syyllisyydentunnon käsitteelle, vapautui uskomalla
synnit anteeksi. Sen sijaan sairaalloinen syyllisyydentunne oli pitkäaikainen, välistä
jopa koko elämän pituinen tila, johon ripittäytyminen ja synninpäästö eivät auttaneet. Syvänne erotti nämä kaksi käsitettä ja korosti synnintunnon olevan syntisyyden tietämistä eikä tunnetta. Tietämisen paikka oli omatunto.21
Merkittävä apu Kilpeläisen vaatimaan selvyyteen psykiatrian ja sielunhoidon
käsitteistä olisi hänen mukaansa voinut olla juuri se, että käsitteiden syyllisyydentunne ja syyllisyydentunto erottaminen ja oikea määritteleminen olisi tehty
selväksi psykiatrien kanssa. Vaikka Kilpeläinen puhui syyllisyydestä hengellisessä
mielessä, hän antoi sellaisen vaikutelman, että kaikki syyllisyydentunne ja -tunto
– päinvastoin kuin kristillisen julistuksen mukaan – oli väärää, ja ihminen pyrki
torjumaan sitä psyykkisillä puolustusmekanismeillaan. Kilpeläinen erotteli kaksi
erilaista syyllisyydeksi nimettyä ilmiötä ja kuvasi terveestä anteeksiannettavasta
synnistä erillistä ilmiötä. Hän ymmärsi, mistä oli kyse, mutta ei löytänyt sille
omaa nimeä.
Luennossa kollegoilleen Kilpeläinen paljasti, että hän oli lähellä Carroll A.
Wisen näkemystä sekä Jumalan sisäisestä läsnäolosta ihmisen psyykessä että rakkaudesta syyllisyyden voittajana. Yksi englanninkielisistä kirjoista, joihin hän oli
mitä ilmeisimmin tutustunut UTS:ssa opiskellessaan, oli Wisen Pastoral counseling, its theory and practice (1951).22 Kilpeläisen teologiassa korostuivat Jumalan
armo, anteeksisaaminen ja rakkaus Jumalan tuomion sijasta ja syyllistämisen välttäminen kaikin keinoin. Hän ei enää edustanut perinteistä tunnustuksellis-luterilaista ajattelua lain ja evankeliumin dialektiikasta. Kilpeläisen kanssa eri mieltä
olleet, esimerkiksi Simojoki, näkivät tämän eräänlaisena antinomismina kristillisessä julistuksessa.
Otsikolla Negatiivisten tunteitten on purkauduttava ennen kuin mitään positiivista voi tapahtua Kilpeläinen totesi, että vihan tunteiden osoittamista oli pidetty
yleisesti syntinä, mikä oli totutun käytännön, mutta ei Raamatun mukaista. Sielunhoitajan saattoi olla vaikea kestää autettavan häneen kohdistamaa vihaa, mutta
vihan tunteiden patoaminen saattoi johtaa jopa sairastumiseen. Kilpeläinen katsoi,
että Uuden testamentin puhe valkeuteen tulemisesta ei tarkoittanut vihamielisten tunteiden tappamista sisimmässä. Kliinisessä harjoittelussaan Kilpeläinen oli
nähnyt, miten tilanne oli parantanut hänen terapiassaan olleen perheen pojan sen
jälkeen, kun poika oli purkanut vihansa terapiassa. Vihaa ei enää tarvinnut kohdistaa lapseen tai puolisoon. Ammattiauttaja oli turvallinen kohde purkaukselle.
21 KKHA KSA Hda 1 Syvänne 1960b; 41; Jokinen 1968, 72; Kettunen 1990, 114, 115 alaviite 39.
22 Wise 1969, 138, 141–143. Kirjan suomennos ilmestyi vasta 1969.
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Kilpeläinen näki vihan tunteiden ilmaisemisen merkityksen samoin kuin
Rogers ja social casework. Rogersin mukaan terapeutin tuli kestää negatiiviset
tunteet, sillä ne eivät kohdistuneet häneen henkilökohtaisesti eivätkä näin ollen
vahingoittaneet häntä. Vihan tultua ilmaistuksi positiiviset tunteet vasta pääsivät
voitolle. Social casework korosti niin ikään, että asiakkaan oli välttämätöntä saada
ilmaista vapaasti erityisesti negatiiviset tunteensa. Ohjaajan oli osoitettava, että
hän hyväksyi ne. Ei ollut liian aggressiivisia tai vääriä tunteita.23 Kilpeläinen tuli
osoittaneeksi, että hänen raamatuntulkintansa mukaan Rogersin ja social casework
-menetelmän näkemykset eivät olleet ristiriidassa Raamatun kanssa.
Kilpeläisen ensimmäinen Yhdysvaltain-eväiden julkistaminen syksyllä 1961
antaa rajallisen kuvan hänen sielunhoidon teologiastaan. Kilpeläiselle riitti, että
sielunhoito oli kristillistä työtä, jonka perustana oli Uuden testamentin sanoma.
Käytännöllisenä toimijana hän oli voinut saada vahvistusta näkemykselleen Yhdysvaltain learning by doing -toimintakulttuurista. Kilpeläisen näkemykset Pyhän
Hengen toiminnasta ja syyllisyydestä poikkesivat radikaalisti siitä, mitä niillä tuona
aikana yleensä ymmärrettiin. Ensimmäisellä sairaalasielunhoidon kurssilla sielunhoidon opetuksesta vastasi Syvänne. Lisäksi Kilpeläinen piti kolme luentoa.
Syvänne ei käsitellyt Kilpeläisen tarkoittamaa epärealistista syyllisyyttä vaan syyllisyyttä Jumalan ja lähimmäisen edessä akselilla oikea – väärä 24.
Kilpeläinen puolestaan mainitsi vain ohimennen käsitteen syyllisyys hengellisessä
mielessä. Myöskään hänen hyväksyvä suhtautumisensa psykoterapiaan ja psykoanalyysiin ei tuolloin ollut tavallista suomalaisessa kirkollisessa toimintaympäristössä.
Samoin voi sanoa hänen antamastaan luvasta ilmaista kaikki tunteet, varsinkin
viha. Kristuksen pelastustyöhön Kilpeläinen ei katsonut luennossa tarpeelliseksi
suoraan viitata, mikä on voinut niin ikään aiheuttaa osassa kuulijoita arvostelua.
Kilpeläinen esitti sielunhoitajan ammattitaidon kehittämisen ja työssä jaksamisen perusasioita. Hän painotti sielunhoidon onnistumisen perusedellytyksenä
sielunhoitajan ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä työnohjauksen avulla ja henkisten valmiuksien vahvistamista terapiassa.25
”Tähdenvälissä” Ohjaus ei merkitse terapiaa, mutta kumpaakin pitäisi työntekijän saada luennoija pohti ammattitaidon ja sielunhoitajan henkisen hyvinvoinnin
kysymyksiä. Heti kliinisen harjoittelun alussa Shugart oli tehnyt selväksi terapeuttisen ohjauksen ja työnohjauksen eron. Kilpeläinen korosti, että työnohjaus
toi sinänsä tärkeän teorian rinnalle merkittävän lisän työn käytännön haasteisiin.
Työntekijän virheiden ja asenneongelmien käsittely opetti sielunhoitoa käytännössä. Kokemus kliinisestä harjoittelusta ohjaajan valvonnassa sai Kilpeläisen toivomaan jatkuvaa työnohjausta sielunhoitotyön ohessa.26
Kilpeläinen nosti esiin Shugartin kokemuksia tämän ohjaamista opiskelijoista.
Shugart oli kertonut epäilevänsä eniten sellaisia terapiaopiskelijoita, jotka eivät
olleet selvillä henkilökohtaisista ongelmistaan. Heidän oli useimmiten keskeytettävä opintonsa. Hän oli joutunut useimmiten suosittelemaan terapiaa sellaisille,
jotka korostivat omaa pätevyyttään, aiempia onnistumisiaan ja kokemustaan.

23
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Rogers 1942a, 37–39, 88, 143–147, 149; Social case work 2011, 12.
Syvänne 1960b, 12–26; Kettunen 1990, 115.
KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 2–5.
KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 3.

89

Kilpeläinen huomautti, että auttajan psyykkiset vaikeudet saattoivat estää terapiatyön tekemisen ja olla hoidettavalle jopa tuhoisia. Itsessään ja harjoittelijatovereissaan hän oli havainnut, että terapiatyössä tulivat jatkuvasti eteen auttajan
kahdenlaiset ongelmat: tiedon ja taidon puutteesta johtuvat ja omista psyykkisistä
vaikeuksista johtuvat.27 Kilpeläinen osoitti näin, että sama ongelma voi olla myös
sielunhoidossa.
Shugartin vankka kokemus sekä innostava kliininen harjoittelu saivat Kilpeläisen kiinnostumaan työnohjauksesta. Hän halusi opiskella itse lisää ja saada
työnohjausta kotimaassakin. Suunnitelmana oli tuoda Suomeenkin työtoverien
ulottuville ja tulevien sairaalasielunhoitajien sielunhoidon opiskeluun tämä social
casework -auttamismenetelmän kehittämisen yhteydessä syntynyt menetelmä. Kilpeläinen kysyi, miten terapia ja työnohjaus käännettäisiin kirkon kielelle ja mitä
kirkko voisi tehdä kasvattaessaan sielunhoitajia.28
Edelleen työntekijän ammatissa oppimiseen ja kehittymiseen liittyi otsikko
Työselostusten kirjoittaminen on välttämätön osa työstä. Kilpeläinen halusi tuoda
sielunhoidon työnohjaukseen Shugartin mallin mukaiset kirjalliset keskusteluraportit, joita työnohjauksessa oleva sielunhoitaja laatisi osasta hoidettaviaan. Sielunhoitaja kuvaisi niissä keskustelun lisäksi äänenpainot, ilmeet, kehon kielen,
myöhästymiset ja myös ohjaajan oman osuuden mahdollisuuksien mukaan tunnelmaa myöten. Hän piti raportteja välttämättöminä. Raporteista tulisi tunnollisesti toteutettuina oma henkilökohtainen oppikirja. 29
Keskusteluraportteihin sisältyi verbatim-metodi, jossa kirjoitettiin muistiin
kaikki mitä puhuessa tapahtui kuten, tauot, sanattomat äännähdykset ja jopa
hiljaisuus. Russel L. Dicks oli oppinut metodin Ida B. Cannonilta, jonka hänen
edeltäjänsä Richard C. Cabot oli pestannut kliiniseksi hoitajaksi Massachusettsin
sairaalaan. Cabot ja Dicks kehittivät kliiniseen sielunhoitokoulutukseen soveltuvan keskusteluraportin, johon sisältyi verbatim ja muutakin keskustelussa tapahtuneen kuvaamista itse keskustelun mahdollisimman tarkan kirjaamisen lisäksi.
Kirkon perheasiain toimikunta tunsi jo työnohjaukseen liittyvän raportoinnin.
Luennossa Kilpeläinen toimi lähettäjiensä suunnitelman mukaisesti esitellessään
tämän menetelmän.30
Shugartilla ja Rogersilla oli samanlainen näkemys ja kokemus terapian omaisesta ammatissa kehittymisen menetelmästä työnohjauksessa sekä terapeuttisen
ohjauksen merkityksestä. Molemmilla työnohjaus oli kuulunut keskeisesti terapeutin työssä kehittymiseen. Niin ikään kumpikin oli havainnut, että opiskelijaryhmissä, jotka menestyivät erityisen hyvin opinnoissaan, suurin osa oli saanut
omaa psykoterapiaa.31

27 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 3–4.
28 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 3–4.
29 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 4–5.
30 Stollberg 1969, 51, 195–196.
31 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 2–3; Rogers 1942a, 255–256; Rogers 1942b, 429–434; Rogers 1965,
437–438, 447.
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Luennon lopussa Kilpeläinen palasi työntekijän oman työssä jaksamisen välineisiin. Hän rohkaisi kollegoitaan hyväksymään itsensä vajavaisina työntekijöinä,
joilla kuitenkin oli hyviä avuja sielunhoitoon. Shugart painotti, että työntekijän
oma persoona ja psyykkiset ongelmat sekä henkilökohtaiset ominaisuudet oli ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon. Kukaan työntekijä ei ollut ongelmaton ja tässä mielessä täydellinen, vaan jokainen oli psyykkisesti jollain tavoin rikki. Oleellista oli,
että työntekijä tunnisti omat puutteensa ja ongelmansa, jolloin ne eivät häirinneet
hoitosuhdetta. Kilpeläinen oli kokenut juuri koulutuksen viimeiset viikot, jolloin
persoonallisiin ominaisuuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, kaikkein antoisimmiksi.32 Rogersin vaikutus tuli jälleen esiin. Hän korosti terapeutiksi aikovan
ominaisuuksien merkitystä ja soveltuvuutta alalle edellyttämättä silti täydellisyyttä
asiakaskeskeiseltä terapeutilta tai ohjaajalta. Rogersin käsityksen mukaan direktiivisellä sielunhoitajalla oli enemmän tarvetta omnipotentteihin ominaisuuksiin
kuin asiakaskeskeisellä.33
Luennoitsija vahvisti luennon lopulla sairaalasielunhoitajien uskoa siihen, että
työ ei koskaan ollut turhaa. Otsikko Me voimme aina tehdä jotakin oli Shugartin
rohkaiseva ohje, joka liittyi ensimmäisen otsikon vaatimukseen vaivannäöstä. Kilpeläisen luennossaan esittämä lainaus Shugartilta päättyi virkkeeseen: ”Me emme
voi koskaan pyrkiä absoluuttisiin tuloksiin, mutta me voimme aina tehdä jotakin
– ja siksi me yritämme aina.”34
Täysin toivotonta tapausta ei ollut, vaan jokaisen puolesta kannatti nähdä vaivaa. Shugartin mukaan autettavaa ei voinut saada muuttumaan täydellisesti sellaiseksi, jota oli totuttu pitämään normaalina. Aina oli kuitenkin tehtävissä jotain.
Ihmisen saattoi saada ymmärtämään vaikeuksiaan paremmin tai tekemään työnsä
paremmin. Taustalla näkyi Rogersin positiivinen näkemys ihmisen omien voimavarojen mahdollisuuksista paranemiseen. 35
Kilpeläinen pyrki vielä helpottamaan sielunhoitajien paineita lukuisien counseling-tekniikkaa koskevien ohjeiden keskellä. Tähän liittyi kolmas rohkaiseva viesti:
kysymys oli asenteesta. Asiaa korostaakseen hän on alleviivannut sanan. Lopulta kaikki ohjeet liittyivät oikeaan asenteeseen autettavaa kohtaan. Oikea asenne
oli asiakaskeskeisen sielunhoidon tuloksellisuuden edellytys. Kilpeläinen osoitti
Rogersin tavoin oikean asenteen ratkaisevan merkityksen menetelmiin nähden.36
Viisi ”tähdenväliä” olivat yhdistettävissä teemaan On varauduttava hoidon pitkäaikaisuuteen. Kilpeläisellä oli omalta opiskeluajaltaan teologisessa tiedekunnassa
muistikuva luennoista, että sielunhoidollinen keskustelu tuli saada yhdellä kerralla
jonkinlaiseen päätökseen. Sielunhoidosta oli luennoinut käytännöllisen teologian
professori Aleksi Lehtonen37. Kilpeläinen ei ollut selvillä, mikä näkemys kirkon
työntekijöillä oli, mutta hän arveli joidenkuiden ihmisten vaeltavan sielunhoitajalta toiselle osittain siksi, että heidät oli yritetty ”saada valmiiksi” liian nopeasti.38

32 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 22–23.
33 Rogers 1942b, 253.
34 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 23.
35 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 23.
36 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 24; Rogers 1951, 29, 432–433.
37 Aleksi Lehtonen (1891–1951) nimitettiin Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian dosentiksi 1927 ja
professoriksi 1932. Hän oli arkkipiispa 1945–1951. Lauha 2012a, 350–352.  
38 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 5.

91

Hän piti siksi välttämättömänä korostaa pitkäjänteisyyden merkitystä:
On mahdotonta vaatia itseltään sellaista selvänäköisyyttä, että oivaltaisi toisen vaikeudet yhdellä kertaa. On myös mahdotonta vaatia, että
potilas kykenisi ensimmäisellä kerralla, tavallisesti jännittyneenä, kertomaan sitä, mitä hän todella tuntee ja kokee. Tästä johtuu, että jos
hän tulee toisen kerran, hän paikkaa ja selittää sitä, mitä oli puhunut.
Tämä on usein leimattu epärehellisyydeksi – miksi ei ihminen puhu
suoraan ja rehellisesti asioitaan siten kuin ne ovat? Tämä on kuitenkin
mahdoton vaatimus, koska tuo ihminen ei itse puhuessaankaan tavallisesti sielunelämänsä vyyhdestä tiedä mikä on mitäkin. 39
Kilpeläinen kysyi, eikö sielunhoitajan tulisi aina antaa apua hakevalle mahdollisuus tavata hänet useita kertoja. Yhtäältä autettava vapautuisi pakosta valita heti
yhdellä tapaamiskerralla, mitä sanoisi ja jättäisi sanomatta. Toisaalta sielunhoitajalta poistuisi pakonomainen tarve osata heti antaa apu.40 Jännitys laukeaisi vähitellen, ja sielunelämän vyyhti voisi alkaa purkautua, kun keskustelut jatkuisivat.
Kilpeläisen suhtautuminen ahdistuneen ihmisen vaikeuteen kertoa objektiivinen
totuus oli havainnollinen osoitus hänen eläytymiskyvystään ja käytännönläheisestä
todellisuudentajustaan.
Useita keskustelukertoja edellytti myös otsikko Ei ole tärkeää, mikä on objektiivisesti totta. Tärkeää on se, miten potilas sen kokee. Kilpeläisen mukaan otsikko
kertoi asian, joka oli itsestään selvä psykoottisen ollessa kyseessä. Kun potilas kertoi objektiivisesti katsoen harhanäyn, että kengät kulkivat seinillä, se oli hänelle
totta. Siksi sitä ei pitänyt kieltää vaan tuli kysyä, miksi näin tapahtui. Sielunhoitotilanteessa oli kenen tahansa apua hakevan kertomuksesta usein vaikea nähdä,
mikä oli oikea totuus, sillä usein asioista ja tapahtumista oli monta totuutta ja
eri ihmiset kertoivat asiat eri tavoin. Sitä paitsi ihmisen oma käsitys muuttui sen
mukaan, miten hän itse koki. Ihmistä ei näin ollen voinut painostaa kertomaan
oikeaa totuutta, eikä sen selville saaminen Kilpeläisen mielestä ollut edes tarpeen.
Tällöin Raamatun vakuutus ”totuutta sinä vaadit salatuimpaan asti” merkitsi sitä,
että kärsivällisesti avattiin asiakkaan mieltä ja sen erilaisia totuuksia sellaisina, kuin
ne sinne olivat kehittyneet.41
Kilpeläisen näkemys oli intentionaalisen tulkinnan eli antropologisen sairauskäsityksen mukainen: todellisuus oli koettu ja koettavissa oleva maailma. Ratkaisevaa oli ihmisen oma kokemus, joka vaihteli yksilöittäin. Koettu maailma oli
todellisempi kuin fyysinen maailma.42
Otsikko Kaikki ei tapahdu tässä sopi pitkäaikaisten terapeuttisten ohjaussuhteiden teeman alle, koska vaati useita tapaamiskertoja, jotta ihmisen mieli
merkittävästi liikkuisi ongelmien ratkaisemisen suuntaan. Yksi tunnin pituinen
sielunhoitokeskustelu kerran viikossa, mikä oli tavallinen tapaamistiheys, oli vain
pieni osa sielunhoitoprosessia. Suurin osa asiakkaan sisäisestä mielen prosessista
tapahtui Kilpeläisen kokemuksen mukaan tapaamisten välillä, minkä saattoi huomata seuraavalla tapaamiskerralla. Jo yhden viikon aikana tapahtui usein huomattavaa edistymistä. Hän oli havainnut, että usein kokematon sielunhoitaja koki
ahdistusta siitä, että apua hakevan pitäisi muuttua ja saavuttaa jokin tietty tila
39
40
41
42
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juuri sillä hetkellä sielunhoitokeskustelun aikana. Kokemuksen myötä hän saattoi
ymmärtää, että kehitys kohti toivottua tulosta alkoi vasta tapaamisen jälkeen.
Kilpeläinen näki vanhoissa herätysliikkeissä sielunhoidollista viisautta, kun
niissä ihminen uskottiin Jumalan Hengen työn turviin ja sielunhoitaja vetäytyi
pois antaen sielunhoidettavan kokea avun omalla tavallaan ja ajallaan.43 Kilpeläisellä näyttäisi olleen mielessään tuttu herännäisyys. Tässä voi nähdä Rogersin
vaikutusta. Hän nimesi vähitellen, myös tapaamisten välillä ihmisen mielessä
tapahtuvan kehitysprosessin oivallukseksi.44
Kärsivällisyyteen ja auttamisprosessin jatkumiseen liittyi otsikkolause On
uskallettava lopettaa keskustelu ilman happy endiä. Tämä ”tähdenväli” muistutti
siitä, ettei työntekijä saanut kiirehtiä ratkaisua, vaan hänen oli suostuttava asiakkaan omaan sisäiseen aikatauluun. Jokaisen tapaamisen päättäminen kaikin keinoin onnellisesti nousi sielunhoitajan omista tarpeista. Asiakasta saattoi helpottaa
jo tieto siitä, että seuraavan kerran tapaamisesta oli sovittu ja asian selvittämistä
voitiin jatkaa. Kilpeläinen suhtautui kriittisesti myös tapaan päättää sielunhoitokeskustelu aina rukoukseen, rohkaiseviin sanoihin ja kuin läksyksi annettuun Raamatun sanaan. Jos rukous tai Raamatun lukeminen tai edes siihen viittaaminen
katkaisivat asiakkaan mielen prosessin, ne tuli jättää käyttämättä.45
Useita keskustelukertoja käsittävän sielunhoitosuhteen tärkeää psykologista
merkitystä kuvasi otsikko Kaikki, mitä terapiassa tapahtuu, tapahtuu kahdella
tasolla. Kilpeläinen selitti tasot kahdella tavalla. Ensinnäkin hän lähti siitä, että luterilaisessa sanan kirkossa oli vaarana jäädä pelkästään yhdelle, järjen tasolle. Potilas
ei saanut kestävää apua, jos toinen, tunteiden taso jäi tavoittamatta. Kilpeläisen
kokemuksen mukaan psyykkisesti sairaan järjessä ajateltiin usein olevan vikaa,
vaikka ongelmana todellisuudessa olivat tunne-elämän vauriot. Kun hoidettavaa
opetettiin järkeen vedoten sanallisesti, uskottiin hänen ottaneen sanan vastaan.
Jälkeenpäin jouduttiin kuitenkin toteamaan, ettei se ollut vaikuttanut häneen
mitenkään, koska se ei ollut koskettanut hänen tunteitaan. Järjen tasolta oli noustava
toiselle, tunteiden tasolle, jossa vasta todellista eheytymistä saattoi tapahtua.46
Toinen Kilpeläisen tapa kuvata, mitä ihmisen mielessä tapahtui, oli käsitepari
tajuinen–alitajuinen47. Hän korosti sielunhoitajan sanallisen ja sanattoman viestin
yhdenmukaisuuden merkitystä. Sanallinen, älyllinen viesti ymmärrettiin tajuisella
eli tietoisella ja sanaton, tunneviesti alitajuisella tasolla. Sielunhoitajan sanat eivät
saaneet olla ristiriidassa hänen ilmeidensä ja äänensävyjensä kanssa, muutoin luottamus katosi eikä sielunhoitosuhde voinut enää toimia.48
Kilpeläinen kertoi alkuun oudoksuneensa sitä, että terapiatyötä harjoitteluklinikassa tekevillä oli ollut usein tapana käyttää sanaa love. Ajan myötä hän
ymmärsi, että sanaa käytettiin paljon vakavammassa merkityksessä kuin suomalaisessa kristillisessä ympäristössä. Jos klinikan työntekijä muutaman keskustelun
jälkeen totesi, ettei hän kyennyt rakastamaan potilastaan, tämä ohjattiin toiselle
terapeutille. Pitkäkestoinen sielunhoitosuhde auttoi näkemään apua hakevan elämän kovuuden ja pettymykset sekä herätti luonnostaan myötätunnon, joka opetti
rakastamaan tätä.
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Kilpeläinen toi ajatuksen kristilliseen sielunhoitoon: evankeliumi kuului sekä tietoiselle että alitajuiselle tasolle.49 Kilpeläisen kuvasi keskusteluprosessin etenemistä
järjen tasolta tunteiden tasolle samankaltaisesti kuin Rogers.50
Vaikka terapia- tai sielunhoitosuhde kestäisi kuukausia, ”tähdenväli” En tunne
tätä ihmistä piti paikkansa. Kilpeläinen muisti, että Shugart toisti lausetta usean
kuukauden ajan erityisesti erään Kilpeläisen terapiaharjoittelussa olleen henkilön
perheen ongelmia pohdittaessa. Lause varoitti sielunhoitajaa luulemasta, että hän
tiesi asiakkaastaan kovin paljon. Oli vaarana, että sielunhoitaja diagnosoi potilaan,
koska hän halusi olla selvänäkijä ja lokeroida ihmisiä ja määritellä, millaisia he
olivat. Jos sielunhoitaja tällä tavoin määritteli ihmisen, hän sulki mahdollisuuden
nähdä ihminen uudella tavalla ja muuttuvana. Sielunhoitajalla saattoi olla vain
olettamuksia asiakkaastaan, ja ne muuttuivat hoitoprosessin aikana.51 Ei-ohjaavan
counseling-menetelmän lähtökohta oli, että ohjaaja ei voinut tietää apua hakevasta
muuta kuin sen, mitä tämä itse kertoi.
Luennossa oli kahdeksan ”tähdenväliä”, joissa Kilpeläinen keskittyi erityisesti siihen, miksi autettavan kuunteleminen oli tärkeää. Otsikko Potilas yrittää
sanoa aina ja monin tavoin jotakin itsestään merkitsi sanattoman viestin huomioon ottamista. Kilpeläinen kertoi Shugartin muistuttaneen toistuvasti, että mitään
ei tapahtunut sattumalta. Jos sielunhoitajan sanattomalla viestillä autettavalle oli
suuri merkitys, myös asiakkaan asennoilla, liikkeillä ja käyttäytymisellä oli aina
jokin tarkoitus tai viesti, joka tuli ottaa vakavasti. Sanaton viesti selvisi usein vasta
jälkeenpäin – oivalluksena Rogersin näkemyksen mukaisesti – keskusteluraporttia
kirjoitettaessa.52
Kärsivällisen kuuntelemisen vaativuutta kuvasi otsikko Jokainen puhuu samasta
asiasta, kunnes hän on saanut sen tunteen, että häntä on kuunneltu. Avun tarvitsija
saattoi puhua kerta toisensa jälkeen asiasta, joka vaikutti sivuseikalta. Kyse saattoi
kuitenkin olla asiasta, joka painoi mieltä niin, että keskusteluissa ei päästy eteenpäin, ennen kuin se oli selvitetty. Auttamisprosessissa voitiin edetä vasta sitten,
kun tämä mieltä vaivaava asia oli keskustelemalla selvitetty.53
Kilpeläinen kertoi esimerkin harjoittelujaksostaan St. Luke´s -sairaalassa.
Hänellä oli potilaana perheenäiti, jonka poika oli klinikalla hoidossa. Poika oli
jäänyt äidin ja isän huomiota vaille näkymättömäksi lapseksi, kun muut lapset
olivat jommankumman lempilapsia. Äiti olisi pitänyt saada huomaamaan lapsensa, mutta hän puhui vain rahahuolista, pyykistä ja paljosta työstä. Kilpeläinen oli
tuskissaan tästä äidin toistuvasta valittamisesta. Silloin Georg Shugart huomautti
ankarasti, ettei Kilpeläinen ollut todella kuunnellut äitiä. Vasta sitten, kun hän
kuuntelisi, valitus loppuisi. Oivallettuaan tämän Kilpeläinen laski äidin suuren
pyykkimäärän ja otti seuraavalla kerralla asian puheeksi hänen kanssaan. Äiti sai
koko sydämestään valittaa nyt valtavaa työmääräänsä pyykin takia. Seuraavalla
kerralla äiti ottikin heti oma-aloitteisesti asian puheeksi hänen kanssaan ja kertoi,
miten tämä oli jäänyt huomiota vaille.54
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Otsikot Anna aina potilaan alkaa keskustelu ja Älä katkaise asiaa, josta hän
puhuu siirtämällä keskustelua toiseen muistuttivat autettavan todellisen kuuntelemisen tärkeydestä ja tämän tarjoaman keskusteluaiheen, oven, sulkemisesta. Apua
hakevan oli saatava aloittaa itse keskustelu, jotta se ei olisi edennyt sielunhoitajan haluamaan suuntaan. Usein autettava halusi keskustella aivan muusta aiheesta
kuin auttaja kuvitteli.55 Ohje koetteli jälleen sielunhoitajan kärsivällisyyttä. Hän
ei saanut johtaa asiakasta kysymyksillään uusien asioiden pariin ja siten keskeyttää
tämän ajatusta. Hänen tuli tehdä ainoastaan sellaisia kysymyksiä, jotka veivät asiakkaan ajatusta eteenpäin.56
Kysy niin, että et sano jotakin uutta oli keskustelutekninen ohje, joka esti auttajaa lyömästä lukkoon potilaan avaamaa ovea ja auttoi keskittymään potilaan
kuuntelemiseen. Ohje liittyi myös sielunhoitajan kärsivällisyyteen. Myös Rogers
huomautti, että tauko keskustelussa saattoi houkutella ohjaajan katkaisemaan
hiljaisuuden kysymyksillään, jotka veivät aivan eri suuntaan kuin potilas halusi.
Tällöin joidenkin asiakkaan sanojen toistamisesta vuorollaan muodostui kysymyksiä. Painottamalla jotain tämän sanaa sielunhoitaja osoitti todella kuulleensa, mitä
asiakas sanoi, ja samalla sai tämän pohtimaan syvemmin kyseistä asiaa.57
Kilpeläisen ajattelu seurasi Rogersin ja social casework -menetelmän näkemystä,
jonka mukaan auttajalla oli houkutus suunnata keskustelu haluamaansa suuntaan.
Terapiaprosessi keskeytyi, jos terapeutti muutti keskustelun aihetta ja suuntasi näin
potilaan ajattelua toisaalle, potilaan kannalta ja hänen mielestään epäoleelliseen.58
Edelliseen liittyi Kilpeläisen varoitus, joka oli jälleen Rogersin ja social casework
-menetelmän näkemyksiin pohjautuvan potilaskeskeinen periaatteen mukainen.
Rogers varoitti kiirehtimästä terapiaprosessia tuomalla keskusteluun emotionaalisia asenteita, joita asiakas ei vielä ollut valmis kohtaamaan.59
Vasta Yhdysvalloista kotimaan sairaalasielunhoidon kentälle tullut aloitteleva
sairaalateologi rohkeni antaa ankaran kiellon. Otsikko Työntekijä ei milloinkaan
saa puhua itsestään mitään vaati Kilpeläisen mielestä sielunhoitajalta lujaa itsekuria. Keskustelun pitämiseksi asiakkaan kysymyksissä sielunhoitajan tuli pidättyä
täysin omasta elämästään kertomisesta ja sille rinnasteisten esimerkkien esittämisestä. Jopa sen kaltaiset ilmaukset kuin ”minun näkemykseni on –– ” tai ”minulle
tapahtui kerran – –” olivat vaarallisia, sillä silloin ajatus siirtyi asiakkaasta sielunhoitajaan. Potilaan suunnatessa vihamielisiä tunteita ja syytöksiä sielunhoitajaan
tämän oli Kilpeläisen mukaan erityisen vaikea pidättyä suuntaamasta keskustelua itseensä puolustautumalla tai selittämällä. Tällöinkin tuli pysytellä koko ajan
potilaan tunteissa ja suunnata kysymykset hänen kokemukseensa. Kilpeläinen
neuvoi sielunhoitajaa suuntaamaan keskustelun autettavan asioihin esimerkkikysymyksin, kuten ”Te siis koette, että minä en ole ymmärtänyt teitä?”, ”Te tunnette,
etten ymmärrä teitä?”. Näin kysyen asiakas saatiin vähitellen tulkitsemaan omia
syitä negatiivisille tunteilleen.60 Rogers muistutti, että terapeutin oli pidettävä
aina fokus asiakkaassa, eikä hän saanut kertoa tälle mitään itsestään. Hamilton
on huomauttanut keskustelun palauttamisesta asiakkaan puheena oleviin
ongelmiin silloin, kun tämä projisoi omia ongelmiaan työntekijään.61
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Otsikolla Äänettömyys on yhtä tärkeää kuin sanat Kilpeläinen korosti hiljaisuuden sietämisen tärkeyttä keskustelutilanteessa. Paitsi potilaan myös sielunhoitajan
saattoi olla vaikea kestää hiljaisuutta. Hiljaisuus oli usein hedelmällinen tila, ja sen
kestämiseen sielunhoitajan tuli auttaa potilasta ja myös opettaa itseään. Kilpeläinen
huomautti Søren Kierkegaardin kuvaamasta silmänräpäyksestä, jonka havaitsemiseen tarvittiin ihmisille vaikeaa vaikenemista ja odottamista. Kilpeläinen vertasi
keskustelua käytävään, josta avautui usein ovi johonkin tärkeään, mutta jonka auttaja tuli usein sulkeneeksi sanoillaan. Pitkäkestoisen sielunhoitosuhteen kuluessa
oli kuitenkin mahdollista päästä tuohon aiemmin suljettuun huoneeseen.62
Apua hakeva saattoi keskusteluun tulleen tauon jälkeen aloittaa tärkeästä asiasta
tai jatkaa pohdintaa toisella tavalla. Jos sielunhoitaja oli malttamaton ja aloitti
uudesta asiasta, jonkin tärkeän asian käsittely mahdollisesti keskeytyi. Sielunhoitaja oli lyönyt lukkoon oven, josta olisi voitu käydä eteenpäin potilaan osoittamaan
suuntaan. Kilpeläinen neuvoi, että jos tilanne kehittyi autettavalle ahdistavaksi,
voi olla paikallaan käynnistää keskustelu esimerkiksi siitä, miltä hiljaisuus tuntui,
ja näin päästä käsiksi tärkeisiin asioihin.63
Psykiatri Sirkka Syvänne piti ensimmäisillä sairaalasielunhoidon kursseilla luennon hiljaisuudesta ja korosti niin ikään kuuntelemisen tärkeää merkitystä sekä
malttia kuunnella loppuun asti autettavaa keskeyttämättä tätä neuvoillaan. Hiljaisuudesta ja vaikenemisesta luennoi myös hollantilainen fenomenologisen psykopatologian opettaja J. H. van den Berg Utrechtin yliopistosta.64
Transferenssi liittyy Kilpeläisellä kuuntelemiseen, koska hän antoi ymmärtää
sen pakottavan kuuntelemaan autettavaa. Hän piti transferenssia käsitteenä, joka
oli lähellä Uuden testamentin näkemystä työntekijän todellisesta nöyryydestä,
arvosta ja rehellisyydestä. Hän vertasi sielunhoitajan tehtävää rakennustelineiden
tehtävään. Niitä ei ollut merkitty rakennuspiirustuksiin, mutta ne olivat välttämättömät. Telineet purettiin rakennuksen valmistuttua ja käytettiin uudelleen toisella
rakennustyömaalla. Kilpeläinen huomautti, että kiintymys oli sinänsä hyväksyttävä
tunne, johon sisältyi kiitollisuutta auttajaa kohtaan. Transferenssissa kiintymys
saattoi korostua liiaksi esimerkiksi niin, että isäsuhteessaan pettynyt henkilö alkoi
pitää pappia isähahmonaan ja pyrki jatkuvasti pääsemään tämän puheille. Tällöin
sielunhoitaja saattoi joutua siirtämään autettavan toiselle sielunhoitajalle, mikä oli
tehtävä huolellisesti valmistaen autettavaa siirtoon vähitellen. 65
b) Neuvominen ei kuulu potilaskeskeiseen sielunhoitoon
Tuoreissa Yhdysvaltain-eväissä Kilpeläinen osoitti, että asiakaskeskeiseen terapeuttiseen ohjaukseen ja sielunhoitoon ei kuulunut neuvojen antaminen. Koska auttaja ei tuntenut apua hakemaan tullutta ihmistä, Kilpeläinen huomautti ankaralla
otsikolla: Jos oikein kunnioittaisit edessäsi istuvaa ihmistä, et olisi kovin halukas tukkimaan hänen suutaan omilla neuvoillasi. Ihmisen ehdoton kunnioittaminen vaati
neuvojen antamisesta pidättymistä. Kilpeläinen havainnollisti tapauskertomuksella apua hakevan kunnioittamista ja neuvomisen ongelmaa. Samalla esimerkki
osoitti asiakaskeskeisen sielunhoidon perusasian, kuuntelemisen tärkeyden.
62 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 9–10.
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Teini-ikäinen tyttö rohkeni sielunhoitajana hakeutua tunnetun rovastin
puheille. Hän kertoi ihastumisestaan historianopettajaansa. Rovasti ei suostunut
kuuntelemaan enempää, vaan varoitti tyttöä opettajan avioliiton rikkomisesta
ja pakotti hänet lukemaan huorintekijän rukouksen. Pettynyt avunhakija poistui äkkiä rovastin luota. Itkien ja nauraen hän kertoi tapahtumasta seurakunnan
teinityttöjen kerhossa. Tapauksen vakavuudesta huolimatta kerhossa oli hauskaa.
Samaa koulua käyneet kerholaiset nimittäin tiesivät, että ihastuksen kohteena oli
kaikkien luokan tyttöjen ihailema suosittu naisopettaja.66
Kilpeläisen mukaan kristityillä oli voimakas tarve osoittaa, että heillä oli vastaukset kysymyksiin ja ratkaisut ongelmiin. Avunhakija lähti pois sielunhoitajan
luota hämmentyneenä, koska hän oli odottanut kuuntelijaa. Kyse oli lähimmäisen
kunnioittamisesta. Vaikeuksissa oleva ihminen tuli kertomaan asioitaan kaivaten
kuuntelijaa, joka ottaisi hänet vakavasti ryhtymättä jakamaan neuvojaan. Neuvot
voivat olla aivan vääriä, jos neuvoja ei malttanut ensin rauhassa kuunnella apua
hakevan kertomaa. Kilpeläinen ymmärsi pappia julistajana ja opettajana mutta
korosti, että sielunhoitajana papin tuli ensi sijassa kuunnella. Neuvominen oli
mahdollista vasta, kun ihminen oli valmis ottamaan neuvoja vastaan.67
Shugartin lausuma En voi ratkaista mitään toisen puolesta jatkoi neuvojen
antamisen ongelmallisuudesta ja korosti työntekijän luottamusta asiakkaaseen ja
tämän omiin kykyihin. Ammattiauttajan ei sopinut vastata ongelmien ratkaisuista, vaan hänen oli luotettava autettavan omiin kykyihin. Välistä olisi ollut helpompi ratkaista ongelma autettavan puolesta kuin auttaa tätä itsenäisemmäksi.
Avun hakijakin voi vaatia auttajaa ratkaisemaan ongelmansa. Kuitenkin tilanteen
muuttuessa neuvonantaja joutui helposti syytetyksi väärästä neuvosta, eikä autettava itsenäistynyt.68
Kolmas neuvomisesta varoittava ”tähdenväli” vapautti ei-ohjaavaa keskustelumenetelmää toteuttavan työntekijän hyväksymään hätääntymättä, että Meidän ei
tarvitse pystyä selviytymään tilanteesta. Jos sielunhoitaja ei osannut sanoa esitettyyn
ongelmaan mitään, hänellä oli vaarana paeta pitämään selittävä saarna. Sen sijaan
sielunhoitajan tuli osoittaa avun tarvitsijalle, että tämän oli syvennyttävä asioihin perusteellisesti. Sielunhoitajan oli pyydettävä autettavaa selittämään asiaansa
lähemmin, mitä tämä Kilpeläisen mukaan odottikin enemmän kuin valmista vastausta.69
Rogersin mukaan neuvojen merkitys oli vähäinen. Saattoi olla jopa haitallista
kiirehtiä terapiaprosessia antamalla neuvoja. Hän oli tehnyt äänitetyistä terapiakeskusteluista havainnon, että kysymyksiä esittävä asiakaskaan ei odottanut vastauksia. Sen sijaan hän houkutteli kysymyksillään ohjaajaa puolelleen ja toivoi, että
saisi haluamansa vastauksen. Autettava saattoi myös sijoittaa vihansa ohjaajaan, jos
vastaus ei ollut hyväksyttävä. Rogersin mukaan asiakas testasi terapeutin luotettavuutta neuvoa kysymällä eikä odottanutkaan tältä ratkaisua. Hänen ei-ohjaavan
periaatteensa mukaan asiakkaalla oli lopulta itsellään vastuu siitä, että hän löysi
ratkaisut ongelmiinsa. Sama näkemys oli social casework -menetelmän kehittäjällä
Hamiltonilla: social casework vastuutti ja piti tavoitteenaan saada asiakas luottamaan omiin voimavaroihinsa. 70 Shugartin opetus, ja näin ollen myös Kilpeläisen,
oli linjassa Rogersin ja Hamiltonin näkemysten kanssa.
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Rohkaisevien sanojen lausuminen muistutti neuvomista: rohkaisevat ja lohduttavat sanat olivat kuin neuvoja autettavan oman mielialan muuttamiseksi.
Varoitus Varo rohkaisua! oli tarpeen, koska rohkaiseminen nousi auttajan omista
tarpeista. Raamatunlauseilla ei sopinut vakuutella sielunhoidettavalle, että apu varmasti löytyisi. Kilpeläinen huomautti, että vetoaminen Raamatun arvovaltaan ja
lupauksiin ei ollut oikein, mutta sielunhoitaja valitsi tilanteeseen mielestään sopivan raamatunkohdan, ja autettava ei useinkaan kokenut sen sopivan tilanteeseen.
Katteettomat lupaukset avun löytymiseksi olivat pettäviä, koska tulevaisuutta ei
voinut tietää.71 Shugart on voinut omaksua varoituksensa Hamiltonilta, sillä tämä
varoitti liioista lupauksista ja epärealistisen toivon herättämisestä asiakkaassa.72
Tässä yhteydessä Kilpeläinen arvosteli myös herätyskristillisten evankelioimiskokouksien jälkikokousten sielunhoitoa, sillä hän oli havainnut niissä painostusta
ratkaisun tekoon.73 Kilpeläinen tiesi mistä puhui: hän oli kasvanut herätyskristillisessä ympäristössä ja johtanut seurakuntatyössä nuorten evankeliointia sekä toiminut evankelioimiskokousten jälkikokouksissa sielunhoitoavustajana. Hän oli jo
nuorena teologina omakohtaisesti kokenut, että parannuksen tekoon vaatiminen
oli ollut ahdistavaa.
Jotta sielunhoitaja ymmärsi, mihin autettava haki apua, hänellä tuli olla yhteinen kieli avunhakijan kanssa, ja sitä oli haettava kärsivällisesti. Otsikolla Älä tyydy
käsitteisiin, joita et potilaan tajunnassa tunne Kilpeläinen tarkoitti lähinnä kristillisten käsitteiden käyttöä sielunhoidossa. Hän korosti, että kristinuskon opetuksen
laajasta tavoittavuudesta huolimatta kristillisillä käsitteillä oli eri ihmisille erilainen
merkitys. Ei voinut edellyttää, että sielunhoidon asiakas tarkoitti käsitteillä samaa
kuin sielunhoitaja. Kullekin käsitteet tarkoittivat eri asioita oman kokemuspiirin ja ympäristön mukaan. Sekä sielunhoitajan että autettavan oli välttämätöntä
ymmärtää toistensa käyttämiä käsitteitä.74
Otsikko liittyi neuvomiseen: jos sielunhoitaja käytti kristillisiä käsitteitä miettimättä, ymmärsikö apua hakeva ne samoin kuin hän, hänen oli käytettävä paljon
aikaa neuvoakseen ja opettaakseen autettavalle sanojen merkityksiä. Kilpeläiselle
ymmärrettävän kielen käyttäminen oli ollut jo pitkään tärkeää. Hän oli arvostellut
kirkon työntekijöiden käyttämää ”kaanaan kieltä” jo 1940-luvulla ja toivonut, että
käytettäisiin selkeää arkikieltä ja vältettäisiin kaikin keinoin vaikeita teologisia tai
uskonnollisia termejä.75 Kilpeläinen tuli lähelle Rogersin ajattelua:
[Asiakkaan sanoman] tulkinnassa [terapeutin, ohjaajan] on parasta käyttää
asiakkaan käyttämiä käsitteitä ja symboleja. Jos Barbara [Rogersin kirjan
esimerkkitapauksen henkilö] kuvaa konfliktia hiusten heilauttamisena tai
heilauttamattomuutena, tai jos Paul [tapausesimerkin asiakas] näkee vaikeutensa emotionaalisen itsen ja tieteellisten halujen välisenä, noita käsitteitä
on ohjaajan käytettävä. 76

Sielunhoitajan tuli käyttää asiakkaan oman kielen käsitteitä eikä omaa ammattikäsitteistöään.77
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Kilpeläinen muistutti luentonsa loppuosassa, että hän ei ollut siinä puuttunut
sielunhoidon sisältöön tai sairaalasielunhoitajan opetus- ja julistustehtävään.78 Sielunhoidon tavoite oli Kilpeläisellä muuttumaton:
On selvää, että päämäärä pysyy samana: ihmisen auttamisena ja palvelemisena kaikin mahdollisin keinoin niin että hän pääsee Kristuksen tuntemiseen, opetuslapsen tielle ja vapautuu kärsimyksistään – edes jossain
määrin.79

Sielunhoidon päämäärän määrittelemistä voi pitää myös Kilpeläisen sielunhoidon
määritelmänä, vaikka hän ei sitä sellaiseksi nimennyt. Virke herättää kysymään,
mitä uutta Kilpeläinen toi Yhdysvalloista. Ero keerygmaattisen henkilökohtaisen
sielunhoidon tavoitteen, evankeliumin julistamisen yksityiselle, ja Kilpeläisen esittämän tavoitteen välillä ei näytä suurelta. Sitä paitsi Kilpeläinen mainitsi sairaalasielunhoitajan tehtäväksi edelleen myös julistamisen ja opettamisen, mutta ei
puuttunut niiden sisältöön. Hän ei näytä pitäneen näitä sielunhoitona, vaikka ne
kuuluivat sairaalateologin tehtäviin.
Luento sairaalasielunhoitajien koulutuskurssilla osoitti, että ero vanhan ja
uuden välillä oli periaatteessa ratkaisevan suuri. Kilpeläiselle sielunhoito ei ollut
julistusta, vaikka perimmäinen tavoite pysyi samana ja vaikka sairaalateologin
muihin tehtäviin kuului myös julistus. Evankeliumi oli tarjolla autettavalle, mutta
hän valitsi keskustelun teeman ja suunnan. Hänen pulmansa olivat keskipisteessä.
Jos käynnistyi jotain muuta kuin apua senhetkisiin ongelmiin, se tapahtui, koska
Kristus oli aina keskustelutilanteessa paikalla. Hän saattoi vaikuttaa uskon syntymiseen, hengellisen elämän elpymiseen tai sen syvenemiseen, koska Pyhä Henki
toimi ihmisen psyykestä käsin. Etääntyminen siihen saakka valtavirtana olleesta
sielunhoitonäkemyksestä sai käynnistämisvälineekseen Kilpeläisen Yhdysvalloista
tuoman menetelmän, joka ei ollut kaukana henkilökohtaisesta huollosta.
Kilpeläinen palautti vielä kuulijoidensa mieliin Jeesuksen sanat siitä, että hän
oli luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme oli hänen nimessään koolla. Kilpeläisen mukaan Jeesuksen sanat merkitsivät, että sielunhoidossa ”pitäisi tapahtua
jotain sellaista, jonka alle Kristus voisi kirjoittaa nimensä”. Kilpeläinen tarkensi vielä, mitä lause tarkoitti: kaikkien keskustelujen yhteydessä ei ollut tarpeen
käyttää Raamatun sanoja, jotta sitä voitiin nimittää kristilliseksi sielunhoidoksi.
Apua tarvitsevan auttaminen ja voinnin koheneminen olivat aina Jumalan teko.
Kun psykoosia sairastavan harhat helpottivat ja hän pääsi lähemmäs todellisuutta sielunhoitotilanteessa, sielunhoitaja saattoi kokea vahvasti, että kolmantena oli
paikalla ollut Kristus. Kristuksen työtä tehtiin aina inhimillisin välinein, luennoija
muistutti.80
Kuten Kilpeläinen jo edellisenä talvena oli Yhdysvalloista käsin kirjeissään tehnyt selväksi, hänen tavoitteensa oli toteuttaa sielunhoitoa aiemmasta poikkeavalla
tavalla keskittymällä henkilökohtaisiin sielunhoidollisiin, terapeuttisiin keskusteluihin. Kun sielunhoitaja käytti inhimillisiä välineitä, potilaskeskeistä autettavan
tilanteeseen asettumista, ratkaisujen etsimistä yhdessä, kuuntelemista, ihminen
saattoi tulla autetuksi ja Jeesus voi vahvistaa allekirjoituksellaan tapahtuneen
Jumalan teoksi.
78 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 24.
79 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 24.
80 KKHA KSA Hda1 Kilpeläinen 1961, 24–25.
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Irja Kilpeläinen toi sielunhoitonäkemyksensä tilanteeseen, jossa kaksi lääketieteen historiasta erotettavissa olevaa sairauskäsitystä – fenomenologinen ja
ontologinen – kamppailivat elintilasta sairaalamaailmassa. Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen taustalla oli ilmiöiden fenomenologiseen, tietoiseen kokemukseen
perustuva antropologinen sairauskäsitys, toiselta nimeltään intentionaalinen tulkinta. Terveydenhuollossa hallitsi biolääketiede ja sen piirissä vallinnut ontologinen
sairauskäsitys. Sen mukaan terveys ja sairaus määriteltiin antamalla periaatteessa
laboratorion keinoin todennettavissa oleva tarkka kuvaus ihmisen elintoiminnoista ja hänen käyttäytymisestään. Parantaminen ei ollut ihmisen parantamista, vaan
sitä, että ulkopuolinen olio, sairaus, pyrittiin poistamaan ihmisestä. Terve oli se,
jonka elimet ja elintoiminnot olivat normaalien arvojen mukaisia riippumatta siitä, kokiko ihminen itse olevansa sairas vai terve tai haittasiko sairaudeksi nimetty
poikkeavuus hänen elämäänsä vai ei.81
Antropologinen sairauskäsitys suhtautui todellisuuteen ja näki sairauden olemuksen toisin. Tämä 1960-luvun alkupuolen suomalaisessa sairaalasielunhoidossa
vallinnut sairauskäsitys tarjosi vaihtoehdon biolääketieteen ylivallalle terveydenhuollossa. Sairaalasielunhoidon piirissä pääosin torjuttiin ontologinen selitysmalli.
Kun antropologisen sairauskäsityksen mukaan todellisuus oli koettu ja koettavissa
oleva maailma, ratkaisevaa oli ihmisen oma kokemus, joka vaihteli yksilöittäin.
Erityisen selvästi Kilpeläisen antropologinen sairauskäsitys tuli esille hänen
luentonsa kohdassa ”Ei ole tärkeää, mikä objektiivisesti on totta. Tärkeää on se,
miten potilas sen kokee”. Sairaus ei ollut ihmisen ulkopuolinen elementti, vaan
osa hänen persoonallisuuttaan, joka oli ymmärrettävissä hänen elämänhistoriansa
ja kokemusmaailmansa osana. Jotta ihminen saattoi parantua, myös hänen elämänhistoriaansa liittyviä ongelmia ja kokemusmaailmaa oli käsiteltävä. 82
Miten Kilpeläisen luento sijoittui muiden sielunhoitoon liittyvien luentojen
ja keskustelujen joukkoon? On muistettava, että henkilökohtainen keskustelu
sairaalasielunhoidon työtapana oli ollut tärkeässä asemassa jo ennen Kilpeläistä.
Niilo Syvänteen laajojen sielunhoidon luentojen lisäksi oli muutamia sielunhoidon alaan liittyviä luentoja ja joissain muissa luennoissa sitä sivuttiin. Sielunhoitoa
koskettelivat psykiatri Sirkka Syvänteen luento autettavan kuuntelemisesta sekä
mielenterveydestä ja uskonelämästä, Matti Joensuun luennot sairaalasielunhoitajien koulutuksesta Yhdysvalloissa ja seksuaalisuudesta sielunhoidon kysymyksenä,
asessori Ensio Kuulan luento sairaalapapin yhteistyöstä sairaanhoitajien ja lääkärien kanssa Yhdysvalloissa, professori Erkki Kansanahon83 luento sielunhoidon koulutuksesta, piispa Martti Simojoen luento sielunhoidon ongelmista sekä eksegeetti
Esko Haavan ja Arthur Javenin luennot Jeesuksesta sielunhoitajana. Tapauskertomusten käsittelyssä sekä ryhmä- ja yhteiskeskusteluissa sielunhoidon kysymykset
olivat luonnollisesti esillä.84
Kilpeläinen toi muiden luentojen joukkoon ja suomalaiseen sairaalasielunhoitoon Yhdysvalloista tuliaiset, jotka käynnistivät muutoksen kirkon sairaalasielunhoidossa. Vaikka hän totesi luennon alussa, että hänen esittämänsä
keskustelumenetelmä ei ollut kuulijoille uusi, ja viittasi henkilökohtaiseen huoltoon, hän käytti siitä ennen kuulematonta nimeä. Kyse oli terapeuttisesta ohjauksesta, joka oli lähellä terapiaa. Rogersille käsitteet counseling eli terapeuttinen
81 Kettunen 1990, 117–118.
82 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 14; Purhonen 1988, 39; Kettunen 1990, 118–120, 130–131.
83 Erkki Kansanaho toimi Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorina 1957–1966 ja Tampereen
hiippakunnan piispana 1966–1981. Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1990, 222; Heikkilä 2012, 450–451.
84 KKHA KSA Hda1 Sshk 1960–1961 ohjelma.
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ohjaus ja terapia olivat aluksi synonyymeja. Kilpeläinenkin kertoi opiskelleensa
St. Luke’ -sairaalassa terapiaa. Shugart opetti Kilpeläiselle käsitteen counseling
sisällön, Stinnette täydensi sitä opettamalla, mitä pastoral tarkoittaa. Kilpeläinen
esitteli Yhdysvalloissa Carl Rogersin asiakaskeskeisen terapiamenetelmän pohjalta
kehitetyn pastoral counseling -sielunhoidon, jonka hän sovitti kotimaan oloihin.
Vaikka social casework -keskustelumenetelmän voi sanoa olleen lähellä terapiaa ja pastoral counseling -menetelmää, kyse ei enää ollut vain henkilökohtaisen
huollon lievästä muokkaamisesta sielunhoitoon soveltuvaksi. Kahden menetelmän
välistä eroa selkiytti se, että UTS:ssa professorina sekä psykiatrian ja uskonnon
ohjelman perustamisen edistäjänä tunnetun Paul Tillichin teologia vaikutti Kilpeläisen opiskelun taustalla. Kaiken kaikkiaan luento ei ollut vain sielunhoitomenetelmän vaan uuden näkemyksen ja asennoitumisen opettamista sekä samalla
perinteisen keerygmaattisen sielunhoidon kritiikkiä.
Pertti Järvinen katsoo, että Kilpeläisen menetelmää ei voi pitää identtisenä
Rogersin menetelmän kanssa, mutta heillä voidaan sanoa olevan sama perusnäkemys. Järvisen näkemys sopisi paremmin social casework- eli henkilökohtaisen
huollon menetelmään.85 Hannu Purhonen on sitä mieltä, että Kilpeläinen toi Suomeen Rogersin asiakaskeskeisen menetelmän. Matti-Pekka Virtaniemi katsoo, että
Kilpeläinen siirsi Rogersin menetelmän lähes sellaisenaan sielunhoitoon lähinnä
Shugartin välityksellä. Aarno Sainio ja Erik Ewalds pitävät Kilpeläistä Rogersin
menetelmän omaksuneena. Paavo Kettunen sen sijaan suhtautuu kriittisesti Kilpeläisen rogersilaisuuteen – suhteessa psykoottisten sielunhoitoon – ja korostaa
hänen liittymistään eksistentiaalianalyyttiseen perinteeseen.86 Esko Koskenvesa
vetoaa Kilpeläisen omaan kielteiseen kantaan ja huomauttaa, että tällä oli ensimmäisistä työvuosistaan lähtien lähimmäiskeskeinen lähestymistapa. Sekä Kilpeläisen rogersilaisuuden puoltajat että osin kriittinen Kettunen ovat perustelleet
näkemystään Kilpeläisen 1966 ilmestyneen pastoraalitutkielman, 1969 ilmestyneen kirjan tai hänen myöhempien lausumiensa pohjalta.87
Luento osoittaa, että Kilpeläinen paljasti jo syksyllä 1961, että Rogersilla ja
hänellä oli enemmän yhteistä kuin vain perusnäkemys. Se vahvisti, että UTS:n
koulutus oli nimensä ”Johdatus/perehdytys kliiniseen pastoral care -sielunhoitoon” mukainen. Kilpeläisellä oli tarjota Yhdysvaltain-tuliaisinaan sielunhoidon
menetelmä, jossa oli selvät pastoral counseling -sielunhoidon merkit. Luento
paljasti myös neljän keskustelumenetelmän, social casework -menetelmän, client
centered -menetelmän, pastoral counseling -menetelmän ja esittelemänsä sielunhoitomenetelmän läheisen sukulaisuuden. Kilpeläinen istutti luennollaan siemenen murrosajan maaperään. Sairaalasielunhoidon kentällä julistuskeskeinen
ajattelu eli vielä.

85 Järvinen 1976, 54.
86 Sainio 1970, 258; Virtaniemi 1981, 117; Purhonen 1988, 16; Kettunen 1990, 258. Eksistentiaalianalyysin  
– toisin kuin freudilaisuuden – näkemyksen mukaan psykoanalyysi on mahdollista psykoosisairaille.
Kettunen 1990, 258 ja alaviite 55. Moni suomalainen sielunhoitaja on omaksunut eksistentiaalianalyyttista
lähestymistapaa Therapeia-säätiön koulutuksissa. Gothóni 2014, 21–23.
87 Virtaniemi 1981, 117; Purhonen 1988, 16; Kettunen 1990, 115, alaviite 38, 179; Koskenvesa 2012,
430.. Virtaniemi ja Kettunen ovat osoittaneet Kilpeläisen tuoneen sairaalasielunhoidon koulutukseen
psykoterapeuttisesti orientoituneen sielunhoidon keskustelumenetelmän viittaamalla vuoden 1966 ja sen
jälkeisen ajan lähteisiin sekä Kettunen myös Kilpeläisen mielipidekirjoitukseen (Kmaa 14.6.1988). Virtaniemi
1981, 117; Kettunen 1990, 258. Niin ikään Purhonen ja Sainio viittaavat Kilpeläisen 1969 ilmestyneeseen kirjaan
Osaammeko kuunnella ja auttaa.
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c) Irja Kilpeläisen, Niilo Syvänteen ja Martti Simojoen näkemykset vastakkain
Niilo Syvänne oli 1960-luvun alkupuoliskolla maan johtava sairaalasielunhoidon
teologi, kouluttaja ja koulutuksen kehittäjä. Hän johti ensimmäisiä sairaalasielunhoitajien koulutuskursseja ja piti valtaosan sielunhoidon luennoista. Hänen
sielunhoitoa käsittelevien kirjojensa Pappi vai lääkäri (1959) ja Keskustelu ja yhteys
(1965) lisäksi ilmestyivät noihin aikoihin vain Heimer Virkkusen Henkilökohtainen sielunhoito (1959) ja Aarne Siiralan sairaiden sielunhoitoon liittyvä Sairauden
sanottava (1962).88 Näin ollen Syvänteen sielunhoidon näkemys hallitsi tilannetta,
johon Kilpeläinen toi oman näkemyksensä. Syvänteen sairauskäsityksen taustalla
oli hänen ihmiskäsityksensä, jonka Paavo Kettunen nimeää olemusfilosofis-relationaaliseksi. Syvänne käytti tulkintavälineenään dialektisen teologian sielunhoitoperinnettä, kun hän määritteli Raamatun ilmoituksesta käsin, mikä oli Jumalan
tarkoittama ihmisen aito olemus. Hän selitti ihmisen kärsimyksen johtuvan siitä, että hänen elämässään ei toteutunut Jumalan tarkoitus. Syvänteen mukaan
ihmisen elämän kokonaisuuden voi nähdä vain Jumalasta käsin, jolloin ihmisen
ensisijainen suhde oli Jumala-suhde. Sielunhoito oli näin ollen pohjimmiltaan
jumalasuhteen hoitamista.
Sielunhoidon piiriin kuuluivat säännöllinen Raamatun lukeminen, jumalanpalvelukset, hartauselämä ja rukous. Sielunhoidon välineitä olivat Jumalan sana,
opetus, kasvatus ja jopa kirkkokuri. Viimeksi mainittu väline ei ollut itse asiassa
yllättävä, sillä se mainittiin tuolloin uudessa kirkkolaissa, joka astui voimaan samana vuonna 1963 kuin Syvänne mainitsi sen luennossaan. Sielunhoitoon sisältyivät
Syvänteen mukaan yleensä rippi ja synninpäästö, nuhteleminen, varoittaminen,
kehottaminen, lohduttaminen, opettaminen ja heikon tukeminen.89
Jumalasuhde tarkoitti Syvänteelle koko ihmistä kaikkine asioineen Jumalan
edessä. Jumala oli puhaltanut ihmiseen elämän hengen, jolloin hänestä oli tullut
elävä sielu. Ihmisen koko ruumiskin kuului sieluun. Näin sielunhoito oli koko
ihmisen hoitamista. Hän korosti jumalasuhteen keskeisyyttä selittämällä, että sielunhoitosuhteessa ei niinkään ollut kyse kahden ihmisen – auttajan ja autettavan
– välisestä suhteesta vaan kahden ihmisen suhteesta Jumalaan. He olivat suhteessa
toisiinsa vain sikäli kuin he olivat suhteessa Jumalaan. Tällöin jumalasuhteen
hoitaminen oli kaikessa parantamisessa ensiarvoista. Sielunhoidon tehtävänä oli
korjata kaikkien sairauksien perimmäisen aiheuttaja, vääristynyt tai kokonaan katkennut jumalasuhde. Syvänteen näkemyksen voi tiivistää myös näin: sielunhoidossa oli kyse koko ihmisen hoitamisesta jumalasuhteesta käsin. Syvänne kuvasi
ihmisen tilannetta sellaiseksi, jossa ihmiselämän kriisit, kuten sairaudet, johtuivat
siitä, että elämässä oli alueita, joihin evankeliumi ei ulottunut. Sielunhoidolla oli
näin ollen mitä tärkein tehtävä kaikessa parantamisessa.90
Kilpeläisen näkökulma oli toinen, CPE:ssa vallalla olleen Jumala ihmissuhteessa -teologian mukainen. Hän näki sielunhoitosuhteen kahden ihmisen välisenä suhteena, jossa Jumala oli läsnä. Hän ei luennossaan viitannut suoraan
sairauksien syihin, mutta jos hän olisi nähnyt ne kuten Syvänne näki, hänen olisi
ollut otettava ne esille sielunhoidon lähtökohtana. Myöhemminkään Kipeläinen

88 KKHA KSA Hda 1 Pietilä 1965 (Sairaalasielunhoitajien kursseilla 1960–1961 ja 1963–1964 käsiteltyjä
kysymyksiä) ja Syvänne 1962a; KKHA KSA Cb 1 Sshktmk 10.5.1963 4 §; Kettunen 1990, 86.
89 KKHA SHA Hda 3 Syvänne 1963b, 1–2; KL 1963 § 67; Kettunen 1990, 97–98, 172–173, 177.
90 KKHA SHA Hda 1 Syvänne 1959, 14–16, 109; Syvänne 1960a, 5, 10, 11, 46–47, 54, 56–57.
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ei selittänyt sairauksien syitä hengellisesti jumalasuhteen rikkoutumisena vaan
näki syyt psykodynaamisen näkemyksen tavoin pääosin ympäristötekijöistä johtuvina.91
Kilpeläisen ja Syvänteen näkemykset Raamatun käytöstä ja Jumalan sanan
merkityksestä sielunhoidossa olivat erilaiset. Edellinen ei jälkimmäisen tavoin
korostanut Jumalan sanan merkitystä eikä julistusta sielunhoidon kaiken kattavana perustehtävänä. Syvänteelle psykiatria, psykologia ja antropologia olivat
sielunhoitajan välttämättömiä aputieteitä, joiden avulla hän ymmärsi oikein
sielunhoidon varsinaista opasta Raamattua.92 Syvänne ei omasta herätyskristillisyyteen perustuvasta uskon- ja sielunhoitonäkemyksestään käsin voinut pitää
näitä uusia ihmistieteen aloja teologiaan ja uskon perustaan, Raamattuun nähden
tasavertaisina.
Kilpeläinen ei kiistänyt sairaalasielunhoitajankin tehtäviin kuuluvan julistusja opetustehtävän merkitystä, mutta hän ei jäsentänyt sielunhoitoa julistuksesta
vaan ihmisen avun tarpeesta käsin. Hän tulkitsi myös Raamattua yksilön elämäntilanteesta käsin. Itse asiassa näin tehdessään hän puolusti psykoterapeuttista
orientoitumistaan, kun hän tulkitsi tällä tavoin erityisesti Jeesuksen opetuksia ja
esimerkkiä. Kilpeläinen varoi ja varoitti lohduttamasta potilasta raamatunlauseilla, koska sielunhoitaja näin toimiessaan valitsi omasta näkökulmastaan raamatunkohdat ajattelematta potilaan tarpeita. Tällöin sielunhoitaja Kilpeläisen mukaan
lohdutti lopulta vain itseään sillä, että hän uskoi auttaneensa potilasta Jumalan
sanalla.93
Sairaalasielunhoidossa Syvännekin piti henkilökohtaista sielunhoitoa, keskustelua sairaan kanssa, keskeisenä. Hänen mukaansa Jumalan sanan julistaminen oli
kuitenkin seurakunnan sielunhoidollisesti tärkein työmuoto. Hän piti henkilökohtaista sielunhoitoakin sanan julistamisena yksityiselle ja viittasi toistuvasti tunnettuun sveitsiläiseen keerygmaattisen sielunhoidon edustajaan Eduard
Thurneyseniin. Tässä mielessä Syvänne oli perinteisen keerygmaattisen sielunhoidon edustaja. Hän piti sairaalasielunhoitajan työn onnistumisen kannalta tärkeänä, että tämä oppi ymmärtämään sairasta ihmistä. Sielunhoitaja joutui ”kokemaan
sairauden melkein samoin kuin sairas”. Voidakseen auttaa sairasta sielunhoitaja
joutui taistelemaan sairautta vastaan omassa itsessään, selvittämään omat vaikeutensa ja kantamaan sitten toisen kuormia yhdessä eläen.94 Tällaiset näkemykset
viittaavat siihen, että Syvänne näki sielunhoidon tehtävän myös apua tarvitsevan
hätään osallistumisesta käsin – kuten Kilpeläinenkin –, vaikka määrittelikin sielunhoidon varsinaisen tehtävän julistuksesta käsin.
Syvänne piti sairaalasielunhoitajan tärkeimpänä tehtävänä henkilökohtaista
sielunhoitoa. Ensimmäisen sairaalasielunhoitajien koulutuksen sisältö, jonka keskeisin laatija hän oli, kertoi jo sinänsä henkilökohtaisen sairaiden sielunhoidon
keskeisyydestä Syvänteen ajattelussa. Pääosan kurssijaksojen opiskeluajasta vei
henkilökohtaisista keskusteluista laadittujen tapausselostusten käsittely ryhmissä.
Henkilökohtaisen huollon luentojen suuri määrä ja Syvänteen paneutuminen
omilla luennoillaan sairaiden henkilökohtaiseen sielunhoitoon osoittavat sen
merkityksen.95 Taustalla oli hänen pitkä kokemuksensa sairaiden sielunhoidosta.
Syvänne oli kertonut tästä jo kirjassaan Pappi vai lääkäri (1959).
91
92
93
94
95

HtkliA
KKHA
KKHA
KKHA
KKHA

Kilpeläinen 1966 c, 23–24, 23 alaviitteet, 28–29 alaviite.
SHA Hda 1 Syvänne 1960b, 1–6 ja 1960a, 11.
KHA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 24.
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Kilpeläinen ei voinut pitää kiinni vanhasta keerygmaattisesta sielunhoitonäkemyksestä, koska hän oli irtautunut evankelioivasta herätyskristillisyydestä ja juuri
irtautumisen myötä alkanut erityisesti kiinnostua henkilökohtaisesta sielunhoidollisesta työstä. Hänestä tuli samalla uuskansankirkollisen uusien erityistyömuotojen
kehittämisen kannattaja teologitovereidensa rinnalla. On selvää, että hän omaksui
lundilaiseen teologiaan innostuneilta uuskansankirkollisen näkemyksen airuilta
näiden näkemyksiä. Kilpeläinen ei tuonut näkemyksiään suoraan esille, koska hän
ei pitänyt itseään teologina vaan käytännön kenttätyöntekijänä.
Syvänteen ja Kilpeläisen näkemyksissä oli myös liittymäkohtia ja yhtäläisyyksiä, kuten antropologisen sairauskäsityksen piirteet ja sielunhoidettavan tilanteeseen eläytymisen korostaminen. Syvänne ei kiistänyt psykiatrian ja psykologian
merkitystä sielunhoidolle. Hän asettui niin ikään Niinivaaran synodaalikirjoituksen pohjalta syntyneen uuskansankirkollisuuden ja herätyskristillisyyden välisen
vastakohta-asetelman keskellä Kilpeläisen tavoin uuskansankirkollisuuden kannalle, vaikka hän toisaalta kirjoissaan ilmensi herätyskristillistyyppistä näkemystä.
Syvänne horjui ja osoitti epäjohdonmukaisuutta pyrkiessään sovittelemaan vastakkainasettelua. Hän näki sielunhoidon tehtäväksi yhteyden löytämisen uuskansankirkollisen ajattelun mukaisesti myös ei-uskonnollisiin kansankerroksiin.96
Syvänteen ongelmana oli, että hän putosi eri näkemysten väliin kahdella tavalla.
Ensinnäkin hän putosi uuskansankirkollisuuden sekä ennen toista maailmansotaa
vallinneen pietistisen kansankirkon mielenmaiseman ja tätä ajattelua sodan jälkeen
edustaneen uuspietistisen linjan väliin. Toiseksi hänen sielunhoidon näkemyksensä sijoittui keerygmaattisen ja pastoral counseling -sielunhoidon välimaastoon. Hän
pyrki kuitenkin käyttämään ilmeisen hankalaa asemaansa hyväkseen toimimalla
välittäjänä, vastakohtien pehmentäjänä vanhan ja uuden välillä.
Tärkein Syvännettä ja Kilpeläistä yhdistävä seikka, joka teki mahdolliseksi
yhteistyön ja toistensa kunnioittamisen, oli samankaltainen käsitys sielunhoidollisen keskustelun toteuttamistavasta. Molemmat korostivat asiakkaan kuuntelemista ja tämän vierelle asettumista tasavertaisena lähimmäisenä.97 Henkilökohtainen
sielunhoito oli molemmille ensisijainen työmuoto sairaalateologin työssä. Erot
teologiassa, raamatuntulkinnassa ja ihmiskäsityksessä eivät välttämättä häirinneet
yhteistyötä, koska taustateoriat eivät käytännön sielunhoitotyössä nousseet keskeiseen asemaan. Apua hakevan ihmisen jumalasuhteen kuntoon saattaminen evankeliumia julistamalla ja ihmisen auttaminen Kristuksen tuntemiseen, opetuslapsen
tielle ja kärsimyksistä vapautumiseen kuvasivat molempien työn päämäärää.
Martti Simojoki oli merkittävä perinteistä näkemystä edustanut sielunhoidon
teologi. Hän avasi ensimmäiset sairaalasielunhoitajien koulutuskurssit 1960–1961
ja piti myös viimeisellä kurssijaksolla marraskuussa 1961 luennon ”Sielunhoidon
kysymyksiä”98 ennen Kilpeläisen counseling-luentoa.99
Simojoki korosti Syvänteen tavoin jumalasuhteen tärkeyttä sielunhoidossa ja
piti sielunhoitoa evankeliumin julistamisena yksilölle. Heidän ajattelussaan oli
kuitenkin selvä painotusero, joka näkyi käsityksessä sielusta. Kun Syvänteen käsitys perustui Jumalan luomistyöhön, Simojoki viittasi lunastukseen ja painotti näin
soteriologiaa. Jumala-yhteys, Kristuksen lunastustyö ja iankaikkinen elämä ihmisen lopullisena päämääränä olivat Simojoen ihmiskäsityksen luovuttamattomia
peruselementtejä ja myös sielunhoidon perusta. Ihminen oli tarkoitettu jumala96
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Kettunen 1990, 132–133, 177.
Syvänne 1959, 85, 120.
KKHA Hda 1 Simojoki 1961.
KKHA KSA Hda 1 Sairaalasielunhoidon koulutuskurssin ohjelma 1960–1961.
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yhteyteen ja näkyvää todellisuutta todellisemman todellisuuden yhteyteen. Koko
ihmispersoonan pelastuminen oli Simojoen antropologian perusta, ei sielun tarkka
määritteleminen kuten Syvänteellä.
Kristillisen sielunhoidon perustana ei Simojoen mukaan voinut olla sellainen
ihmiskäsitys, joka keskittyi vain näkyvään todellisuuteen ja somaattiseen uudistumiseen. Ihmisen ongelmien selittämistä pelkästään uskonnollisiksi hän ei hyväksynyt, mutta suhtautui kriittisesti psykologiaan ja freudilaiseen ihmiskäsitykseen.
Hän ei hyväksynyt psykologian ja psykoterapian ajatusten tuomista sielunhoitoon.
Sielunhoito tähtäsi pelastukseen, Jumalan lapseuteen, kun taas psykologian päämääränä oli sielunelämän ja koko ihmisen tervehtyminen.100
Simojoki oli näin ollen Syvännettä jyrkempi kannoissaan. Kilpeläinenkin
kuvasi sielunhoidon merkitystä vetoamalla Kristukseen. Asiakas- tai potilaskeskeinen sielunhoito ei kuitenkaan ollut hänen mukaansa kääntymykseen kehottavaa
julistusta, vaan ihmisen kuuntelemista ja kohtaamista hänen esittämistään kysymyksistä ja elämäntilanteestaan käsin. Kilpeläisen mukaan Jeesus kohtasi ihmisiä
nimenomaan tällä tavoin.
Simojoen syntikäsitys oli perinteisen pietistisen katekismuskristillisyyden
mukainen.101 Hän kritisoi sellaista sielunhoidon ihmiskäsitystä, joka hyväksyi ihmisen alitajunnasta nousevat tunteet ja tarpeet. Hänelle paitsi teot myös
tunteet voivat olla synnillisiä. Tämä näkemys ilmeni erityisen selvästi siinä, että
hän piti eroottisia tunteita syntinä. Kristillisen sielunhoidon tarkoitus ei voinut
olla, että ihminen hyväksyi itsensä. Simojoelle ihmisen hyväksymisen ja hyväksymättä jättämisen kriteerinä oli kristillinen pelastususko. Piispana häntä sitoi
kirkon opetusvirka ja sitoutuminen kirkon tunnustukseen, mutta myös hänen
oma herännäisyydestä peräisin ollut uskonmaailmansa todennäköisesti vaikutti
tähän asenteeseen. Sitä vastoin sielunhoitajat Syvänne ja Joensuu pohtivat luennoissaan, miten syntistä ihmistä voitiin auttaa. Tällöin kyse oli siitä, kenet voitiin
hyväksyä.102
Oleellista suhteessa Kilpeläiseen oli, että Simojoki torjui epäsuorasti ihmisen
alitajunnan. Toinen merkittävä seikka oli, että Simojoki arvosteli yhdysvaltalaista sielunhoitokirjallisuutta, joka hänen mielestään oli ristiriidassa kristillisen
pelastususkon kanssa. Simojoki kritisoi erityisesti amerikkalaisen näkemyksen
sisältämää vaaraa, että siinä uskonto käsitettiin pelkästään tämänpuoleiseksi. Kritiikki ja Simojoen varoitus olivat siinä mielessä perusteltuja, että Rogersin täysin
immanenttisen terapianäkemyksen vaikutuksesta Carroll Wise käsitti uskonnon ja
jumaluuden nimenomaan immanenttiseksi, ihmisen psyykessä ilmeneväksi. Tällöin soteriologian ydin, Kristuksen pelastusteko, jäi huomiotta.103
Herää kysymys, epäilikö Simojoki Kilpeläisen olleen Yhdysvalloista tultuaan
teologisesti Rogersin ja Wisen näkemysten kannalla. Muistuttihan Kilpeläisen
näkemys Wisen immanenttista käsitystä, koska Jumala toimi hänenkin mukaansa ihmisen psyykessä, alitajunnassa. Ystävysten näkemykset alitajunnasta ja siihen
liittyvistä tunteista olivat vastakkaiset. Kilpeläiselle alitajunta oli itsestään selvä ja
myönteinen tosiasia, Pyhän Hengen toiminnan paikka, ja kaikki sieltä nousevat
100 KKHA KSA Hda 1 Syvänne 1960a, 4–8; KKHA KSA Hda 1 Simojoki 1961; 4–6; Simojoki 1949, 21, 121;
Kettunen 1990, 87, 93–94, 98.
101 KKHA KSA Hda 1 Simojoki 1961, 7–8; Seppo 2013, 325–326.
102 Kettunen 1990, 107.
103 KKHA KSA Hda 1 Joensuu 1960a, 3; Simojoki 1961, 7–8; Kettunen 1990, 107, 203–204. Wise esittää
kirjansa luvussa ”Sielunhoito ja kristillinen usko”, että uskon ydin on ihmisen sisäisessä maailmassa ja
Jeesuksen sanoman ydin on hänen esimerkillinen elämänsä ja opetuksensa. Kristuksen sovitustyöhön, ristiin
ja ylösnousemukseen Wise ei viittaa. Wise 1969, 132–143, 151–152.
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tunteet olivat hyväksyttäviä. Simojoki puolestaan tuskin hyväksyi alitajunnan olemassaoloa, ja mielessä olevat tunteetkin saattoivat olla syntiä. Seurauksena oli, että
Simojoen ja Kilpeläisen syntikäsitys ja näkemys ihmisen hyväksymisestä eivät itse
asiassa edes kohdanneet. Kilpeläinen piti ihmisen hyväksymistä ensisijaisena sielunhoidon onnistumiselle, vaikka syntiä sinänsä ei tullut hyväksyäkään. Simojoki
puolestaan ei tehnyt eroa ihmisen hyväksymisen ja synnin hyväksymisen välillä.104
Oli selvää, että erilainen synti-oppi, hamartiologinen positio, teki railoa Kilpeläisen uudenlaiseen uskonnollis-teologiseen orientaatioon nähden.
Kilpeläinen toi kotimaahan juuri niitä aatteita ja omaksui paljolti sen kirjallisuuden opetuksia, joihin Simojoki suhtautui kielteisesti. Huomionarvoista on, että
Simojoen pidettyä luentonsa Kilpeläinen luennoi heti seuraavaksi105 ja itse asiassa
kumosi Simojoen näkemyksiä psykiatrian ja psykologian suhteesta sielunhoitoon.
Molemmille on väistämättä ollut hankala asia, että ystävänsä Yhdysvaltoihin sielunhoitoa opiskelemaan lähettämiseen keskeisesti vaikuttaneen ja itse lähetetyn
näkemykset erosivat toisistaan paljon. Koska sielunhoidon päämäärä oli luennon
perusteella molemmilla kuitenkin sama, Kristuksen tunteminen, minkä Kilpeläinen selkeästi ilmaisi, ei vastakkainasettelu muodostunut ratkaisemattomaksi.
Lähteet eivät kerro sellaisista Simojoen ja Kilpeläisen välisistä keskusteluista, jotka
olisivat tuoneet erimielisyydet julkisuuteen. Kyseessä oli sittenkin rauhanomainen
näkemysten vastakkain asettuminen.
Kilpeläinen kirjoitti Simojoelle kotimaahan paluunsa jälkeen kirjeen, jonka
mukana oli katsaus vuodesta Yhdysvalloissa. Hän ilmaisi näkemyksensä sovinnollisesti kirjeessä, joka oli vuosikatsauksen selittävä saate, ja perusteli työtapaansa ja
sielunhoitonäkemystään rakentavalla ja myönteisellä tavalla. Vetoaminen siihen,
että Simojoki tunsi hänet ja tiesi tämän pitävän ensisijaisena ihmisen kohtaamista
yksilönä, vaikutti ymmärtämyksen pyytämiseltä erilaiseen näkemykseen:
Minähän näen, kuten tiedät, vain yksilön, yhden ihmisen kerrallaan.106

Simojoki sai kirjeessä varoituksen, ettei tämä antaisi Kilpeläisen näkemyksen
heijastua sairaalapappeihin, ”suurimmalta osalta uskollisiin vanhoihin työntekijöihin”, jotka eivät enää kyenneet ja joiden ei tarvinnutkaan ottaa vastaan uusia
toimintatapoja. Hän korosti Simojoelle vielä counseling-menetelmän merkitystä
ja sitä, että psykiatrisessa sairaalassa menetelmää tarvittiin ehkä eniten.107 Kirjeessä ei ole päiväystä. Kirjeen mukana ollut katsaus ei ole arkistossa, joten sen
tarkka sisältö ei ole ollut käytettävissä. Toimintakertomuksen kaltaisen selostuksen toimittaminen puoltaisi ajankohtaa kesällä 1961 pian kotiinpaluun jälkeen.
Mahdollista on myös, että Kilpeläinen päätti lähettää katsauksen selityksineen
Simojoelle myöhemmin syksyllä heidän kurssijaksolla pitämiensä luentojen jälkeen. Kirjettä voisi tällöin pitää merkkinä sovinnonhalusta erilaisista näkemyksistä huolimatta.

104 KKHA KSA Hda1 Simojoki 1961, 7–8.
105 KKHA KSA Hda1 Syvänne 1961b; KKHA KSA Hda1 Sairaalasielunhoidon koulutuskurssin ohjelma 1960–
1961, kurssijakso 7. –10.11.1961.
106 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle päiväämätön 1961.
107 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle päiväämätön 1961.
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Kilpeläinen pyrki saamaan Simojokea hyväksymään hänen erilaisen, ei-julistavan toimintatapansa korostamalla yksilön kohtaamisen ja sitä varten oppimansa
menetelmän merkitystä. Kilpeläinen muistutti, että vaikka hän itse toimi perinteisestä poikkeavalla tavalla, hän ei halunnut puuttua itseään vanhempien sairaalateologikollegojensa perinteiseen työtapaan. Hän osoitti hyväksyvänsä toisin
ajattelevat – myös Simojoen samoin kuin Syvänteen. Kilpeläinen on voinut ajatella, että Simojoella oli arvovallallaan mahdollisuus lieventää jännitteitä. Vaikka
Kilpeläinen toi voimakkaasti esiin oman sielunhoitonäkemyksensä, hän näki
uudenalaisen ajattelun omaksumisen vievän aikaa ja oli valmis odottamaan uuden
sielunhoitajasukupolven nousua. Puhelinkeskustelujen lisäksi Kilpeläisen ja Simojoen oli mahdollista keskustella kasvotusten, koska he työskentelivät Helsingissä
ja asuivat pääkaupunkiseudulla, edellinen Espoossa ja jälkimmäinen Helsingissä
vuoteen 1964. Kirjeenvaihdolle oli vähän tarvetta. Harvoista kirjeistä ei luonnollisesti selviä kaikki syksyn 1961 jälkeen käyty keskustelu. Koska Simojoen Kilpeläiselle lähettämiä ei ole arkistoissa säilytetty, ei ole mahdollista saada tämän
tarkempaa kuvaa heidän mahdollisesta mielipiteenvaihdostaan.
Välien viilenemisen merkkinä voi pitää kirjeenvaihdon vähäisyyttä ja sitä, että
Kilpeläisen kirjeissä ei ole mainintaa Simojoen myöntymisestä hänen vierailukutsuunsa. Vanhoilla päivillään Kilpeläinen muisti, että Simojoki ei olisi suostunut
siunaamaan häntä tehtäväänsä. Sairaalateologeja ei kuitenkaan ole siunattu tehtävään Helsingin seurakunnissa ennen vuotta 2009. Tehtävään siunaamisesta ei
noilta ajoilta ole dokumentteja kuten merkintöjä tuomiokapitulin tai Helsingin
seurakuntien johtavien elinten pöytäkirjoissa.
Ystävysten näkemykset olivat hyvin erilaiset, jopa täysin vastakkaiset. Tästä
huolimatta pitkäaikainen ystävyys näyttää kestäneen erilaisten näkemysten kenties aiheuttamat jännitteet. Simojoki tuki kansankirkollisen näkemyksen pohjalta
syntyneitä uusia työmuotoja kuten sairaalasielunhoitoa ja Kilpeläistä, mutta hän
tunsi teologista vierautta tätä kohtaan. Simojokea, herätyskristillisyydestä vahvoja
vaikutteita saanutta herännäispappia, sota muutti. Hän säilytti kuitenkin aiempaa
teologista orientaatiotaan enemmän kuin useat muut uuskansankirkolliset vaikuttajat, mikä selittää vastakohtaa herätyskristillisen näkemyksensä tyystin taakseen
jättäneeseen Kilpeläiseen.
Teologisen tiedekunnan käytännöllisen teologian professorilla Erkki Kansanaholla, jolla oli vastuu teologien sielunhoidon akateemisesta koulutuksesta, oli
konservatiivinen keerygmaattinen sielunhoitonäkemys. Uudet tuulet eivät vielä
1960-luvun alussa olleet saavuttaneet yliopistoa.108
Näkyvääkin kritiikkiä Kilpeläisen luento aiheutti jo koulutuskurssilla.
Paitsi taukokeskusteluissa myös iltapäivän ensimmäisissä kokoontumisissa,
pienryhmissä ja varsinkin yleiskeskustelussa oli mahdollista kertoa mielipiteensä.109 Kilpeläinen on kertonut, että hänet koettiin ”tietyissä piireissä” peräti
vaarallisena kotiinpalaajana. Hän on kertonut yhtäältä aavistaneensa mutta toisaalta hämmästyneensä joidenkuiden ”pappisveljien” reaktioista hänen mullistaviin näkemyksiinsä. Annamari Simpasen vuonna 1997 tekemässä haastattelussa
Kilpeläinen kertoi, että kyseessä olivat ensimmäisillä sairaalasielunhoidon kursseilla
mukana olleet sairaalapastori Paavo Liimatainen110 Jyväskylästä ja sairaalapastori,
evankeliseen liikkeeseen kuulunut teologian tohtori Rudolf Molnár111 Turusta.
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Unkarilaissyntyinen Molnár oli haastattelun mukaan verrannut Kilpeläisen Suomeen tuloa jopa Unkarin miehitykseen.112 Vuosikymmenten takaisten asioiden
muistelemisen epäluotettavuudesta huolimatta on uskottavaa, että Kilpeläisen
luento synnytti keskustelua sairaalasielunhoidon kurssilaisten kesken, tunteita
kuohuttavaakin vastustusta sekä väittelyä puolesta ja vastaan. Täysin kiistaton
dokumentti on ainoastaan siitä, että Kilpeläisen mainitsemat sairaalapapit osallistuivat kursseihin113.
Tärkeä osa karismaattista esitystapaa on kyky esittää sanottavansa havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Kilpeläisellä oli tämä taito, jolla hän opasti ihmisen
kohtaamiseen ja sielunhoitoprosessin eteenpäin viemiseen. Ihmisten arkipäivän
todelliseen kokemusmaailmaan kiinnittyvä esitystapa vangitsi kuulijoiden mielenkiinnon. Luennosta heijastui sielunhoitotilanteiden ja apua hakeneiden ihmisten
todellinen arki, mitä Syvänteen sielunhoidon tai Kinasen henkilökohtaisen huollon luennoista ei voi samalla tavoin havaita. Kilpeläisen tapa tulkita Raamatun
sanomaa on ilmeisesti herättänyt vastustuksen ohella myös innostusta.
Luennon perusteella ei paljastu eroja Kilpeläisen esittelemän sielunhoidon
menetelmän ja Rogersin terapiamenetelmän eikä social casework -keskustelumenetelmän välillä. Kilpeläinen toi asiakaskeskeisen menetelmän kristilliseen
sielunhoitoon sellaisena kuin hän sen ymmärsi ja sijoitti sen suomalaiseen sairaalasielunhoidon arkipäivään. UTS:n kolmen kurssin sisältö ei ole tiedossa eikä näin
ollen niiden vaikutus Kilpeläisen raamatunttulkintaan ja hänen näkemykseensä
siitä, mitä kristillinen sielunhoito oli. Suomalaisen sairaalasielunhoidon piirissä se,
mitä Kilpeläinen luennossa esitti, oli joka tapauksessa uutta verrattuna siihen, mitä
hän nimitti perinteiseksi sielunhoidoksi.
Tämä Kilpeläisen ensimmäinen oman sielunhoitonäkemyksen kokonaisesitys
osoittaa, millaiseksi hänen käsityksensä sielunhoidosta oli kehittynyt sen jälkeen,
kun hän 1940-luvun lopulla oli herätyskristillisestä näkemyksestä kääntynyt kansankirkollisen ajattelun suuntaan. SLS:n tehtävissä kuluneen 1950-luvun aikana
Kilpeläisen kutsumus henkilökohtaiseen sielunhoidolliseen työhön oli vahvistunut. Hänen Martti Paloheimon ohjauksessa käymänsä syvällinen terapeuttinen
keskusteluprosessi oli lopullisesti avannut mielen padot. Keerygmaattisen perinteisen näkemyksen kaltainen, vaikkakin luonteeltaan ei-painostava ja empaattinen
sielunhoidon tapa oli muuttunut potilaskeskeiseksi ei-ohjaavaksi, ei-julistavaksi.
Sielunhoidon päämäärä ei ollut Kilpeläisen mukaan muuttunut, koska se oli
ohjaamista Kristuksen tuntemiseen, hänen opetuslapsekseen auttamista. Sielunhoitaja tavoitteli samaa päämäärää kaikin keinoin, mutta ne vain olivat muuttuneet vanhaan verrattuna aivan toisenlaisiksi.

112 Kilpeläinen 1989, 214; Simpanen 1997, 84–86.
113 KKHA KSA Hda 1 koulutuskurssien 1960–1961 osanottajaluettelo.
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2
Potilaskeskeisen
näkemyksen puolesta

a) Psykoosisairaiden keskuudessa
Irja Kilpeläinen palasi Suomeen kesäkuussa 1961 keskelle edellisen vuosikymmenen lopulla alkanutta kulttuurimurrosta ja sukupolvikonfliktia, kun ilmiöt alkoivat saada avoimesti yhteiskunnallista ja poliittista sisältöä. Niin sanotut suuret
ikäluokat eli 60-lukulaiset – aikuistuvan nuoren sukupolven kärkiryhmä, joka
ei ollut kokenut sotaa – otti etäisyyttä perinteitä, vakiintuneita ilmaisumuotoja
ja porvarillista maailmankuvaa edustaneisiin sodan kokeneisiin 30-lukulaisiin.
Vuosikymmentä voi kuvata yhtäältä aineellisen elintason kohoamisen ja teknisen
kehityksen sekä toisaalta uusvasemmiston, vapaamielisyyden, moniarvoisuuden,
kansainvälistymisen sekä vanhan ja perinteisen tuhoamispyrkimysten vuosikymmeneksi. Keskeisiä uuden maailmankuvan muovaajia olivat Ylioppilaslehti sekä
radio ja uusi joukkoviestin televisio.114
Kirkon sisällä näkyvin protestiliike oli evankelioivan herätysliikkeen konservatiivinen siipi. Liike protestoi yhteiskunnallista maallistumiskehitystä ja kirkonvastaisuutta vastaan. Samalla kritiikki kohdistui kirkkoon, joka uudistumishalussaan
liikkeen edustajien mielestä antoi maallistumiskehitykselle periksi. Liike sai pontta
vaatimuksilleen tukijansa, professori Osmo Tiililän huomiota herättäneistä toimista. Hän erosi 1961 pappisvirasta ja pari vuotta myöhemmin myös kirkosta
vastalauseena sille, että hänen monet vetoomuksensa ja vastalauseensa eivät olleet
tuottaneet hänen toivomaansa tulosta. Uuspietistien vaatimukset kirkon toiminnan keskittämisestä kirkon ydinsanomaan johtivat järjestökeskeisen viidennen
herätysliikkeen syntyyn ja organisoitumiseen. Opiskelijoiden, nuorten ja lasten
tavoittamiseksi perustettiin 1964 Suomen Evankelisluterilainen Ylioppilaslähetys
ja pian tämän jälkeen Suomen Evankelisluterilainen Nuorisolähetys ja Lapsilähetys reaktiona SKY:n ja Ylioppilaiden Kristillisen Maailmanliiton moderniin suuntaukseen. Järjestöjen yhdyssiteeksi perustettiin 1964 Uusi Tie -lehti taistelemaan
kirkon ja yhteiskunnan epäraamatullisia virtauksia vastaan.115 Kirkon johtoa puristettiin tällä tavoin kahdelta vastakkaiselta suunnalta.
114 Murtorinne 1995, 291–292; Alasuutari 1996, 24, 218; Kolbe 1996, 7–12; Klinge & Kolbe 2007, 140–142.
115 Murtorinne 1995, 320–322. Tiililän pappisvirasta ja kirkosta eroamisesta, sen syistä ja seurauksista
Junkkaala 2004, 589–629,
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Sielunhoidon paikallisseurakuntatyöstä erilliset työmuodot, mukaan lukien
sairaalasielunhoito, saivat arvostelua ja nihkeää suhtautumista osakseen. Akateemiselta suunnalta kritiikkiä esitti Pentti Lempiäinen väitösluennossaan 1963. Hän
viittasi kirkon historiaan ja huomautti, että sielunhoito ei ollut erillinen sektori
papin työssä, vaan hänen koko elämänsä ja toimintansa oli sielunhoitajana olemista. Kritiikki ei näytä purreen ainakaan sairaalasielunhoitoon, sillä se sai nauttia
vahvasta myötätuulesta vuosikymmenen puolivälissä. Kirkon sairaalasielunhoidon
40-vuotishistorian kirjoittaja Simo Ylikarjula katsoo, että on kiittäminen asevelipappeja ja sairaalapappeja siitä, että sairaalasielunhoidosta oli tullut hyväksytty
työmuoto. 116
Ylikarjula antaa ymmärtää, että tuo vahva myötätuuli vaikutti kirkon johdon toimenpiteisiin työmuodon hyväksi. Syyn ja seurauksen voi nähdä myös
toisinpäin: Tiililän ja uuspietistien kritiikistä ja järjestöjen järjestäytymisestä sekä
uuskansankirkollisen suuntauksen jo edellisellä vuosikymmenellä tapahtuneesta
hajoamisesta huolimatta uuskansankirkollinen henki jäi kirkkoon niin vahvana,
että uudistamispyrkimyksiä ei mikään pysäyttänyt. Uudistushalu näkyi muun
muassa sairaalasielunhoidon kehittämisessä. Keväällä 1964 Helsingin piispa
Martti Simojoki toimitti Helsingin seurakuntien yhteistalouden piispantarkastuksen, jonka yhteydessä oli sairaalasielunhoidon keskustelumuotoinen tarkastustilaisuus.
Tilaisuudessa nousi vahvasti esille sairaalateologien epävarma, sopimukseton
tilanne sairaaloissa. Paikalla ollut Niilo Syvänne välitti piispantarkastuskeskustelujen sisällön sairaalasielunhoitajien koulutustoimikuntaan, joka ryhtyikin syksyllä toimenpiteisiin. Kirkkohallitus valtuutti arkkipiispaksi siirtyneen Simojoen
ja kirkkohallituksen esittelijän neuvottelemaan lääkintöhallituksen johdon kanssa sielunhoitotoimen järjestämisestä sairaaloissa. Perustettiin lääkintöhallituksen
ja kirkon edustajien yhteinen toimikunta, joka esitti kirjallisen suosituksen sairaalateologien toiminnasta sairaaloissa Sairaalaliiton yleiskirjeenä talvella 1965.
Yleiskirjeen mukaan aloitteentekijänä toimi arkkipiispa. Sairaalasielunhoidon
asema sairaaloissa vankistui. 117
Samaan aikaan sairaalasielunhoito vakiinnutti asemaansa kirkossa. Asian järjestämisen käynnisti konkreettisesti sairaalasielunhoitajien koulutustoimikunta
lähettämällä lokakuussa 1964 laajennetulle piispainkokoukselle kirjelmän, jossa
se anoi laajennettua piispainkokousta asettamaan pysyvän sairaalasielunhoidon
toimikunnan ja määrittelemään sen tehtävät ohjesäännöin. Laajennettu piispainkokous vahvisti ohjesäännön ja asetti pysyvän kirkon sairaalasielunhoidon
toimikunnan toukokuussa 1965. Ohjesäännön mukaan toimikunta otti käytännön tehtäviä hoitamaan sihteerin, jona oman virkansa ohella toimi Helsingin
seurakuntien sairaalapastori Fredrik Kankkonen. Toimikunta aloitti toimintansa
koulutustoimikunnan jatkajana välittömästi ja piti ensimmäisen kokouksensa jo
kesäkuussa 1965.118

116 Lempiäinen 1963, 85–93; Ylikarjula 2005, 23.
117 HsrkyA HA Cb 1a Yhteistalouden piispantarkastuksen ptk 4.4.1964, 59–62 80 §; KKHA KSA Ca 1, kirjelmä
KH:lle 8.10.1964 (kopio); KKHA Ea 1 Rissanen KH:lle 5.3.1965; KKHA KSA Cb 1 Sshktmk ptk. 12.4.1965;
Sairaalaliiton yleiskirje 1965; Ylikarjula 2005, 21–22.
118 KKHA KSA Ca1, kirjelmä LPK:lle 15.10.1964 (kopio); KKHA LPKA 4.5.1965 17. §; KKHA KSA Cb1, Shtmk
ptk 1.6.1965.
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Sotien jälkeen aloitettua uusien sairaaloiden suunnittelua ja rakentamista jatkettiin. Eniten sairaansijoja rakennettiin Helsinkiin, missä kaupunginhallituksen
asettama komitea laati vuosikymmenen alkupuoliskon aikana kokonaisohjelman
sairaaloiden uudistamiseksi ja uusien rakentamiseksi. Psykiatrisessa sairaalahoidossa
tapahtui Helsingissä merkittävä edistysaskel, kun Hesperian sairaala sai Kivelän alueen itäreunaan uudisrakennuksen. Jo syksyllä 1960 rakennuksessa aloitti
toimintansa kaksi hoito-osastoa, ja uudisrakennus valmistui kokonaisuudessaan
1961. Näin Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaanhoito saatiin keskitettyä
pääosin samaan rakennukseen. Kymmenen potilasosaston ja potilaiden yhteistilojen lisäksi rakennuksessa olivat muut psykiatrisen sairaanhoidon palvelut kuten
päivystyspoliklinikka, psykiatrinen huoltotoimisto, laboratoriot, patologian osasto, toimistotilat sekä lääkärien ja psykologien työtilat. Sairaalateologille oli uudisrakennuksessa myös oma työhuone.119
Luterilainen kirkko heräsi sairaalasielunhoidon resurssien lisäämiseen ja koulutuksen tarpeeseen samaan aikaan yhteiskunnan henkisen ilmapiirin muutoksen
kanssa 1950-luvun jälkipuolella. Kirkko ryhtyi konkreettisiin toimiin 1960-luvun
alussa, kun sairaalalaitoksen uudelleen organisointi ja sairaaloiden rakentamisbuumi
vaativat kirkkoa lisäämään sielunhoitajien määrää sairaaloissa. Sairaalalaitos kasvoi
voimakkaimmin Helsingissä, ja Helsingin seurakunnat oli kehityksen edelläkävijä.
Ensimmäisestä sairaalasielunhoitajien koulutuksestakin 1960–1961 vastasi kuin
itsestään selvästi Helsingin hiippakunta helsinkiläisen Niilo Syvänteen johtaessa
käytännön suunnittelua.
Irja Kilpeläinen sai osakseen kritiikkiä jo ennen kuin hän ehti Yhdysvalloista
kotimaahan. Kaisa Siirala kirjoitti Inga-Brita Castrénille saaneensa kirjeen, jossa
kerrottiin, että Suomen Lähetysseurassa jännitettiin Kilpeläisen paluuta ja huhuttiin hänen ”amerikkalaistuneen”. Huhuihin perustuva arvostelu jatkui heti kotimaassa. Kotimaa-lehden avustaja filosofian tohtori Sisko Wilkama oli huolissaan
Kilpeläisen Naapurin Liisan pakinoiden sisällöstä ja kirjoitti suorasanaisen kirjeen
tälle sekä kysyi lehdeltä, oliko se pakinoijan mielipiteiden takana. Kilpeläinen selvitti asiaa ja kävi ilmi, että Wilkaman väitteet perustuivat perättömiin huhuihin.
Tämä peruikin väitteensä.120
Uusi sairaalateologi aloitti työnsä Hesperian sairaalan vastavalmistuneessa
uudisrakennuksessa jo heinäkuun alussa 1961, vain noin kuukauden kotimaassa
oltuaan. Alkuun työ oli aiempaan verrattuna leppoisaa. Hän lienee verrannut työtä
raskaaseen tilanteeseensa SLS:ssa ennen irtisanoutumistaan ja voimia vaatineeseen
opiskeluun Yhdysvalloissa. Työaika oli sovitettu sairaalan päivärytmin ja iltahartauksien mukaan. Hartaustilaisuudet oli luontevinta pitää iltaisin, mikä vaati omintakeista iltavuoroa klo 13–19. Kiireettömyyttä Kilpeläinen piti hyvänä asiana, sillä
kun potilailta oli kiire elämässä loppunut, ei sitä sopinut olla työntekijälläkään.
Hän koki heti olonsa luontevaksi levottomimpia osastoja myöten ja tunsi viihtyvänsä sairaalassa.121

119 Kilpeläinen 1989, 197; Benson 1968, 696–697; Heiniö 1968, 522–523, 530; Klinge & Kolbe 2007, 140–141;
Sippo 2004, 39, 75.
120 KA ICA kansio 15 Kaisa Siirala Castrénille 31.5.1961; kansio 11 Kilpeläinen Castrénille 17.7.1961. Sisko
Wilkama oli kasvatustieteilijä ja opettaja. Kuka kukin on 1986, 1134.
121 KA ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 17.7.1961; Kilpeläinen 1989, 191.
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Kilpeläisestä tuli vuonna 1961 Helsingin seurakuntien yhdeksäs sairaalateologi ja kolmas nainen heidän joukossaan. Hän ryhtyi heti toteuttamaan keväällä Yhdysvalloissa suunnittelemaansa strategiaa, jonka mukaan hän aluksi toimi
hänelle osoitetun hartauspainotteisen toimenkuvan mukaisesti. Hän järjesti
hartaustilaisuuksia säännöllisesti viikoittain niin, että niitä kertyi kuukaudessa
jopa yli neljäkymmentä, sillä hänen vastuullaan olivat alusta alkaen kaikki uudisrakennuksen kymmenen osastoa. Osastovierailut hartauksien yhteydessä osoittautuivatkin hyviksi kontaktien luomistilanteiksi henkilökohtaista sielunhoitoa
silmällä pitäen. Viikoittainen kierros kullakin osastolla ja aina tilanteen salliessa
sen yhteydessä lyhyt iltahartaus muodostivat työn rungon. Osastovierailujen
yhteydessä sairaalateologin olemassaolo tuli tunnetuksi ja syntyivät henkilökohtaiset kontaktit.122
Hartaustilanteiden runsaasta määrästä huolimatta ero vanhaan oli periaatteessa
huomattava. Ajattelutapa ja samalla hartauspuheiden sisältö ja kulku muuttuivat,
kun sairaalateologin päätehtävä ei Kilpeläiselle enää ollut julistuksellinen toisin
kuin siihen asti yleensä. Kilpeläinen piti, kuten hän itse on asian ilmaissut varsinaisena työnään, johon kaikki muu itse asiassa tähtäsi, henkilökohtaista potilaskeskeistä sielunhoitoa. Se toteutui pääosin sovittuina tunnin pituisina keskusteluina
potilaiden kanssa sairaalateologin työhuoneessa.123
Kilpeläisen mukaan psykiatrisessa sairaalassa toimineilla ylilääkäri Asser Stenbäckillä ja Niilo Syvänteellä oli sielunhoitoa rajaava toimintaperiaate. Heidän
mielestään psykoosisairaan sielunhoito oli mahdollista vasta sen jälkeen, kun potilaan akuutti psykoosi oli hoidon avulla saatu kuriin. Päätellen kirjeestä Juvalle ja
muistelmiensa mukaan Kilpeläinen aloitti viimeistään syksyn kuluessa vanhan
käytännön muuttamisen osastoilla kiertäessään. Ohjeesta piittaamatta hän alkoi
”vähin äänin” keskustella akuutisti psykoottisten kanssa. Toiminta heidän parissaan hyväksyttiin hänen mukaansa pian, eikä sitä yleensä vastustettu.124 Kilpeläiselle oli itsestään selvää, että sielunhoitoa tuli tarjota kaikille sairauden laadusta,
vakavuudesta tai sen akuutin vaiheen laadusta riippumatta.
Kilpeläisen neljännesvuosisata tapahtumien jälkeen julkaisemien muistelmien
lisäksi Stenbäckin ja Syvänteen ohjeesta ei ole kirjallisia dokumentteja. Lähteistä
ei ilmene, että he olisivat vastustaneet Kilpeläisen toimintaa akuutissa psykoosissa
olevien parissa. Ei ole merkkejä Kilpeläisen toiminnan rajoittamisesta. On mahdollista, että Stenbäck olisi antanut ohjeen sairaalan ylilääkärinä, mutta Syvänteen
hyväksyntä ohjeelle ei vaikuta uskottavalta. Siinä tapauksessa, että Stenbäck olisi
ohjeen antanut, on ymmärrettävää, että Syvänne oli lojaali sairaalan ylilääkäriä
kohtaan eikä julkisesti katsonut voivansa tukea Kilpeläistä.
Syvänne oli työskennellyt psykiatrisen sairaalan sielunhoitajana jo pari vuosikymmentä. Kirjassaan Pappi vai lääkäri hän kertoi työskennelleensä psykoottisten
potilaiden kanssa ja katsoi, että kristillisellä sielunhoidolla oli osuutensa sairaudesta toipumisessa. Hän viittasi psyykkisesti sairaiden sielunhoitoa käsittelevässä
luvussa Kristuksen toimintatapaan tulla ensin eniten apua tarvitsevien luo ja myös
sairaiden luo. Syvänteen sairaalasielunhoitajien kurssien luennosta, jossa hän käsitteli psyykkisesti sairaiden sielunhoitoa, ei käynyt myöskään ilmi akuutissa psykoosissa olevien rajaaminen pois sielunhoidon piiristä.125
122 KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961; HsrkyA SKA Cea1 Ptk 18.12.1962 2 §; Kilpeläinen 1989,
194.
123 KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961; Kilpeläinen 1989, 197.
124 Kilpeläinen 1989, 187, 195; Kettunen 1990, 134.
125 Syvänne 1959, 107, 119, 121–125; Syvänne 1960b, 2, 46, 56.
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Jonkin potilasryhmän sivuuttaminen sielunhoidossa – vaikka väliaikaisestikin
paranemista odottamaan – oli niin merkittävä asia, että Syvänteen olisi ollut otettava asia esille psykiatrista sairaalasielunhoitoa käsittelevässä kirjansa luvussa tai
ainakin luennoillaan sairaalasielunhoidon kurssilla. Väite, että ennen Kilpeläistä
sielunhoitajat välttivät psykoosissa olevien kanssa keskustelua, voi pitää paikkansa.
Lähteiden valossa Syvänteen suhtautuminen psykoottisiin psykoosisairaisiin oli
sen kaltainen, että hän olisi voinut antaa Kilpeläisen toiminnalle hiljaisen tukensa.
On esitetty näkemys, että ajan myötä peräti kielloksi muuntunut ohje olisi
ollut voimassa yleisemminkin psykiatrisissa sairaaloissa ja peräisin yhdysvaltalaisilta sairaalateologeilta ja Yhdysvaltojen sairaaloiden käytännöstä. USA:n sairaalasielunhoidon ja sen koulutuksen historian valossa väite sairaaloiden käytännöstä on
epäuskottava. Sielunhoitoliikkeen isä Anton T. Boisen sairasti itse psykoosisairautta,
teki sielunhoitotyötä psykoottisten keskuudessa ja piti jokaiselle papille välttämättömänä kliinistä harjoittelua psyykkisesti sairaiden keskuudessa. Muutkaan
tunnetut yhdysvaltalaiset sielunhoidon kehittäjät eivät vierastaneet psyykkisesti
sairaiden kohtaamista. Sen vuoksi ei vaikuta uskottavalta, että he olisivat rajanneet
pois sielunhoidosta edes akuutissa psykoosissa olevia ja odottaneet potilaan toipumista ennen sielunhoitokeskusteluun suostumista. Kirjoissaankaan he eivät kerro
minkäänlaisista rajauksista.126
Irja Kilpeläisen tavan kohdata psykoottiset ja keskustella heidän kanssaan
teki uudenlaiseksi Suomessa se, että hän ryhtyi epäröimättä keskusteluihin akuutissa psykoosissa olevien kanssa ja käyttämään psykoottisten kanssa keskustellessaan Yhdysvalloissa oppimaansa skitsofreenikkojen kieltä, toisin sanoen otti
heidät potilaskeskeisen periaatteen mukaisesti vastaan vertaisinaan ja kuunteli
heitä. Pioneeriksi Kilpeläistä ei tarkkaan ottaen voi mainita, koska pastori Carl
Johan Lind itse asiassa oli harjoittanut sielunhoitoa tuolla samalla kielellä jo
1800-luvun lopulla.
Kaikkea sitä, mitä Kilpeläinen oli oppinut Matti Joensuulta, Georg Shugartilta
ja tämän välityksellä Rogersin ajattelusta, hänen oli nyt mahdollista koetella käytännössä ja kehittää edelleen. Hän oli vakuuttunut siitä, että psykoosissa olevan
potilaankin kanssa saattoi toteuttaa sielunhoidon menetelmää, joka perustui avuntarvitsijan omiin voimavaroihin luottamiseen. Kilpeläinen koki erityistä vetoa psykoottisten potilaiden auttamiseen. Hän on kertonut pitäneensä heitä suorastaan
lempilapsinaan. Poikkeuksena olivat psykoottisessa maniassa olleet potilaat, jotka
käyttäytyivät häiritsevän yliaktiivisesti. Osastolle, jolla oli yksikin sellainen, Kilpeläinen ei jäänyt keskustelemaan eikä pitämään hartaustilaisuutta.127
Toinen vanhojen käytäntöjen muuttamisen haaste liittyi hoitohenkilökunnan ennakkoluulojen hälventämiseen. Ennakkoluuloihin sairaalateologeja kohtaan viittasi Kilpeläisen hoitohenkilökunnalta syksyllä 1961 kuulema havainto,
että parin potilaan terveydentilassa oli tapahtunut edistymistä ”siitä huolimatta,
että he olivat keskustelleet maisteri Kilpeläisen kanssa”.128 Ennakkoluulojen yksi
luonnollinen syy oli, että uusi työntekijä yhteisössä jo olemuksellaan ja erilaisena edeltäjiin tai toisiin työntekijöihin verrattuna herättää aina ennakkoluuloja.

126 Matti-Pekka Virtaniemen haastattelu 6.6.2014; Boisen 1962, 2–4; Autton 1965, 122–141; Hiltner 1965, 93;
Stollberg 1969, 29, 41; Grevbo 2006, 256, 258–259.
127 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966c, tapauskertomukset, 58; Kilpeläinen 1989, 194–197.
128 KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961.
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Tärkeämpi syy oli se, että aiemmat kokemukset sairaalasielunhoitajista eivät olleet
olleet pelkästään myönteisiä. Kilpeläinen oli vasta muutaman kuukauden ajan
ehtinyt keskustella potilaiden kanssa, eikä se ollut haitannut potilaiden kuntoutumista. Syvänteen ja luultavasti hänen edeltäjiensä toimintatavassa on ollut jotain
sellaista, mistä ennakkoluulot kumpusivat. Heillä on voinut olla esimerkiksi maine
julistajina, jotka painostivat sairaita ihmisiä tekemään uskonratkaisun, riippumatta
siitä, pitikö tämä täysin paikkansa.
Marraskuussa 1961 Kilpeläinen järjesti tilaisuuden, jossa hän kertoi työstään
Hesperian sairaalan sairaanhoitajille, osastonhoitajille ja ylihoitajille. Hän piti puolen tunnin keskustelualustuksen, jossa hän esitteli potilaskeskeistä näkemystään.
Hän kertoi alustuksessaan siitä, minkä hän tunsi tehtäväkseen. Hän vakuutti, ettei
hän pitänyt kääntymystä vaativia ja tuomiota julistavia hengellisiä herätyspuheita.
Sen sijaan hän keskusteli henkilökohtaisesti potilaiden kanssa heidän omalla kielellään ja auttoi niissä ongelmissa, joita nämä keskustelussa itse toivat esiin. Keskustelu alustuksen pohjalta oli Kilpeläisen mukaan hyvä. Ylihoitajat jäivät vielä lähes
tunniksi jatkamaan keskustelua. Tilaisuuden jälkeen Kilpeläinen koki, että hänen
ei tarvinnut tehdä työtä enää kuin salaa. Asiakasmäärä myös kasvoi; lähes joka osastolla oli keskusteluun halukkaita.129
Asianomaisen oma kuvaus tapahtuman nopeasta ja käänteentekevästä vaikutuksesta antaa väistämättä korostuneen myönteisen kuvan. On kuitenkin uskottavaa, että kuvauksen kaltainen alustus ja keskustelu vähensivät ennakkoluuloja
työtä kohtaan ja väärinkäsityksiä tuli korjatuiksi.130 Luonnollinen syy keskustelua haluavien määrän kasvuun voi olla, että Kilpeläinen oli syksyn mittaan tullut
potilaille ja henkilökunnalle tutuksi, koska hän vieraili osastoilla säännöllisesti ja
keskusteli luontevasti kenen tahansa kanssa.
Alustus- ja keskustelutilaisuus auttoi henkilökuntaa ymmärtämään paremmin
Kilpeläisen tekemän työn merkitystä potilaille. Todennäköisesti henkilökunta
osastonhoitajien johdolla ja kehotuksesta alkoi tämän vuoksi tiedottaa sielunhoidon mahdollisuudesta ja ohjatakin potilaita Kilpeläiselle. Ainakin häntä pyydettiin
luennoimaan sairaalassa muuallakin ja ehdotettiin, että levottomalla nuoriso-osastollakin aloitettaisiin hartaudet. Kilpeläinen heittäytyi työhön kokonaisvaltaisesti ja teki pitkiä työpäiviä. Työ ei enää vuoden lopulla tuntunut leppoisalta, kun
lukuisien osastovierailujen ja hartauksien lisäksi saattoi olla seitsemän–kahdeksan
henkilökohtaista sielunhoitokeskustelua yhden päivän aikana.131
Yhteistyön käynnistäminen lääkärikunnan kanssa vei enemmän aikaa kuin sairaalahenkilökunnan keskuudessa. Kilpeläinen ei mainitse, että alustustilaisuudessa
olisi ollut mukana lääkäreitä. Lääkärikunnan asenteiden korjaaminen muodosti
oman haasteensa. On kuitenkin otettava huomioon muuan yhteistyötä lääkärien
kanssa hankaloittanut käytännön seikka, jonka Kilpeläinen on itsekin todennut.
Hesperian sairaala oli lääkärien erikoistumissairaala, jossa nuoret erikoistuvat lääkärit vaihtuivat usein. Heihin tutustuminen ja yhteistyön luominen oli sen tähden
hankalaa.132
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KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961.
KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961.
KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961.
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 1.
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Kilpeläinen koki ylilääkäri Asser Stenbäckin – kurssitoverinsa teologisesta
tiedekunnasta – suhtautumisen sairaalateologin työhön alkuun ristiriitaisena.
Jo keväällä 1961 Yhdysvaltoihin tuli tieto, jonka mukaan Stenbäck ei olisi
halunnut yhteistyötä pappien ja lääkärien välillä sairaalassaan. Kilpeläinen piti
yhtäältä Stenbäckin suhtautumista häneen etäisen välttelevänä. Toisaalta tämä
olisi kuitenkin edellyttänyt Kilpeläisen tulevan esittäytymään lääkärien kokoukseen, vaikka Kilpeläinen ei ollut tiennyt kokoukseen osallistumisen edes olevan
mahdollista.133 Syitä kokemaansa Stenbäckin etäiseen ja ristiriitaiseen käytökseen
Kilpeläinen ei kertonut.
Muistelmissaan Kilpeläinen kertoo tapahtumasta, jossa erään lääkärin asenne
muuttui. Lääkäri katsoi Kilpeläisen ylläpitävän toiminnallaan psykoosiosastolla
potilaassa Raamatun henkilöön liittyvää suuruusharhaa ja pyrki siksi rajoittamaan
sairaalateologin toimintaa. Ongelma ratkesi ja luottamus syntyi, kun Kilpeläinen
osoitti osastokokouksessa, että suuruusharha ei johtunut sairaalateologin toiminnasta, vaan potilaan traumaattisista kokemuksista. Lääkäri antoi Kilpeläiselle
täyden toimintavapauden ja pyysi palauttamaan osastolta poistetut virsikirjat.134
Kyseessä on kauan sitten tapahtuneen muistelu, jota voi kuitenkin pitää luotettavana osoituksena siitä, että lääkärien keskuudessa oli ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä tai kielteisiä kokemuksia sairaalateologien toiminnasta. On luonnollista,
että 1960-luvun kirkonvastainen ilmapiiri näkyi sairaaloissakin ja osa ainakin
nuorista lääkäreistä vastusti teologin toimintaa ja piti sitä haitallisena. Tapauksesta
käy myös ilmi, että Kilpeläinen piti tietämystä potilaiden sairauksista tärkeänä sairaalateologin toimintaedellytyksille. Lääketieteen ammattilaisen asennoituminen
on voinut muuttua myönteisemmäksi, kun sairaalasielunhoitaja osoitti tietämystä
psykiatriasta eikä perustellut raamatullista harhaa hengellisesti, kuten lääkäri kenties oli odottanut.
Kilpeläinen aloitti jo syksyllä myös kahden teologian opiskelijan sielunhoidon
harjoittelun ohjaamisen. Hän otti täten nopeasti käyttöön harjoittelunohjaajan
roolin oman ohjaajansa Shugartin mallin mukaan.135 Kaikki Yhdysvaltain-tuliaiset
oli saatava hyötykäyttöön. Kilpeläinen ei ollut ensimmäinen teologian ylioppilaiden ohjaaja, vaikka hänen kuvauksestaan voi saada sellaisen vaikutelman. Jo
vuonna 1936 K. R. Ilmonen oli maininnut toimintakertomuksessaan, että hän oli
antanut opastusta kahdelle jumaluusopin ylioppilaalle sairaiden sielunhoidossa.
Helsingin seurakunnat myönsivät vuonna 1960 määrärahan teologian ylioppilaiden sairaalaharjoittelun palkkioihin. Kilpeläinen ilmeisesti oli tuolloin ollut
aloitteellinen ja järjestänyt asian teologisen tiedekunnan kanssa. Ensin hänellä ja
Syvänteellä oli ohjattavinaan harjoittelijoita. Vähän myöhemmin Anja Luhtasela
otti myös teologian ylioppilaita ohjattavakseen.136
Lyhyessä ajassa, vuoden 1961 jälkimmäisen puoliskon aikana, Kilpeläinen
onnistui poistamaan Hesperian sairaalassa vanhoja ennakkoluuloja ja ainakin
aloittamaan uudenlaista toimintatapaa. Huomiota herättää hänen tapansa toimia
itsenäisesti ja haastaa vakiintuneita toimintatapoja. Ei ole uskottavaa, että puolessa
vuodessa olisi tapahtunut kertakaikkinen muutos aivan uuteen, mutta käänne kohti

133 KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961; ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 13.4.1961;
Kilpeläinen 1989, 190.
134 Kilpeläinen 1989, 195–196.
135 KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961.
136 HsrkyA Kirkkovaltuuston ptk 28.3.1939 § 5; HsrkyA Ca Khkptk 24.2.1960 § 25; HsrkyA KHK esittelylistat
liitteineen tammi–helmikuu 1960, rahatoimiston ptk 24.2.1960  § 10; Sippo 2004, 75–76.

115

uutta ajattelu- ja toimintatapaa toteutui. Kilpeläinen haastoi vanhat toimintatavat ja julistuskeskeisen sielunhoidon näkemyksen sairaalasielunhoidon kurssilla ja
Hesperian sairaalassa. Vanhojen käytäntöjen taustalla olevat näkemykset hän myös
päivitti uusiin, jotta muutos olisi ollut pysyvä ja kestävällä pohjalla. Kilpeläinen oli
innostunut työstään. Ennen pitkää hänestä tuntui, että hän lähes asui sairaalassa.
Hän on myöntänyt tehneensä alkuaikoina liian pitkiä työpäiviä. Uupumisen tunne oli kuitenkin siinä mielessä ratkaisevasti toisenlainen kuin Lähetysseurassa, että
nyt hän koki olevansa mielekkäässä työssä. Työ tuotti tyydytystä, ja Kilpeläinen oli
työpäivien päätteeksi väsynyt mutta tyytyväinen. 137
Vielä kesällä 1962 yhteistyön käynnistymisen vaikeus lääkärien kanssa vaivasi Kilpeläistä, mutta tuossa vaiheessa YKY:n tyttöleirien aikaisen ystävän Sirkka
Syvänteen138 tulo nuoriso-osaston lääkäriksi helpotti tilannetta. Sittemmin hedelmällinen yhteistyö sairaalan sosiaalitoimiston ylilääkärin Kalle Achtén139 kanssa
heijastui epäilemättä myönteisesti yhteistyöhön toistenkin lääkärien kanssa. 140
b) Menetelmän opiskelu lisääntyy
Aiemmasta koulutuksestaan huolimatta Irja Kilpeläinen ryhtyi heti hankkimaan
lisäkoulutusta. Hän oikeastaan jatkoi siitä, mihin hän St Luke’s -sairaalassa oli jäänyt, kuten hän oli Georg Shugartin laatiman kliinisen harjoittelunarvion mukaan
suunnitellut.141 Kouluttautumisen voi nähdä esimerkin näyttämisenä: Kilpeläinen
toi kollegoille uutta ajattelua Yhdysvalloista.
Kilpeläinen hakeutui jo puoli vuotta työssä oltuaan henkilökohtaiseen työnohjaukseen, jossa hän oli vuoden 1962. Työnohjaajana toimi Sirkka Laaksovirta, joka
oli sosiaalityön opettaja ja oli työskennellyt perheneuvojana. Laaksovirran työnohjauksesta kirjoittaman todistuksen mukaan ohjauksessa ollut sielunhoitaja käytti
keskustelumenetelmänään henkilökohtaista huoltoa. Kilpeläisellä oli Laaksovirran työnohjauksesta antaman kirjallisen todistuksen mukaan perusteelliset tiedot
henkilökohtaisen huollon teoriasta ja erinomaiset taidot menetelmän soveltamisesta sairaalasielunhoitoon. Todistus vahvisti Yhdysvalloissa opiskelun tulokset ja
Kilpeläisen kyvyn soveltaa oppimaansa omaan työhön, samoin sen, että hänen
Shugartin ohjauksessa opiskelemaansa keskustelumenetelmää pidettiin social casework -keskustelumenetelmään perustuvana. Työnohjaus painottui opiskelijoiden
ohjaukseen ja oppimisprosessin käsittelyyn, koska Kilpeläisellä oli itsellään ohjattavanaan kahden syksyllä aloittaneen jälkeen tai heidät mukaan lukien seuraavana
keväänä 1962 jo viisi teologian opiskelijaa sielunhoidon kliinisessä harjoittelussa.
Laaksovirta kiitti Kilpeläisen kyvykkyyttä opiskelijoiden työnohjaajana. Työnohjauksessa käsiteltiin opiskelijoiden ohjauksen lisäksi Kilpeläisen omia sielunhoitotapauksia.142
137 KA ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 26.3.1962; Kilpeläinen 1989, 198; KA LKA kotelo 13 Ansioluettelo,
opinnot sairaalasielunhoidon alalla ja päiväämätön Kalle Achtén kirjoittama todistus terapiaryhmien
pitämisestä.
138 Suomen lääkärit 1992, 922.
139 Kalle Achté, hermo- ja mielitautien erikoislääkäri, on tunnettu psykiatri, joka toimi lääkärinä HYKS:n
psykiatrian klinikalla ja Hesperian sairaalassa 1956–1967, HYKS:n psykiatrian klinikan ylilääkärinä ja Helsingin
yliopiston psykiatrian professorina 1968–1991 sekä useissa asiantuntijatehtävissä. Suomen lääkärit 2012, 8.
140 KA ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille juhannuksena 1962; Kilpeläinen 1989, 193;
141 KA LKA kotelo 13 Kopio työnohjaajan arviosta 5.5.1961.
142 KA MJA kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961; KA ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille 26.3.1962; KA
LKA Kotelo 13 Laaksovirran todistus työnohjauksesta 28.9.1964; Kilpeläinen 1989, 224.
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Kolme muutakin naisteologia oli työnohjauksessa pian Kilpeläisen jälkeen
ilmeisesti hänen esimerkkiään seuraten. Sairaalapastorit eivät toimintakertomuksissaan ilmoittaneet olleensa työnohjauksessa.143
Kilpeläinen hankki kohta lisää täydentävää koulutusta. Hän osallistui vuonna
1963 Therapeia-säätiössä Kauko Kailan144 johtamiin ryhmätyönohjauksen tyyppisiin kontrolliseminaareihin, joissa opiskeltiin psyykkisesti sairaiden potilaiden
psykoterapeuttisia hoitoja seuraamalla niitä ja keskustelemalla niistä. Kilpeläinen esitelmöi itsekin seminaarissa omien asiakastapaustensa pohjalta. Kaila kiitti
hänen aktiivisuuttaan ja korosti tämän panoksen merkittävyyttä seminaarissa. 145
Kailan johtamasta seminaarista alkoi Kilpeläisen osallistuminen Therapeia-säätiön
muuhunkin koulutustoimintaan.
Riitta Juvan johtamassa konsultaatioseminaarissa pohdittiin edellisen tavoin
keskusteluja potilaiden kanssa. Kilpeläinen aloitti seminaarissa vuonna 1964 pian
Kailan seminaarien päätyttyä nähtävästi voidakseen jatkaa edellisessä seminaarissa
aloittamaansa prosessia. Erona Kailan seminaariin oli, että jälkimmäinen oli tarkoitettu nimenomaan sairaalasielunhoitajille. Riitta Juvan kirjoittaman todistuksen mukaan Kilpeläisellä oli paitsi laaja käytännön kokemus ja hyvät teoreettiset
tiedot myös poikkeuksellinen kyky tallentaa hoitokeskusteluja ja esittää hoitokertomuksia.146 Raporttien kirjoittaminen vieraalla kielellä Shugartin vaativassa koulussa oli tuottanut tulosta.
Samaan aikaan Kailan ja Juvan seminaarien kanssa Kilpeläinen opiskeli Kalle
Achtén johdolla ryhmäterapiaa ja johti vuoden 1963 alusta alkaen seitsemää erilaista psykoterapiaryhmää, muun muassa nuorisoryhmää ja potilaina olevien nuorten vanhempien ryhmää.147 Achté piti Nikkilän ja Hesperian sairaaloiden entisten
potilaiden Me-ryhmää uraauurtavana. Kilpeläinen osoitti saamansa todistuksen
mukaan ryhmän perustajana poikkeuksellista aloitekykyä täysin uuden hoitomuodon organisoijana ja toteuttajana. Kilpeläinen piti myös alustuksia ryhmätyöstä
lääkärien ja ryhmätyöntekijöiden kokouksissa. Achtén mukaan Kilpeläinen oli
erittäin taitava ryhmätyöntekijänä. Hän osoitti suurta arvostusta Kilpeläisen työtä
kohtaan.148
On merkille pantavaa, että kyseessä olivat Achtén näkökulmasta nimenomaan
psykoterapiaryhmät, eivät sielunhoitoryhmät. Achté esitti työtodistuksessaan Kilpeläisen tekemän sielunhoitotyön ryhmien ohjaamisesta erillisenä toimintana.
Todistuksesta saa peräti käsityksen, että Kilpeläinen oli toteuttanut sairaalateologina sielunhoitotehtävää muun toimintansa ohella kuin sivutoimena. Totta onkin,
että psykoterapeuttista keskustelumenetelmää opiskellut sielunhoitaja ei katsonut
tarpeelliseksi vahtia psykoterapian ja hengellisen sielunhoidon rajoja. Paavo Kettusen mukaan Kilpeläiselle ei kysymys Raamatun sanan ja psykoterapian suhteesta
ollut enää ajankohtainen149.
143 KKHA SHA Dd 6 Toimintakertomukset 1963.
144 Kauko Kaila (1920–1987) oli lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri sekä Therapeia-säätiön
alkuaikojen aktiivi. Kaila sovelsi 1950-luvun alkupuolella psykodynaamisen psykoterapian menetelmiä
itseopiskelun pohjalta psykoottisiin potilaisiin ja opiskelijoihin. Hän opiskeli psykoanalyysia Sveitsissä
1950-luvun lopulla. Suomen lääkärit 1977, 226; Ihanus 2000, 19–20.
145 KA LKA Kotelo 13 Todistukset Kauko Kailan johtamista Therapeia-säätiön kontrolliseminaareista 5.4. ja
2.5.1966.
146 KA LKA Kotelo 13 Todistus Riitta Juvan johtamasta sairaalasielunhoitajien konsultaatioseminaarista
24.4.1966; Kilpeläinen 1989, 224; Maiju Myyrän haastattelu 12.9.2012.
147 LKA:ssa ei ole todistusta, joka osoittaisi, että Kilpeläisellä olisi ollut virallinen ryhmäterapeutin pätevyys.
148 KA LKA Kotelo 13 Ansioluettelo, opinnot sairaalasielunhoidon alalla ja Kalle Achtén kirjoittama todistus
terapiaryhmien pitämisestä (päiväämätön).
149 Kettunen 1990, 159.
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Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoidon piirissä työskennelleistä neljästä
naisteologista kolme osallistui vuoden 1964 toimintakertomuksen mukaan henkilökohtaiseen jatkokoulutukseen, seminaareihin ja luennoille, muun muassa Riitta
Juvan konsultaatioseminaariin. Yksikään sairaalapastori ei kertomuksen mukaan
osallistunut jatkokoulutukseen.150 Kilpeläinen vastasi omalta osaltaan edelleen
psykiatrien edellisen vuosikymmenen lopulla esittämään kritiikkiin sairaalateologien puutteellisista tiedoista psyykkisistä sairauksista. Hän mursi vanhaa ja toi
uutta ajattelu- ja toimintatapaa kirkkoon intensiivisellä opiskelullaan ja vetämällä
muutaman sairaalateologikollegan mukaan koulutuksiin ja työnohjaukseen. Naiset olivat edelläkävijöitä. Työmarkkinoilla oli vielä paljon matkaa sukupuolten
tasa-arvoon. Herää kysymys, pitivätkö miehet sukupuolensa ja pappisvihkimyksen
perusteella itseään pätevinä ilman lisäkoulutustakin.
Kilpeläisen alttius opiskella heti lisää, vaikka takana oli juuri vuoden pituinen ulkomailla opiskelu ja kuluneen syksyn sairaalasielunhoidon kurssijaksot, oli
mainituista taustalla vaikuttaneista seikoista huolimatta huomiota herättävä. Toimintakertomukset antoivat ymmärtää, että uudistumisen halua oli hänen naiskollegoillaankin. Varsinkin Anja Luhtasela oli aktiivinen toimija paitsi virassaan
myös opettajana sairaanhoito-oppilaitoksissa ja monissa luottamustehtävissä eri
yhdistyksissä151. Kilpeläinen näyttäytyi joka tapauksessa muita näkyvämpänä ja
aloitekykyisempänä ja sai muita mukaansa.
Opinnot UTS:ssa ja St. Luke’s -sairaalassa olivat kannustaneet opiskelun jatkamiseen kahdessa suhteessa. Yhtäältä opiskelu perehdytti varsinaisiin psyykkisiin
sairauksiin, vaikkakin rajallisesti, koska kyseessä oli lasten sairaala ja Kilpeläisen
asiakkaina olivat muutamat hoidossa olevien lasten vanhemmat. Toisaalta opiskelu
oli Kilpeläiselle innostavaa. Hän halusi jatkaa opiskelua, jotta psyykkiset sairaudet
tulisivat tutuiksi ja hän kehittyisi psyykkisesti sairaiden sielunhoitajana. Kristillisen sielunhoidonkin oli turvauduttava tämänpuoleisiin inhimillisiin välineisiin,
kuten Kilpeläinen oli syksyn 1961 luennossaan todennut. Tärkeä inhimillinen
väline oli koulutus, myös kirkon ulkopuolinen, sairaalan ja Therapeia-säätiön tarjoama. Lähteet kertovat ammatillisen itsetunnon vahvistusta Yhdysvalloissa saaneesta skitsofreenikkojen kielen osaavasta sielunhoitajasta, joka halusi opiskella
lisää.
Kilpeläisen asennetta koulutuksen merkitykseen kuvasti hänen syksyllä 1964
tekemänsä ehdotus, kun Hesperian sairaalan sairaalapastorin Toivo Winterin eläkkeelle siirtyminen lähestyi ja pohdittiin viran täyttöä. Kilpeläinen esitti Helsingin
seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon johtokunnalle, että virka varattaisiin nuorelle papille, joka virassa ollessaan erikoistuisi sairaalapastorin tehtävään vanhemman sairaalasielunhoitajan ohjauksessa. Hänen mallinaan oli vasta valmistunut
lääketieteen lisensiaatti, joka erikoistui sairaalassa kokeneiden lääkärien ohjauksessa.152 Ehdotuksen toteuttamisesta ei lähteissä ole merkkejä, mutta se oli sinänsä
osoitus Kilpeläisen huolesta saada sairaalasielunhoitoon pätevää uutta teologipolvea, joka olisi ollut avoin uudistuksille. Hänen Simojoelle esittämänsä myönnytyksen, että hän ei odottanut eikä edellyttänyt vanhan polven sairaalateologien
enää omaksuvan uutta ajattelutapaa, voi nähdä merkkinä uuden sukupolven tulon
odottamisesta.

150 HsrkyA SKA Dd 7 Toimintakertomukset liitteineen 1964.
151 HsrkyA SKA Dd 7 Toimintakertomukset liitteineen 1964.
152 HsrkyA SKA Kilpeläinen 15.9.1964, liite shjk:n pöytäkirjaan 20.10.1964.
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c) Käytännöt uudistuvat
Vuodesta 1962 alkaen Kilpeläinen opetti Helsingin sairaanhoito-opistossa samaan
aikaan, kun hän aloitteli omia täydennyskoulutuksiaan. Hän luennoi jatko-opintojen osastolla aiheenaan Potilaitten uskonnolliset ilmiöt ja sielunhoidolliset kysymykset.
Hän myös ohjasi niiden psykiatrisen sairaanhoidon opiskelijoiden seminaariesitelmiä, jotka käsittelivät potilaiden hengellistä hoitoa psykiatrisessa sairaalassa.153
Hänellä oli näin tilaisuus luentojen ohella välittää potilaskeskeistä potilaiden kohtaamisen ja keskustelun tapaa sairaanhoidon ammattilaisille.
Vuonna 1962 Kilpeläinen aloitti ensimmäisen työssä olevan sairaalateologin
työnohjauksen. Ohjattavana oli Nikkilän sairaalan uusi sairaalateologi Maiju
Myyrä. Sairaalasielunhoitajien koulutuskursseilla 1963–1964 Kilpeläinen toimi
ryhmänohjaajana. 154 Kilpeläinen alkoi näin soveltaa Shugartilta oppimaansa työnohjauksen tapaa työssä olevan sielunhoitajan ohjaamiseen ja ryhmässä erikoistumiskoulutuksessa olevien työnohjaukseen. Yksilötyönohjaus ja pienryhmässä
tapahtunut ryhmätyönohjaus olivat yksilökeskeisiä työskentelytapoja ja käytännöllisiä keinoja potilaskeskeisen ajattelun jakamiseen. Uusien erikoistumiskoulutuksen suorittaneiden sairaalateologien mukana potilaskeskeinen psykoterapian
tyyppinen sielunhoito valtasi alaa kirkon sairaalasielunhoidossa.
Keväällä 1963 Kilpeläinen viittasi Myyrän tekemään työhön toteamalla, että
tuskin kukaan muu kuin hän ja Myyrä tekivät työtä samalla tavoin. Hän tarkoitti ilmeisesti paitsi potilaskeskeistä keskustelumenetelmää myös kokonaisvaltaista työhön antautumista potilaiden hyväksi, sillä samassa kirjeessä hän kertoi
kieltäytymisestään kaikista luottamustehtävistä ja työhön uppoutumisen uuvuttavuudesta.155 Työhön kokonaisvaltaisesti heittäytyminen ja potilaskeskeinen
psykoterapeuttinen ote henkilökohtaisissa sielunhoitokeskusteluissa olivat työnohjaajan ja ohjattavan yhteisiä nimittäjiä.
Syksyllä 1963 Helsingin seurakunnat olivat Kilpeläisen mukaan lakkauttamassa Maiju Myyrän tehtävää Nikkilän sairaalassa, mutta ylilääkärin puututtua
asiaan hanke peruuntui. Kilpeläinen kertoi Simojoelle kannattavansa erityisvirkaa naisille tämänkaltaisen epävarmuuden poistamiseksi. Hän ilmoitti, että jos
lakkauttamishanke olisi toteutunut, hän olisi kirjoittanut asiasta ensimmäistä
kertaa lehteen ja ottanut kirkkopoliittisesti kantaa julkisuudessa. Hän allekirjoitti
kirjeen sanoin ”ei-kirkkopoliittinen – tavallisesti – Nestori [Kilpeläinen]”.156 Kilpeläisen ei tarvinnut puuttua asiaan julkisesti, mutta helsinkiläisten sairaalateologien kesken on epäilemättä käyty keskusteluja. Kilpeläinen puolusti Myyrää ja
ilmaisi arvostuksensa tämän työtä kohtaan kirjeissään Castrénille ja Simojoelle.
Kilpeläisellä oli Myyrän työnohjaajana luonnollisesti muita paremmat tiedot
tämän toiminnasta.

153 KA LKA Kotelo 13 Rehtori Irja Pohjolan antamat työtodistukset luennoinnista ja opiskelijoiden ohjaamisesta
3.5.1966 ja 29.1.1970.
154 KKHA KSA Hda 1 Pietilä 1965; HsrkyA SKA jkptk 11.1.1962 1–4 §.
155 KA ICA K 12 Kilpeläinen Castrénille pitkäperjantaina 1963.
156 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13/33 Kilpeläinen Simojoelle 22.9.1963; KA ICA K 12 Kilpeläinen Castrénille
pitkäperjantaina 1963.
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Edelleen arvostusta Myyrän työtä kohtaan Kilpeläinen osoitti kirjeessään Simojoelle keväällä 1964. Hän kuvasi tämän kuopuksen – Helsingin sairaalateologeista
nuorimman – voittaneen lääkärien vastustuksen rohkeudellaan, suoraviivaisuudellaan ja huumorillaan sellaisella tavalla, johon muut eivät pystyneet. Samalla Myyrä
oli kuitenkin Kilpeläisen mukaan potilaita kohtaan hyvinkin herkkä ja empaattinen.157 Vielä keväällä 1966 Kilpeläinen osoitti arvostustaan ja totesi myötätuntoisesti, kuinka ”Maiju Myyrä heitettiin Nikkilään ilman kirkon tukea, vastaan otti
ateisti ja myöhemmin kirkosta eronnut ylilääkäri ja kaatoi hänen niskaansa kaikki
aggressionsa kirkkoa kohtaan”.158 Myyrän työn arvostaminen ja hänen asemansa
puolustaminen olivat osoitus Kilpeläisen hiljaisesta tavasta puolustaa käytännön
tilanteessa naisteologin asemaa ja samalla potilaskeskeistä sielunhoitoa.
Kirkolliskokouksen lähestyessä syksyllä 1963 naispappeuskeskustelu kiihtyi –
naisteologiyhdistys nosti asian esille – ja sai Kilpeläisen pohtimaan kysymystä kirjeessään Simojoelle. Huoli Maiju Myyrän tilanteesta samoihin aikoihin sai hänet
aktivoitumaan. Hän kertoi olleensa aikoinaan jyrkästi naispappeutta vastaan mutta piti nyt hyvänä, jos siihen halukkaat naiset saisivat pappisvihkimyksen. Hän
kannatti kuitenkin erityisvirkaa naisille, mitä naisteologiyhdistys vastusti. Hän
katsoi, että ehdoton vaatimus naisten oikeudesta pappisvirkaan johtaisi siihen, että
naisteologien aseman parantaminen vaikeutuisi entisestään. Kilpeläinen ei uskonut konservatiivisen kirkolliskokouksen hyväksyvän naisten papiksi vihkimistä.
Hän piti yhdistyksen kiertokirjeen jyrkkyyttä jopa niin diktatorisena, ettei sellaista
ollut nähty ennen demokraattisessa maassa.
Kilpeläinen oli kuulunut kirkolliskokouksen jo 1953 asettamaan komiteaan,
joka pohti naisteologien aseman vakiinnuttamista. Hän edusti alun pitäen maltillista kantaa.159
Erityisvirka naisille olisi Kilpeläisen mukaan kompromissina askel kohti naispappeutta. Hän kertoi Simojoelle kieltäytyneensä asiaa koskevista haastatteluista lojaalisuudesta yhdistystä kohtaan. Nyt hän oli kuitenkin halukas edistämään
naisten erityisviran perustamista kirjoittamalla asiasta joillekuille kirkolliskokousedustajille. Hän toteutti aikeensa kirjoittamalla ainakin piispa L. P. Tapaniselle160 ennen kirkolliskokousta. Hän huomautti tälle, että kaikki naisteologit eivät
vaatineet ehdottomasti papinviran välitöntä avaamista naisille, vaan osa kannatti
kompromissina erityisviran perustamista naisille. Kilpeläinen korosti, että naisteologeille olisi saatava vakinaisen viran suoma turva.161 Kilpeläisen ja Simojoen
ajama erillisvirka vei voiton, ja kirkolliskokous perusti lehtorin viran naisteologeille. Syksyllä 1965 Kilpeläinen oli yksi ensimmäisistä Helsingin hiippakunnassa
lehtorin oikeudet saaneista sairaalateologeista. Muut olivat Eila Korhonen, Anja
Luhtasela, Maiju Myyrä ja Hjördis Tengström, kaikki Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoitajia.162

157 KA Oulu Simeliana 4 Kilpeläinen Simojoelle 11.5.1964.
158 KA Oulu Simeliana 4 Kilpeläinen Simojoelle 1.5.1966.
159 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 22.9.1963; Lehtiö 2004, 258–260, 299–300, 302.
160 L. P. Tapaninen (1893–1982) oli vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen tunnetuimpia pappisvaikuttajia.
Hän toimi pitkään Ylitornion kirkkoherrana, Oulun tuomiorovastina ja Oulun hiippakunnan piispana 1962–
1965. Mustakallio 2012, 356–360.
161 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 22.9.1963; KA LPTA I A: 9/494 Kilpeläinen Tapaniselle
29.9.1963.
162 HtkliA Tklin istuntojen ptk 26–30.11.1965. Ensimmäisinä lehtorin oikeudet sai neljä Mikkelin hiippakunnan
naisteologia. Lehtiö 2004, 339.
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Kilpeläinen vaikutti omalla käytännönläheisellä tavallaan myös sairaalateologien työn tilastoinnin ja toimintakertomusten laadinnan uudistamiseen.
Tärkeä käännekohta oli Kilpeläisen ja hänen työnohjattavansa Maiju Myyrän
huomautus vuoden 1962 tilastolomakkeessa. Lomakkeen B-osioon, otsikoltaan
Henkilökohtainen työ, tilastoitiin kirkolliset toimitukset. Kilpeläinen ja Myyrä
olivat nähtävästi yhteisestä sopimuksesta kirjoittaneet omiin tilastolomakkeisiinsa tämän osion ruudukoiden päälle – naisteologeilla ei voinut olla siihen tilastoitavaa: ”Suurimman osan ajasta vie henkilökohtainen keskustelu, jota ei voi
tilastoida.”163
Seuraavana vuonna (1963) sairaalateologit alkoivat laatia kirjallisia henkilökohtaisia vuosikertomuksia, joihin sisältyi kuvaus henkilökohtaisesta sielunhoidosta. Kilpeläinen ja Myyrä ilmoittivat tarkat asiakasmäärät. Myyrä huomautti
lisäksi samoin kuin edellisen vuoden tilastolomakkeessa, että suurin osa työajasta
kului henkilökohtaiseen sielunhoitotyöhön. Luhtasela oli kirjannut asiakasmäärät
kertomuksessaan luokittelemalla tarkkoina prosenttilukuina erityyppisiä potilasryhmiä. Koska vain kaksi ilmoitti tarkat tilastot henkilökohtaisista keskusteluista,
on mahdoton kiistattomasti osoittaa eniten keskusteluja käyneet sairaalateologit,
mutta kirjallisista raporteista voi päätellä tilastoja laatineiden Kilpeläisen, Myyrän
ja Luhtaselan tehneen eniten henkilökohtaista sielunhoitotyötä. Naistyöntekijät
olivat tilastojen perusteella keskimäärin miehiä ahkerampia myös hartaustilaisuuksien pitäjinä. Ahkeria olivat myös Werner Wirén Hesperian sairaalassa ja Jouko
Sihvo Kirurgisessa sairaalassa.164
Vuoden 1964 tilastolomakkeisiin Kilpeläinen ja Myyrä kuvasivat B- eli henkilökohtaisen työn osioon ruudukon päälle tekemänsä henkilökohtaisen keskustelutyön. Kaavakkeisiin, joihin koottiin kaikkien sairaalateologien tekemä
työ, tehtiin muutoksia niin, että osio B oli nyt nimeltään Kirkolliset toimitukset;
lisäksi olivat osio C Henkilökohtainen työ ja D Työkoulutus. Viimeisenä kohtana
oli Työn erikoispiirteitä, johon oli tilastoitu erikseen jokaisen tekemä henkilökohtainen työ. Se sisälsi yksityiset rippikoulut, sielunhoidolliset keskustelut ja
päivystyskutsut sekä työkoulutuksen, joka sisälsi sairaalapappien yhteiset kokoukset ja henkilökohtaisen jatkokoulutuksen. 165 Tilastoista käy ilmi, että Kilpeläinen ja Myyrä kävivät kumpikin sielunhoitokeskusteluja yli kolme kertaa
enemmän kuin muut keskimäärin, vaikka tilastoihin ei laskettaisi niitä kahta,
joilla ei ole kohdassa yhtään tilastomerkintää. Tilastosta, jossa sairaalapastorin ja
naisteologin työ oli muunnettu tunneiksi, ilmeni, että naisteologi teki Helsingin
sairaaloissa vuonna 1964 keskimäärin kolmanneksen enemmän työtunteja kuin
sairaalapastori.
Seuraavana vuonna tilanne oli samankaltainen. Vaikka tilastoja lukiessa on
otettava huomioon Syvänteen huomautukset vuoden 1964 toimintakertomuksessa
sairaaloiden erilaisuudesta ja työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien
eroista, oli tilastolukujen sanoma Kilpeläisen ja Myyrän työstä suhteessa muiden
sairaalateologien työhön selvä. 166 Psykiatrisen sairaalan sielunhoitajat Irja Kilpeläinen ja hänen vanavedessään Maiju Myyrä saivat aikaan tilastoinnin uudistamisen
huomautuksillaan ja omaperäisellä tilastointitavallaan. Samalla he siirsivät Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoidon painopistettä selvästi henkilökohtaiseen
163 HsrkyA SKA kotelo 1 Dd 5 Toimintakertomukset liitteineen 1962.
164 HsrkyA SKA kotelo 1 Dd 6 Toimintakertomukset liitteineen 1963.
165 HsrkyA SKA kotelo 1 Dd 7 Toimintakertomukset liitteineen 1964.
166 HsrkyA SKA kotelo 1 Dd 8 Toimintakertomukset liitteineen 1965; HsrkyA SKA Cea 1 liite shptk:aan
24.2.1965,  kirjelmä kirkkovaltuustolle.
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potilaskeskeiseen, psykoterapeuttisesti orientoituneeseen sielunhoitoon. Kun henkilökohtaisia keskusteluja alettiin tilastoida, niihin myös panostettiin enemmän.
Naisten asema työyhteisössä oli vahva.
Kilpeläinen oli uransa ja koko elämänsä aikana tottunut ympäristön vaihtumiseen. Ikä toi luonnollisesti kokemusta, ja hän oli sairaalateologin virkaan tullessaan jo kokenut ammattilainen. Jo aiemmissa tehtävissä 1930-luvulta alkaen
työ oli perustunut ihmistuntemukseen, ihmisten kuuntelemiseen ja pyrkimykseen
vastata heidän todellisiin tarpeisiinsa, mikä oli vakuuttanut Kilpeläisen omasta
kutsumuksestaan, tehtävästään ihmisten henkilökohtaisessa, sielunhoidollisessa
auttamisessa. Omakohtainen kokemus kamppailusta mielen tasapainon saavuttamiseksi jo opiskeluaikana ja nuorena seurakuntatyöntekijänä, oman veljen mielenterveysongelmat ja hänen tukemisensa sekä oma psykoterapeuttinen prosessi
olivat kasvattaneet kykyä psyykkisten sairauksien kanssa kamppailevien kohtaamiseen. Kilpeläinen on myöntänytkin olleensa nimenomaan elämänkokemustensa
vuoksi sielunhoidosta kiinnostunut ja siksi opiskelleensa sitä ja samalla selvittäneensä omaa sisintään.167
Kirjeissään Yhdysvalloista keväällä 1961 Kilpeläinen oli korostanut haluavansa tehdä nimenomaan St. Luke’s -sairaalan kliinisessä harjoittelussa oppimaansa
counselingia ja oli palanut halusta päästä toteuttamaan sitä käytännössä. Nyt hän
sai ottaa avunsa täysimääräisesti käyttöön ja antautua sielunhoitotyöhön ensi kertaa täysipäiväisesti. Hän oli perehtynyt Yhdysvalloissa psykoterapiamenetelmään ja
pastoral care -sielunhoitoon sekä oppinut psykoosisairaiden kielen, joita hyödyntäen hän saattoi toteuttaa kutsumustaan.
Vanhan ja uuden ajattelu- ja toimintatavan kohdatessa Kilpeläisellä oli mahdollisuus joutua törmäyskurssille kirkon viidennen herätysliikkeen edustajien ja
muiden konservatiivisesti ajattelevien kanssa. Mistään laajalti näkyvistä kamppailuista ei ollut vuosikymmenen alkuvuosina merkkejä. Kilpeläinen pyrki toimimaan
diplomaattisesti, mikä on voinut vähentää konfliktien syntymisen mahdollisuutta.
Uuskansankirkollisten periaatteiden mukaan uudistumaan pyrkinyt sairaalasielunhoidon johto ja kirkko ylipäätään hyväksyivät Kilpeläisen toiminnan, vaikka hänen
sielunhoitomenetelmästään ja -näkemyksestään ei ollutkaan täyttä yksimielisyyttä.
Simojoki, joka alun perin koki Kilpeläisen Yhdysvaltain-tuomiset sopimattomiksi,
ainakin sieti niitä arkkipiispana, koska hän ei puuttunut tämän toimintaan. Taustalla vaikutti Kilpeläisen tunnettuus kirkon piirissä ja sen myötä kunnioitus häntä
kohtaan. Sairaalassa hän kokosi hoitohenkilökunnan yhteen jo muutaman kuukauden työssä oltuaan ja kertoi työstään perustelemalla toimintatapaansa sekä
antoi avoimen mahdollisuuden mielipiteiden vaihtoon ja kysymysten tekoon.
Lääkäreille hän osoitti asiantuntemuksensa väärinkäsityksen synnyttämässä tilanteessa ja psykoterapiaryhmän ohjaajana. Määrätietoisuudellaan, asiantuntemusta
vakuuttamalla, opettamistyön koulutuksellaan ja kokemuksellaan Kilpeläinen sai
osakseen luottamusta ja kunnioitusta hoitohenkilökunnalta ja kollegoilta. Lähteistä heijastuu sielunhoidon arvostuksen lisääntyminen Kilpeläisen toiminnan
vaikutuksesta.
Vaikka on otettava huomioon työtodistuksen kaltaisten dokumenttien usein tarkoituksellisen myönteinen sävy, ne ovat kiistattomia todisteita Kilpeläisen kyvyistä.
Työtodistukset antoivat hyvin samansuuntaisen kuvan hänen kyvyistään kuin
Laaksovirran todistus työnohjauksesta sekä UTS:n todistukset terapeuttisen ohjauksen ja sielunhoidon opinnoista. Viimeksi mainitut olivat sitä paitsi luonteeltaan
167 Kilpeläinen 1989, 225.
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kriittisyyteen ja totuudenmukaisuuteen pyrkiviä. Näin työtodistukset ja opiskelutodistukset vahvistavat toistensa luotettavuutta ja osoittavat, että sielunhoitaja oli
löytänyt oman alansa.
Kilpeläisen panos sairaalassa kehittyi varsin nopeasti vuoteen 1963 mennessä laaja-alaiseksi. Työpäivien pituutta ja työn moninaista vaativuutta lisäsivät sairaalatyöhön sisältyneiden tehtävien ohella luennointi ja koulutustehtävät
sairaanhoito-oppilaitoksessa ja kirkon piirissä. Keväästä 1963 Kilpeläisen kirjeissä alkaen alkoi näkyä merkkejä työmäärän kasvamisesta kohtuuttomaksi. Hän
kuvasi olevansa ylipäätään yhteen asiaan kerralla keskittyvää ihmistyyppiä ja piti
sielunhoitajan työtään niin mielenkiintoisena, että se vei täysin mukanaan. Ystävälleen Inga-Brita Castrénille hän kirjoitti, että hän oli ”kerta kaikkiaan uponnut
sairaalaan”. Ryhmäterapiaopinnot raporttien kirjoittamisineen veivät ajasta ja
voimista merkittävän osan.168
Keväällä 1963 uudessa joukkoviestimessä televisiossa alkanut keskusteluohjelmasarja Kodin ilta, jossa Kilpeläinen esiintyi vakinaisena keskustelijana, herätti
heti vanhan ystävän Osmo Tiililän arvostelemaan Kilpeläistä, mikä laski työtaakan
päälle lisää kannettavaa. Tiililä kirjoitti yhdelle ohjelman keskustelijoista, diakoniajohtaja Vilho Närhille, että psykiatrisiin sairaaloihin palkattiin kaikenlaisia ”irjakilpeläisiä”, ja pyysi tätä lähettämään Kilpeläiselle kehotuksen lukea oman isänsä
kirjoja. Kilpeläisen puhelinsoitto Tiililälle ei auttanut. Tämä nimitti Kilpeläistä
sosiaalityöntekijäksi, joka sekoitti sosiaaliavun sekaan vähän psykiatriaa ja antoi
ihmisille kiviä leivän sijasta samoin kuin diakoniakeskus ja ”avioliittopapit”, joilla
Tiililä ilmeisesti tarkoitti perheneuvojia. Tiililä moitti vielä kirjeessä Kilpeläistä
liiasta suvaitsevaisuudesta Kodin ilta -ohjelmien ja Kotimaan haastattelun vuoksi.
Jälkeenpäin Tiililä lähetti kirjoittamansa kirjasen kuin anteeksipyyntönä, mutta
jatkoi kuitenkin vielä torumistaan. Hän vetosi Eetu Kilpeläisen muistoon ja väitti,
että Kilpeläinen oli menettänyt osan uskostaan. Isän vetäminen mukaan loukkasi erityisesti Kilpeläistä, sillä itse hän koki elävänsä isänsä tavoin evankeliumin
vapaudessa.
Sielunhoidosta 1950-luvulla kirjan kirjoittanut pastori Heimer Virkkunen
arvosteli Kodin ilta -ohjelmia äärimmäisestä teologisesta liberalismista, mitä Kilpeläinen ihmetteli, koska hänen mielestään ohjelman tekijät eivät olleet teologisia
asiantuntijoita Samuel Lehtosta lukuun ottamatta eikä tämäkään kovin liberaali.
Itseään Kilpeläinen piti oikeaoppisena luterilaisena.169 Hänen luterilaisuutensa jäi
muun teologisen pohdinnan tavoin kuitenkin niin ohueksi hänen julkisten esiintymistensä, kuten luentojen ja esitelmien yhteydessä ja kirjallisessa tuotannossa,
ettei ole mahdollista selvittää sen todellista laatua.
Oli myös potilaita ja heidän omaisiaan, jotka valittivat sairaalasielunhoitajasta.
Valituksen aiheena oli joko se, ettei tämä ollut paikalla potilaan kuollessa, tai että
hän tuli paikalle potilaan kuollessa. Valituksen aiheena oli niin ikään, ettei sairaalateologia näkynyt potilaan koko sairaalassa olon aikana tai kesti liian kauan, ennen
kuin hän tuli paikalle.170

168 KA ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille pitkäperjantaina 1963; KA Oulu Simeliana 4 Ab 13/36 Kilpeläinen
Simojoelle 11.5.1964.
169 KA ICA kansio 11 Kilpeläinen Castrénille pitkäperjantaina 3.11. ja 17.11.1963; YleA Kodin ilta; Kmaa
19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet tarvitsevat lähelleen ihmistä.
170 Kilpeläinen 1989, 199.
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Oli alettava rajata kohtuuttomalta tuntunutta työmäärää. Kilpeläinen oli laajan
kokemuksensa ja asiantuntemuksensa vuoksi kutsuttu joidenkin luottamuselinten
jäseneksi, vaikka hän ei itse ollut halunnut. Jo alkuvuodesta 1961 saatuaan New
Yorkiin tiedon nimityksestä ”johonkin toimikuntaan” Kilpeläinen oli suhtautunut kirkollisiin luottamustehtäviin nyreästi. Nyt hän kieltäytyi tyystin kirkollisista
luottamustehtävistä. Kun sana ei tehonnut, hän yksinkertaisesti jäi pois kokouksista. Hän kertoi tällä tavoin suututtaneensa luottamuselimet ja saaneensa ne lopulta
uskomaan, ettei hän halunnut olla niissä jäsenenä eikä ollut alun perinkään niihin
halunnut. Kilpeläinen katsoi palvelevansa kirkkoa parhaiten keskittymällä työhön
sairaalassa.171
Ajan myötä alkoivat rasittaa myös itse sielunhoidon asiakkaat, jotka soittelivat
usein kotipuhelimeen. Hän irrotti aika ajoin kotipuhelimensa pistokkeen seinästä
joksikin aikaa tai koko kesäloman ajaksi. Muistelmissaan Kilpeläinen kertoo kokeneensa vaikeimpana asiana potilailta tai heidän omaisiltaan saamansa kielteisen
palautteen siitä, ettei hän ollut tavoitettavissa heille sopineeseen aikaan. Hänellä
oli jatkuva riittämättömyyden tunne rajattoman työmäärän edessä.172
Käytännön sielunhoitotyö lisääntyvine asiakasmäärineen oli jo sinänsä henkisesti ja fyysisesti vaativa tehtävä. Uuden ajattelutavan ja käytäntöjen tuominen oli
henkisesti vaativaa. Työn ohessa opiskelu, terapiaryhmien vetäminen, opiskelijoiden ohjaus, kollegojen työnohjaus ja osallistuminen sairaalasielunhoitajien koulutukseen muodostivat niin monitahoisen, aikaa ja voimia vaativan työkentän, että
kokonaisuus oli ennen pitkää kohtuuttoman raskas. Työn uuvuttavuuteen vaikutti
myös Kilpeläisen tapa innostua ja heittäytyä työhön kokonaisvaltaisesti. Kaiken
taustalla vaikutti kasvaminen toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuskauden vaikutuksesta korostuneeseen suomalaiseen raatamisen kulttuuriin – huolimatta siitä, että hän oli itse arvostellut sitä voimakkaasti.
Kilpeläinen koki pitkään olonsa ulkopuoliseksi sairaalassa, vaikka lähteet kertovat hänen saavuttanen pian luottamuksen henkilökunnan keskuudessa. Hän on
selittänyt, että ulkopuolisuuden kokemus johtui suomalaisesta jäyhyydestä, kyvyttömyydestä iloita onnistumisista yhdessä työyhteisön kanssa. Kokemus korostui,
kun takana oli vahva elämys Yhdysvaltain päinvastaisesta yhteisöllisestä ja kannustavasta työkulttuurista. Epävarmuus ei-vakinaisessa naisteologin toimessa vailla
virallista virkaan siunaamista vaikutti todennäköisesti osaltaan ulkopuolisuuden
kokemukseen.173 Vaikka muistelmakirjan luotettavuus dokumenttina ei ole aikalaisdokumentin luokkaa, niin kriittinen tunnekokemuksen kuvaus vaikuttaa
uskottavalta kirjan muutoin myönteisen sävyn vastakohtana.
Ulkopuolisuuden ja epävarmuuden tunnelmissa Pakilan kirkkoherran Sakari Repolan 174 ja erään kokeneen sairaala-apulaisen samansisältöiset kannustavat
sanat olivat Kilpeläiselle tärkeitä. Molemmat kertoivat pitävänsä tärkeänä, että hän
oli sairaalassa. Kun Kilpeläinen ei koskaan saanut paikallisseurakuntien teologien
tavoin virallista tehtävään siunaamista, niin hän koki nämä maallikon ja papin
lausumat kannustukset sen korvauksena. Sairaalaseurakuntalaisen antama siunaus
työlle sai papillisen vahvistuksen.175

171 KA MJA Kotelo 7 Kilpeläinen Juvalle 28.11.1961; KA ICA Kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille pitkäperjantaina
1963; KA Oulu Simeliana 4 Ab 13/36 Kilpeläinen Simojoelle 11.5.64; SKSK kert. 1959, 8 ja 1962.
172 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 4.7.1965; Kilpeläinen 1989, 198–199.
173 Kilpeläinen 1989, 191–192.
174 Sakari Repola oli Helsingin Pakilan seurakunnan kirkkoherra 1962–1978. Suomen teologit 1982, 459.
175 Kilpeläinen 1989, 191.
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3
Hauraiden puolustaja
joukkotiedotusvälineissä

a) Uusi näkemys ripistä ja synnistä
Kokenut toimittaja ja kirjailija tiesi keinot, joilla tuoda julki näkemyksensä, uuden
tavan harjoittaa sairaiden sielunhoitoa. Irja Kilpeläinen kirjoitti ja häntä haastateltiin lehtiin, joihin hänellä oli jo vanhastaan yhteydet. Hän esiintyi psyykkisesti sairaiden puolestapuhujana ja heidän sairaalasielunhoitajanaan, Kotimaan Naapurin
Liisan pakinoita lukuun ottamatta.
Kilpeläinen oli kirjoittanut Vartijaan artikkeleita jo edellisellä vuosikymmenellä ja kuului näin lehteen aika ajoin kirjoittavien avustajien joukkoon. Hänen
sielunhoitonäkemyksensä tuli omaa ammattikuntaa laajemman yleisön tietoon,
kun hän kirjoitti psyykkisistä sairauksista ja kärsivien kohtaamisesta artikkelin
Syyllisyydestä ja ripistä psyykkisesti sairaitten näkökulmasta keväällä 1962.176
Kirjoittaja pohjusti teemaa kirjoituksen alussa korjaamalla harhakäsityksiä
psyykkisesti sairaista. Ensiksi hän torjui yleisenä pidetyn käsityksen, että psyykkisesti sairaat olisivat älyllisesti kehitysvammaisia. Hän muistutti, että psyykkisessä
sairaudessa ei ollut kyse älyllisistä ongelmista vaan tunne-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvästä sairaudesta. Hän puolusti näiden sairaiden ihmisarvoa sekä sitä, että
heidät ja heidän kokemuksensa ja näkemyksensä oli otettava yhtä vakavasti kuin
kenen tahansa. Kilpeläinen kuvasi työympäristöään:
[psykiatrisessa sairaalassa työskentelevä oli] opintomatkalla maailmassa,
jossa moni asia nähtiin selvemmin, älykkäämmin ja kirkkaammin kuin tavallisen arkisen elämän keskellä.177

Kilpeläinen korosti näiden ihmisten erityislaatua myönteisessä mielessä näkemyksellään, että heillä oli psyykkisesti terveiltä puuttuvia erityisiä kykyjä. Hän nosti
psyykkisesti sairaat jopa joiltain osin muiden yläpuolelle. Sairaiden suhde terveisiin sai uuden näkökulman.

176 Vartijan levikki pysytteli 1960-luvulla välillä 900–1 000.
177 Kilpeläinen 1962, 100.
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Toiseksi Kilpeläinen korjasi käsitystä mieleltään sairaista yhteiskunnan jäseninä. Hän huomautti, että hänen vastuullaan olevien osastojen potilaat edustivat
suomalaisten koko elämän kirjoa kaikkine Suomessa elävine kansallisuuksineen
sekä poliittisine, yhteiskunnallisine ja uskonnollisine katsomuksineen. Hän nosti
psyykkisesti sairaat kirkon jäseninä keskitason yläpuolelle. He olivat Kilpeläisen
kokemuksen mukaan kristillisessä hurskauselämässä kuten rukouksessa ja Raamatun lukemisessa huomattavasti keskivertokansalaisia aktiivisempia.178
Kirjoittaja huomautti, että väite psykiatrisesta sairaalasta julkisyntisten paikkana oli sairaalassa työskentelevän näkökulmasta hätkähdyttävä ja kohtuuton. Hän
kertoi tunteneensa tuskaa ajatellessaan, että sairaalassa oli joukko kaikkein arimpia
ihmisiä, jotka ”eivät ole edes omaa osaansa elämästä uskaltaneet lunastaa, saati
sitten koskea toisen omaan” ja pyysivät anteeksi omaa olemassaoloaan. 179 Näin
Kilpeläinen nousi puolustamaan psyykkisesti sairaiden oikeutta olla täysivaltaisia
ja ilman ehtoja hyväksyttyjä yksilöitä ja ihmiskunnan jäseniä.
Kirjoituksensa päätteeksi Kilpeläinen toisti aluksi esittämänsä viestin psykiatrisen sairaalan potilaiden ihmisarvosta. Hän kyseenalaisti terveen ja sairaan määritelmiä ja vastusti heikoimpien syntipukiksi asettamista. Hän kertoi kokemuksensa
osoittavan, että sairaalaan ei joutunut yhteisönsä sairain vaan heikoin, ja siteerasi
UTS:n opiskelunsa vastuuopettajaa professori Earl A. Loomisia: ”Terve ihminen
ei tee lähimmäistään sairaaksi.” Sairain oli kenties yhteisössä vahvana pidetty, joka
voimallaan tuhosi muut. Kirjoittaja kysyi terävästi, oliko tällainen sairaalaan joutunut syyllinen, jolle oli julistettava tuomio ja vaadittava hengellistä herätystä.180
Kilpeläinen huomautti, että kuten ihmisyhteisön kaikki ilmiöt esiintyivät
psyykkistä sairautta potevien keskuudessa, niin kaikkien ihmisten ongelmatkin
ilmenivät siellä. Ongelmat näkyivät selväpiirteisempinä, joten ne voivat siksi tuoda
lisäaineksia syyllisyydestä käytyyn keskusteluun. Tältä pohjalta hän keskittyi rippiin ja käsitykseen synnistä.181 Kilpeläinen ei pitäytynyt vain psyykkisesti sairaisiin,
vaikka puolusti heitä vahvasti. Artikkelin näkemykset ihmisyhteisön ilmiöistä ja
ihmisten ongelmista pätivät kirjoittajaan mukaan kenen tahansa elämässä.
Rippi, jolla Kilpeläinen tarkoitti yhtä yksittäistä rippitoimitusta, edellytti kirjoittajan mukaan ripittäytyjältä realistista älyllistä asioiden analysointia ja kykyä
löytää oikeat sanat mieltä painavien asioiden kertomiseksi. Tämä ei Kilpeläisen
kokemuksen mukaan yleensä toiminut psyykkisesti sairaan tuomion ja tuskan
täyttämässä kaaoksessa. Hän lähestyi rogersilaisen Wayne Oatesin näkemystä, jonka mukaan synnin ymmärtäminen synniksi edellytti täyttä tietoisuutta. Syvänteen
mukaan kristitty oli varsin harvoin riittävän kypsä ja kehittynyt ripittäytymään
tällä tavoin. 182
Kilpeläinen kantoi huolta ankaran moralistisen uskonnollisen kasvatuksen saaneista, jotka olivat eläneet ylikorostuneen nuhteettomasti. Tällaisen uskonnollisen
kodin kasvatilla oli hänen mukaansa jatkuvasti huono omatunto, ja ihminen yritti
jäsentää mielensä ahdistavaa ja syyttävää kaaosta nimettäviksi, ripissä tunnustettaviksi synneiksi. Kun kaikki elämässä tuntui tuomionalaiselta, tuska nousi ripittäytymisen jälkeen pian uudelleen. Kaikkia syntejä ei kyennyt muistamaan, eikä
epätäydellisellä tunnustuksella ollut tällaisen ihmisen mielestä mitään arvoa kaiken
178
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näkevälle Jumalalle. Syyllisyys saattoi kietoa mielen niin täydellisesti, että ihminen
jopa koki kertoneensa tunnustamansa synnit väärin tai että ne oli ymmärretty väärin. Kilpeläinen havainnollisti tällaisen ihmisen syyllisyyden taakkaa vertaamalla
sitä suureen vedenalaiseen vuoreen, josta tuli enimmilläänkin vain pieni osa näkyviin. Syyllisyystaakan kasvu oli kuin vedenalaisen vuoren kasvamista ja yhä uusien
syyllisyyden kielekkeiden paljastumista.183
Tuloksettomien ripillä käyntien turhauttamalle ihmiselle Kilpeläinen näki
kolme tietä pois ylivoimaisen syyllisyydentunteen alta. Yksi keino oli ajatella,
ettei Jumala ollut niin pikkumainen kuin puhuja tai rippi-isä, ja antaa asioiden unohtua. Toinen mahdollisuus oli uskotella itselleen, että ripissä tunnustetut asiat sisälsivät kaiken mieltä vaivanneen, ja suojautua vahvistamalla sisäistä
suojapanssaria itsesyytöksiä vastaan. Kolmas vaihtoehto oli olla rehellinen, ottaa
todesta jokainen kuulemansa sana – ja romahtaa psyykkisesti. Kilpeläinen kysyi,
eikö tällainen psyykkisesti sairastunut ollut yhteisönsä ainoa ”terve” ja itselleen
rehellinen.184
Kilpeläisen kuvaamasta epäterveestä perhetilanteesta on tehtävissä yhteenveto.
Perheessä, jossa oli psyykkisesti sairaaksi diagnosoitu jäsen, todellisuudessa koko
perhe sairasti. Sairain oli vahvana pidetty toisia rikkova jäsen. Rehellinen ja heikoin perheenjäsen joutui ottamaan kantaakseen perheen sairauden.
Kirjoittaja ei suoranaisesti kiistänyt, että rippi oli auttanut useita. Yksikin lyhyt
ripin vastaanottajan kanssa käyty keskustelu mieltä vaivaavista asioista ja synninpäästö saattoi helpottaa mieltä hetkeksi. Monelle aika oli kuitenkin liian lyhyt,
jotta olisi mahdollista saada sanotuksi kaikkein oleellisimmat asiat. Siksi syyllisyydentunne palasi ennen pitkää. Kilpeläisellä oli syyllisyyden kasvavan vuoren
ongelmaan apukeino, jossa rippi sai perinteisestä poikkeavan tulkinnan.185 Rippi
saattoi olla muutakin kuin yksi sovittuun kaavaan tai käytäntöön perustuva lyhyt
kuulustelu:

Jos ihminen saa turvallisen vakuutuksen siitä, että jokainen tiedostettu

asia voidaan saada anteeksi, että Jumala tietää, mitä sydämessämme on ja
ymmärtää sen rakenteen, että rippi ei ole puolen tunnin ”kuulustelu”, vaan
koko elämän kestävä prosessi, että pois saa panna kaiken, sen ”mikä painaa”
(Hebr. 12: 1) [kursiivi Kilpeläisen], tulee syyllisyyden tuskaankin jo turvallisuutta.186

Tässä rippi sulautui tärkeäksi koko elämän pituiseksi osaksi kristityn elämää. Kun
Kilpeläinen totesi, että moni oli saanut avun oltuaan vuosia kestäneessä sielunhoidossa, hänen näkemyksessään sielunhoito lähestyi psykoterapiaa. Terapianomainen sielunhoitoprosessi puolestaan oli oikeastaan rippi tai kappaleen matka koko
ihmisiän kestävässä rippiprosessissa. Perinteinen rippikeskustelu oli pieni osa prosessia, erityistoimenpide elämän pituisessa ripissä, jota tarvitsi ja joka soveltui vain
osalle ihmisistä.
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Kilpeläinen havainnollisti näkemystään muistolla Yhdysvalloista. Katolinen
virkanainen oli kertonut ripittäytyvänsä viikoittain vuodesta toiseen samalle tutulle rippi-isälle, joka oli oppinut viisas henkilö. Kilpeläinen tulkitsi tällaisen pitkään
jatkuvan ripittäytymiskäytännön terapian luonteiseksi prosessiksi, jonka vuoksi ei
ollut tarvetta perinteiselle ripille kuin vasta viimeisessä hädässä.187 Tässä esimerkkitapauksessa säännölliset ripittäytymiset kestivät mahdollisesti koko elämän ja saattoivat olla näin konkreettisesti ”koko elämän kestävä prosessi, että pois saa panna
kaiken sen, ’mikä painaa’ ”.
Katolisen naisen tapaus oli Kilpeläiselle ilmeisesti enemmänkin kuin hänen
näkemystään tukeva muisto. Hän oli tutustunut psyykkisesti sairaiden syyllisyydentaakkaan vasta vajaan vuoden pituisen kliinisen harjoittelun ja runsaan puolen
vuoden pituisen sairaalateologina työskentelyn verran. Kertynyt kokemus saattoi
olla riittävä vakuuttamaan syyllisyyden taakan suuruudesta, mutta katolisen virkanaisen tapaus herätti oivalluksen toimivasta ratkaisusta. Kilpeläinen sovelsi sielunhoidossa käyttämänsä ja Shugartilta oppimansa social casework -menetelmän ja
Rogersin asiakaskeskeisen menetelmän näkemyksiä counseling-menetelmästä myös
rippiin. Hän liitti itse asiassa henkilökohtaisen sielunhoidon ja ripin yhteen. Tällä
tavoin hän esitti ripistä tulkinnan, joka oli kritiikkiä yksityistä yhden kerran rippitoimitusta kohtaan.
Edellä olevassa lainauksessa Jumala antoi Kilpeläisen mukaan jokaisen ”tiedostetun asian” eli tiedostetun synnin anteeksi, tiesi mitä sydämessä oli ja ymmärsi
sydämen rakenteen. Tiedostettujen mieltä vaivaavien asioiden, toisin sanoen syntien, tunnustaminen riitti täydelliseen anteeksisaamiseen. Alitajunnassa olevat tiedostamattomat ahdistavat asiat eivät olleet Kilpeläisen mukaan syntiä, joka olisi
pitänyt tunnustaa. Niiden suhteen riitti, että Jumala tunsi ja ymmärsi ihmisen
sydämen rakenteen, toisin sanoen alitajunnan ja ihmisen psyyken rikkinäisyyden.
Kilpeläinen osoitti edustavansa Lutherin näkemystä, että ihmisen on mahdoton
tietää kaikkia syntejä, eikä niitä tarvitsekaan luetella saadakseen synnit anteeksi.188
Kilpeläinen ei näin ollen esittänyt uutta näkemystä syntien, tunnustamisesta
ripissä, vaan palautti suomalaiseen sielunhoitoon yhden kirkon oppi-isän osittain
unohtumaan päässeen opetuksen ripistä. On ilmeistä, että Kilpeläisen ansiosta
näkemys on elänyt sielunhoidossa myöhemmin laajasti.
Kilpeläinen huomautti, että Jumalalla oli enemmän aikaa kuin hänen työtään
tekevillä sielunhoitajilla.189 Ihmismielen aitoon totuudellisuuteen pääsi Kilpeläisen mukaan vain paneutumalla tunnollisesti ajan kanssa – Rogersin näkemyksen
tavoin asiakaskeskeisesti – apua hakevan tilanteeseen kuunnellen ja ottamalla
hänet vakavasti. Kilpeläinen pohti toisesta, täydentävästä näkökulmasta syyllisyyttä, rippiä ja rehellisyyttä, käsitystä totuudesta, joita hän oli käsitellyt edellisenä
syksynä sairaalasielunhoidon kurssilla. Hän löysi nyt syyllisyyden taakasta myös
syntiä, joka oli anteeksiannettavaa, eikä puhunut vain epäterveestä mieltä kalvavasta syyllisyydentunteesta. Yhden rippitoimituksen tilalle hän tarjosi ei vain pitkäaikaista sielunhoitoa vaan pitkäaikaista rippiä. Rehellisyys oli enemmän kuin
lausuttuja sanoja, itse asiassa paljon muuta.

187 Kilpeläinen 1962, 106.
188 Luther 1983, 451–452; Kettunen 1998, 33.
189 Kilpeläinen 1962, 103.

128

julistajasta kuuntelijaksi

Asiayhteydestään irralliselta näyttävänä omana kappaleenaan Kilpeläinen palasi
erääseen mieliaiheeseensa, ihmisten välisen yhteisen kielen löytämisen ongelmaan.
Yhteys artikkelin teemaan rippiin ja sielunhoitoon oli silti selvä: jos yhteinen kieli
puuttui ripin vastaanottajan ja ripittäytyjän väliltä, avun saaminen oli vaikeaa.190
Yhteisen kielen löytäminen oli keskeinen peruste useamman kuin yhden keskustelun käsittävälle rippiprosessille. Yksi rippikeskustelu voi riittää vain, jos yhteinen
kieli oli jo olemassa. Tässäkin kohdassa näkyi Rogersin vaikutus. Hän korosti, että
terapeutin oli luovuttava ammattikielestä terapiasuhteessa ja käytettävä kieltä, jota
asiakas ymmärsi.191
Kilpeläisen jatkoi syksyn 1961 koulutuskurssilla pitämänsä luennon pohdintaa
syyllisyydentunteesta. Hänen näkemyksensä mukaan ihmisellä oli kolme syyttäjää.
Perinteinen rippi koski ainoastaan syyllisyyttä Jumalan edessä. Sen vuoksi ihminen
ei vapautunut perinteisessä ripissä syyllisyydentunteestaan, vaan se palasi ennen
pitkää. Ainoastaan eläytymällä toisen ihmisen asiaan saattoi ymmärtää syyllisyydentunteen, joka syntyi toisen syyttäjän, lähimmäisen syytöksistä.192 Potilaiden
kertomuksiin viitaten Kilpeläinen kirjoitti:
Kun potilas määrittelee helvetin ”paikaksi, missä ei ole yhtään hyvää sanaa,
ei yhtään hyvää sanaa”, saatamme aavistaa, millaisessa helvetissä hän on jo
elänyt. On joskus käsittämätöntä, että joku saattaa todella pystyä elämään
esim. avioliitossa, jossa mikään hänen tekemänsä suoritus ei kelpaa, jossa
joka hetki sataa syytöksiä – aina ja siihen asti, jolloin sairaalan armahtavat
ja suojaavat muurit sulkevat hänet sisäänsä.

Kirjoittaja selitti, että jos ihminen eli varhaisimmat elinvuotensa tällaisessa kielteisessä elinympäristössä, ihminen voi alkaa kokea myös Jumalan erittäin ankarana
ja leppymättömänä. Ennen kuin ihminen alkoi erottaa toisistaan Jumalan kasvonpiirteet ja aina pelottavat vihaiset kasvuympäristössä olleet kasvot, tarvittiin paljon
pitkäjänteistä sielunhoitoa.193
Oma kokemus sielunhoitotyöstä sairaalassa toi tuohon yleiseen näkemykseen
lisäksi uuden jumalakuvan muodostajan. Kolmanneksi ja ankarimmaksi syyttäjäksi Kilpeläinen nimesi ihmisen oman minän. Hän oli oppinut psyykkisesti sairaalta
potilaalta, että jumalakuva voi muodostua saman kuvan mukaiseksi kuin asianomaisella oli itsestään. Jumalan kasvot olivat ankarat, koska ihminen näki omat
kasvonsa leppymättömän vihaisena itselleen. Ihmisen oma minä oli lahjomattoman ankara vaatija, jonka kanssa oli vietettävä paljon aikaa, ennen kuin tilanne
helpottui. Taustalla voi nähdä Rogersin self-käsitteen ja oivallusprosessin, jossa
autettava kasvoi hyväksymään itsensä 194.

190 Kilpeläinen 1962, 103.
191 Rogers 1942a, 205.
192 Kilpeläinen 1962, 104.
193 Kilpeläinen 1962, 104; Kettunen 1998.
194 Kilpeläinen 1962, 104; Kettunen 1998. Matti Hyrckin kuvaama Hallitsija-Jumala muistuttaa paljon
Kilpeläisen vaatijaa. Ks. Hyrck 1995, 180–190.
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Kirjoittaja ei hyväksynyt psykiatrian yliminäkäsitteen195 ja kristillisen omantunnon käsitteen samastamista. Kun kristillinen omatunto ymmärrettiin kapeasti
Jumalan ääneksi ihmisessä, se ”ymmärsi ripin kieltä”. Yliminä sitä vastoin saattoi
olla esimerkiksi vanhempien ääni ihmisessä. Se ääni saattoi olla joko hyvien tai
vääristyneiden ihmissuhteiden muokkaama. Rippi ei kuulunut sen parantamiskeinoihin. Kilpeläinen havainnollisti vääristyneen yliminän luonnetta kahdella
potilastapauksella. Erään potilaan yliherkän yliminän taustalta paljastui hallitseva
äiti, jonka kanssa tämä oli elänyt kahdestaan. Toinen oli syntynyt ei-toivottuna
perheen suuren lapsijoukon jatkoksi niin, että ainoa tapa lunastaa olemassaolon
oikeus oli tehdä jotain kotitalouteen liittyvää, suorittaa koko ajan jotain isän painostuksen alla.196
Molemmat potilaat tekivät sielunhoitoprosessin edetessä lopulta äärimmäisen tunnustuksen: heidän suurin syntinsä oli, että he olivat olemassa. Kilpeläinen
kysyi, miten paljon näitä ihmisiä olisi auttanut se, että sielunhoitaja olisi ripin vastaanottajana julistanut tämän ”synnin” anteeksiannetuksi. Hän piti poikkeuksena
tällaisen tilanteen vaatimaa sielunhoitoa, joka kaivautui syvälle ihmisen mieleen.
Vaati runsaasti aikaa ja taitoa sielunhoitajalta, jottei ihmisen sielu särkynyt. Tavallisesti ihmisestä paljastui vain sen verran kuin apua hakevalla oli voimia tiedostaa
ja kertoa. 197
Kilpeläinen oli kirjoittanut sanan synti lainausmerkkeihin siksi, että se ei ollut
anteeksi annettava synti, johon rippi, anteeksiantamus olisi auttanut. Kysymyksessä oli toinen ihmisen mieltä vakavasti rasittava ja vammauttava, jopa sairastuttava
ilmiö, joka koettiin syyllisyydentunteena. Kilpeläinen ei vielä löytänyt sanavarastostaan tälle ikivanhalle ilmiölle – yhtä vanhalle kuin synti – ikivanhaa nimeä
häpeä.198 Oman olemassaolonsa anteeksipyytämistä voinee pitää äärimmäisen
häpeän kokemuksena.
Kilpeläinen kertoi kuulevansa usein pelosta, että psykiatria hävitti syyllisyydentunnon, mikä perustui näkemykseen, että syyllisyyttä oli liian vähän. Tällöin
ei ”kristillisissä piireissä” hänen mukaansa ymmärretty, että syyllisyydentunto tuli
torjutuksi ja peittyi ulkoisen itsevarmuuden, ”kovanaamaisuuden, rehentelyn”
taakse. Jo muutaman sielunhoitokeskustelun jälkeen paljastui tuskallinen ja tuhoava syyllisyys. Kilpeläinen koki joskus potilaiden syyllisyyden taakan liian suureksi, jotta mitkään kristillisen sielunhoidon ja psykiatrian keinot yhdessä riittäisivät
vapauttamaan siitä. Hänelle syntyi vaikutelma, että aina kristillinen sielunhoito ei
olisi halunnutkaan vapauttaa.
Kristillinen julistus oli Kilpeläisen mielestä suurelta osin vastuussa syyllisyydentunteen terveydestä ja sairaudesta [häpeästä]. Psyykkisesti sairaiden keskuudessa työskentelevä sielunhoitaja ”alkaa kuunnella hänen [potilaan] korvillaan ja
alkaa tuskailla”, että hänen aikansa ”kirkko operoi enemmän potilaan syyllisyydellä kuin evankeliumilla” ja julisti liian vähän selkeää evankeliumia ilman ehtoja.
195 Yliminä, superego, sisältyy Sigmund Freudin persoonallisuusteoriaan. Superego on persoonallisuuteen
kuuluva rakenne, joka sisältää yksilön tietoiset ja tiedostamattomat vanhemmiltaan, kasvattajiltaan ja
sosiaalisesta ympäristöstään omaksumat käsitykset moraalista, hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Yliminä
vastaa tietoisilta osiltaan omaatuntoa. Duodecim terveyskirjasto www; Isometsä www; Kendra & Gans 2019.
196 Kilpeläinen 1962, 104.
197 Kilpeläinen 1962, 104–105.
198 Ihmisillä on neuroottista syyllisyyttä, jota ei voi samaistaa häpeään, mutta Paavo Kettusen mukaan ”usein
on kysymys hyvin kokonaisvaltaisesta omaan itseen ja koko persoonaan kohdistuvasta tunteesta, joka jäytää
koko olemassaoloa”. Kettunen 2011, 18; Kettunen 2014. 11–32, 60–69. Tällaiselle erheellisesti syyllisyydeksi
kutsutulle ilmiölle on osattu antaa oikea nimi vasta 1900-luvun lopulla. Paavo Kettunen ja muiden muassa
sielunhoidon tutkijat yhdysvaltalainen John Patton ja brittiläinen Stephen Pattison ovat nimenneet ilmiön
häpeäksi. Kettunen 2011, 14–20.
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Psyykeltään sairas mieli oli Kilpeläisen mukaan usein korostuneen ankara itseään
kohtaan. Se kuuli kristillisestä julistuksestakin vain jokaisen tuomitsevan sanan,
vaikka julistus olisi sisältänyt vapauttavaa evankeliumia. Näin syvälle käyvä itsensä tuomitseminen vaati erityisen selkeää vapauttavan evankeliumin välittämistä
autettavalle.199 Kilpeläisen näkemys näyttäytyi tyystin päinvastaisena kuin noiden
kristillisten piirien.
Kilpeläinen kaipasi kirkolta selkeää opetusta siitä, mikä oli Jumalan tahto tässä
elämässä, ja julistusta anteeksiantamuksesta. Hän arvioi, että silloin kirkko voisi
jättää pois suurimmaksi osaksi sekavan torumisen, jolla hän viittasi syyllistämiseen
ja armon unohtamiseen, jota se harjoitti liian paljon. Kilpeläinen ihmetteli rippikoulun jälkeisen opetuksen puutetta. Hän kertoi esimerkin siitä, millainen saattoi
olla vanhempien rauhallisen ja asiallisen kasvatuksen tulos. Kun tällaisen kodin
lapsi toimi väärin, hän tiesi olevansa syyllinen eikä tarvinnut torumista. Vanhempien tehtäväksi jäi anteeksiantaminen. Kilpeläinen katsoi, että neljännen käskyn,
vanhempien kunnioittamisen oikein opettaminen oli mielenterveyden kannalta
ratkaisevan tärkeää.200 Kirjoittaja ei kertonut suoraan, keitä tai mitä hän tarkoitti
kristillisillä piireillä. Kirjoituksesta syntyi vaikutelma, että hän ei olisi viitannut
vain tiettyihin herätyskristillisiin liikkeisiin vaan kirkossa laajemmin esiintyneeseen opetukseen, jonka mukaan aina ensin tuli julistaa Jumalan tuomio ja vasta
sen jälkeen evankeliumi, joka vapautti tuomitun.
Kilpeläinen esitti kirjoituksessaan Vartijassa oman perinteisestä ripin teologiasta poikkeavan näkemyksensä ripistä, synnistä, armosta ja tuomiosta psyykkisesti sairaan näkökulmasta. Kun perinteiseen tapaan ensin julistettiin tuomio ja
vasta synnintunnon herättyä evankeliumi anteeksiantamisesta, tuomio jäi hänen
kokemuksensa mukaan ainakin psyykkisesti sairailla päällimmäiseksi mieleen ja
vapauttava sanoma sen varjoon. Esimerkiksi Syvänteellä oli vielä perinteinen,
artikkelissa kuvailtu käsitys ripistä kertaluonteisena tapahtumana. Kilpeläinen
ajatteli perinteisen ripin voivan joskus olla osa sielunhoitoprosessin ja lopulta koko
elämän kestävää rippiä. Psyykkisesti sairaan näkökulma antoi mallin kirkolle ja
jokaiselle kristitylle lähimmäisen kohtaamiseen. Olihan sitä paitsi, kuten Kilpeläinen aiemmin huomautti, terveen ja sairaan välinen raja kuin veteen piirretty viiva.
Merkittävää oli, että Kilpeläinen piti psykiatreja sielunhoitajien ohella pätevinä
– epäterveen syyllisyyden osalta – myös syyllisyyden valtavan vuoren murtajiksi.
b) Lehdistössä ja televisiossa
Irja Kilpeläistä haastateltiin 1963 maaliskuussa Kirkko ja kaupunki -lehteen (On
vain hauras ihminen) sekä huhtikuussa Kotimaahan (Elämän ulkopuolelle jääneet
tarvitsevat lähellään ihmistä).201 Syksyllä 1963 kirkon diakoniatyön neuvottelu- ja
koulutuspäivillä Kilpeläinen piti otsikolla Mitä me pelkäämme esitelmän, joka julkaistiin tiivistelmänä Kirkko ja kaupunki -lehdessä.202

199 Kilpeläinen 1962, 106–107.
200 Kilpeläinen 1962, 107.
201 Kmaa 19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet…; K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen; Kilpeläinen
1965.
202 K & k 20.11.1963, Mitä me pelkäämme. Kilpeläisen alkuperäistä esitelmää ei ole löytynyt kirjallisessa
muodossa.
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Molempien lehtien haastatteluissa Kilpeläinen toi edellisvuonna Vartijassa
esittämiään ajatuksia203 monin verroin laajemmalle lukijakunnalle. Aluksi hän
kuvasi psykiatrisen sairaalan potilaiden sairauksia. Ei ole syytä epäillä, etteivät
kuvaukset olleet oman aikansa diagnostiikan mukaan oikeita. Sairaalassa oli kolmentyyppisiä potilaita, joista vain yksi ryhmä, psykootikot, luokiteltiin aikansa
diagnostiikan mukaisesti varsinaisiin psyykkisesti sairaisiin. Kaksi muuta potilasryhmää olivat neurologisista syistä, esimerkiksi halvauksen tai aivokasvaimen
vuoksi hoidossa olevia ja neurootikkoja, jotka kärsivät arjessa tutuista häiriöistä
kuten päänsärystä, unettomuudesta tai pelkotiloista. Kilpeläisen mukaan psykoosisairaille oli tunnusomaista, että heillä oli jokapäiväisessä elämässä esiintyvistä
häiriöistä huomattavasti poikkeavia muotoja.204
Kilpeläinen huomautti psyykkisiin sairauksiin kohdistuvien outouden ja epävarmuuden tunteiden sekä potilaisiin liittyvien epäilysten ja pelkojen liennyttämiseksi, että kaikki ihmiset olivat hyvin samankaltaisia ja hauraita. Kukin reagoi
psyykessään ja ruumiissaan omalla persoonallisella tavallaan. Kuka tahansa saattoi
sairastua neuroosiin tai jopa psykoosiin silloin, kun elämän paineet tai pettymysten määrä ylittivät kestokyvyn tai normaaliin elämään kuuluva perusturvallisuus
puuttui.205
Kilpeläinen korosti psyykkisesti sairaan luovuttamatonta ihmisarvoa ja tasaarvoa terveydentilasta riippumatta. Hän piti rippiä ja sielunhoitoa korvaamattoman tärkeinä seurakuntatyössä mutta huomautti, että psyykkisesti sairas ei ehkä
uskaltanut hakeutua seurakunnan papin puheille. Tilanne oli papille ongelmallinen:
Mitä tekee pappi, kun joku seurakuntalainen on jo kymmenen kertaa ripittäytynyt samasta synnistä, eikä kuitenkaan saa rauhaa. Hän sanoo, että
tuohan on sairas. Ja niin hän onkin.

Tällainen seurakuntalainen tarvitsi Kilpeläisen mielestä erikoishoitoa erityisessä
sairaalassa, vaikka lisäksi potilas tarvitsi myös erikoiskoulutettua sairaalasielunhoitajaa. 206

203 Kahden tunnetun kirkollisen sanomalehden levikit olivat moninkertaiset verrattuna Vartijan noin
tuhanteen tilaajaan.
204 Kmaa 19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet…; K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen. Kilpeläisen
psyykkisten sairauksien luokittelu poikkeaa huomattavasti tämän päivän tietoon perustuvasta luokittelusta.
Sellaisia sanoja kuin ”psykootikot” ja ”neurootikot” ei nykyään pidetä sopivina termeinä. ”Neurootikkojen”
oireistossa Kilpeläisen mainitsemista on nykypäivänä mukana vain joitakin neuroottisia oireita eri psyykkisissä
sairauksissa. Pakkoneuroosit ja pakko-oireet ovat vakavimmillaan varsinaisia psyykkisiä sairauksia. Kilpeläinen
mainitsee toisaalla myös maanikot, mutta ei puhu sairauden toisesta oireesta depressiosta. Kyse on nykypäivän
tiedoin ja termein kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, bipolaarisairaudesta, jossa potilas on vakavimmillaan
psykoosissa, ainakin maanisessa. Depression, jossa myös pahimmillaan voi olla psykoottisuutta, Kilpeläinen
mainitsee vain ohimennen. ”Varsinaisiksi” psyykkisiksi sairauksiksi Kilpeläinen nimeää vain lähinnä
skitsofreniaa sairastavat. Nykyisin tiedetään, että sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö että depressio ovat
vakavia psyykkisiä sairauksia. Isometsä www.
205 Kmaa 19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet…; K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen.  
206 Kmaa 19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet…; K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen.  
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Ei ole lähdettä, jolla toimittajan tulkinnan Kilpeläisen näkemyksestä voisi asettaa kyseenalaiseksi. Ymmärrettävästi psykiatrisen sairaalan sielunhoitaja esitti asian
yksipuolisesti työpaikkansa näkökulmasta. Olihan hän kohdannut sairaalassa potilaita, jotka yhä uudelleen olivat käyneet ripittäytymässä syyllisyydentunteidensa
vuoksi. Tästä huolimatta on kysyttävä, miksei Kilpeläinen nostanut edes mahdolliseksi ongelmaksi sielunhoitajan taitamatonta toimintaa ja ratkaisuvaihtoehdoksi
sielunhoitajien osaamisen parantamista. Kilpeläinen oli jo syksyllä 1961 esittänyt,
että sielunhoitajan tuli pyrkiä ihmisten syyllisyydentunteista johtuvien todellisten
ongelmien löytämiseen ja heidän auttamiseensa perinteisen ripin rajallisen hyödyn
vuoksi.
Kilpeläinen painotti omaisten ja ystävien vierailujen tärkeyttä sairaalassa sekä
neuvoi oikeaa käyttäytymistä ja suhtautumista. Lähimmäistä kuunteleva, potilaan
asiaan keskittyvä asenne ei saanut jäädä sairaalan seinien sisäpuolelle ammattilaisten tehtäväksi, vaan se kuului myös omaisille ja ystäville heidän kohdatessaan
psyykkisesti sairaan läheisensä sairaalan ulkopuolella. Katteeton lohduttaminen
lupailemalla esimerkiksi pikaista paranemista taikka potilaan ajattelun tai suhtautumistavan muuttamisyritykset olivat kuitenkin sopimattomia yhtä lailla potilaan
läheiselle kuin sielunhoitajalle.207 Kilpeläinen toi aiemmin sairaalasielunhoitajille
esittämänsä Rogersin ajatteluun perustuvan potilaskeskeisen näkemyksen suhtautumis- ja keskustelutavaksi, joka sopi luontevasti jokaiselle sairaan luona käyvälle
omaiselle tai ystävälle.
Yksinäisyys oli merkittävä sairastumiselle altistava tekijä. Haastateltu tunnisti yksinäisyyden ja eristäytymisen vaarat sairaalajakson jälkeen ja antoi sen
mukaisia ohjeita sairastavan läheisille. Psyykkisesti sairaan ihmisarvoon liittyi Kilpeläisen huomautus, että jokaisessa sairaassa oli jotain tervettä ja myös
päinvastoin: kuka tahansa voi vaikean elämäntilanteen takia sairastua. Ihmisen
terveen puolen kasvumahdollisuuksia tuki myönteinen suhtautuminen ja ajan
antaminen sairastavalle. Tällä tavoin seurakuntalainen voi tukea sairaalateologia,
joka oli Kilpeläisen näkemyksen mukaan seurakuntapappi, vaikkakin erityisryhmän keskuudessa. Tärkeintä ennalta ehkäisevää toimintaa oli yhteydenpito yksinäisyyden vaarassa oleviin, niin että hiljaista ja eristäytymään taipuvaista ihmistä
ei jätetty yksin.208
Diakoniatyön koulutus- ja neuvottelupäivien esitelmässään Kilpeläinen tarkasteli Vartijan kirjoitukseen verrattuna syyllisyyskysymystä toisesta, lääketieteellisestä näkökulmasta. Vartijassa hän liitti ankaran herätyskristillisen kasvatuksen
syyllisyydentunteeseen ja rippiin, mutta esitelmässä hän nimitti yhä uudelleen
mieleen nousevia ahdistavia syytöksiä neurooseiksi. Kristityissä kodeissa, joissa
oli vaativa moralistinen ilmapiiri, saatettiin altistua neurooseille. Kilpeläinen toi
lisäksi esille, että kristillisen kodin vanhemmat käyttivät Jumalaa oman kunnianhimonsa toteuttamiseen. Lapsia voitiin vaatia uskomaan vanhempien tavalla tai
perinnäisistä tavoista tehtiin moraalisääntöjä, joita tuli noudattaa.209 Kilpeläisen
mukaan kohtuuton syyllisyyden taakka voi aiheuttaa neuroosin. Hän katsoi, että
sen syynä ei ollut syyllisyydentunteesta kärsivän henkilökohtainen synti vaan kasvattajien antama kohtuuton taakka, heidän syntinsä.

207 K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen.
208 Kmaa 19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet…; K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen.
209 Kmaa 19.3.1963, Elämän ulkopuolelle joutuneet…; K & k 9.4.1963, On vain hauras ihminen; K & k
20.11.1963, Mitä me pelkäämme?
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Kilpeläinen korosti, että usko Jumalaan ei ollut tae paranemisesta.210 Syyllisyydestä vapautuminen, pelastus, oli eri kategorian asia kuin paraneminen. Tässä
kohtaa toistui Kilpeläisen näkemys, joka poikkesi Niilo Syvänteen sielunhoidon
teologiasta. Syvänteen mukaan psyykkisen sairauden perimmäinen syy oli jumalasuhteen ongelma. Tällöin vapautuminen liittyi nimenomaan paranemiseen
syyllisyydestä.
Kilpeläinen huomautti, että maallikon ei sopinut ryhtyä pikku psykiatriksi ja
etsiä neuroosin syitä, vaan jättää se ammattilaisten tehtäväksi. Tärkeää oli ymmärtää, että neurooseille oli aina mielekäs syy, eivätkä niistä kärsivät luulotelleet tai
liioitelleet ongelmaansa, vaan neuroosi oli asianomaiselle täyttä totta. Kilpeläinen
liittyi tässä Anton T. Boisenin näkemykseen, jonka mukaan kaikilla psyykkisillä
häiriöillä oli asianomaisen ihmisen näkökulmasta mielekäs syy. Kilpeläinen ajatteli
myös antropologisen sairauskäsityksen mukaisesti, että ratkaisevaa hoidon kannalta oli potilaan oma totuus itsestään ja tilanteestaan. Neuroosista kärsiväkin tuli
kohdata hyväksyen hänet sellaisena kuin hän oli.211
Jo alle kaksi vuotta psykiatrisen sairaalan sielunhoitajan tehtävässä olleena Kilpeläinen julkisti kirkollisten lehtien välityksellä näkemyksiään psyykkisistä sairauksista ja psyykkisesti sairaista sekä heidän kohtaamisestaan. Runsaat kaksi vuotta
työskenneltyään hän jo esitelmöi diakoniatyön neuvottelupäivillä. Nähtävästi kirkollisissa sanomalehdissä luotettiin tuttuun, kokeneeseen toimittajaan ja kirjoittajaan sekä hänen pitkään uraansa kirkon ja järjestöjen tehtävissä. Kilpeläinen käytti
tilannetta hyväkseen ja laajensi sanomansa koskemaan koko kirkkoa ja kaikkia
kristittyjä. Hänen näkemyksensä poikkesivat perinteisinä pidetyistä, mikä herätti
ymmärrettävästi kiinnostusta toimittajissa.
Ihmistuntijaksi kasvattanut elämänkokemus, pitkä sielunhoitotyötäkin sisältänyt ura, onnistunut kliininen harjoittelu ja opiskelu Yhdysvalloissa sekä syventyminen oppien soveltamiseen oli tuottanut vahvan ammatillisen itsetunnon.
Skitsofreenikkojen kielen osaaja luotti osaamiseensa. Kilpeläinen oli tottunut
tarttumaan epäkohtiin, joten heittäytyminen psyykkisesti sairaiden maailmaan ja
heihin kiintyminen sai hänet nousemaan näiden yhteiskunnan hauraiden puolustajaksi. Hänestä kehkeytyi nopeasti ihmisoikeustaistelija, eräänlainen yhden asian
liikkeen hahmo, joka puolusti psyykkisesti hauraiden ihmisten oikeutta täyteen
ihmisarvoiseen elämään.
Kirkon piirissä tunnetut Naapurin Liisan pakinat Kotimaa-lehdessä ja niistä
kootut pakinakokoelmakirjat olivat yksi Kilpeläisen väline tuoda autettavakeskeistä
näkemystään julki. Vuosikymmenen puolivälissä julkaistiin toinen Naapurin Liisan pakinakokoelma Oleminen sallittu (1965). Hän kirjoitti myös Kotilieteen pakinanomaisia hartauskirjoituksia vielä 1960-luvulla.212
Kilpeläinen sai ajatteluaan kuuluville kirkon aktiivijäsenistön ulkopuolelle
esiintyessään Kotilieden ohella uudessa joukkoviestimessä televisiossa vuosina
1963–1967. Kyseessä oli Suomessa uudenlainen Kodin ilta -keskusteluohjelmasarja, jonka lähetti yksityinen teekkarien perustama televisioyhtiö Tesvisio. Ohjelmasarja siirtyi maaliskuussa 1967 Yleisradion TV 2:een nimellä Lähimmäinen.

210 K & k 20.11.1963, Mitä me pelkäämme?
211 K & k 20.11.1963, Mitä me pelkäämme?
212 KA LKA kotelo 13, CV, Kirjallinen toiminta; Kilpeläinen 1960d ja Kilpeläinen 1963; Naapurin Liisa. – Kmaa
1961–1965; Kilpeläinen 1965.
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Vuosina 1963–1966 lähetettyä ohjelmaa toimitti usein ja yhtä Kilpeläisen juontamaa ohjelmaa lukuun ottamatta juonsi pastori Matti Hakkarainen. Vakinaisina
keskustelijoina esiintyivät vuorollaan kahdestaan tai kolmistaan pastori Ahti
Auranen, pastori Heikki Castrén, Marja Hatakka, Irja Kilpeläinen, pastori, rehtori Lauri Koskenniemi, pastori Samuel Lehtonen, kirkkoherra Erkki Niinivaara,
diakoniajohtaja Vilho Närhi ja ylilääkäri Martti Paloheimo. Kolmantena keskustelijana tai illan teeman esittelijänä oli yleensä joku vierailija. Virikkeenä näytettiin välistä lyhyt dokumentti tai dokumentinomaisesti näytelty lyhytelokuva.
Keskustelun pohjana olivat katsojien lähettämät kirjeet, jotka liittyivät ilmeisesti
edellisessä ohjelmassa ilmoitettuun seuraavan lähetyksen teemaan. Kerran Kilpeläinen esiintyi vielä keväällä 1967 Ylen TV 2:n Lähimmäinen-ohjelmassa.213

213 YleA Kodin ilta, TV2 2.5.1967 Lähimmäinen. Kilpeläinen esiintyi ohjelmasarjassa 21.2.1963–2.10.1966 ja
yhden kerran TV 2:n Lähimmäinen-ohjelmassa 2.5.1967. Ohjelmista ei ole tallella kuin tekniset tiedot, muun
muassa tekijöiden ja keskustelijoiden nimet sekä ilmeisesti ohjelmasarjan teemoihin liittyneitä äänettöminä
säilyneitä lyhyitä dokumenttielokuvia ja dramatisoituja lyhytelokuvia. YleA Kodin ilta, Lähimmäinen.
Matti Hakkarainen toimi Helsingin seurakuntien nuorisotyön johtajana ja oli ollut kirkon nuorisotyön
luottamuselinten jäsenenä. Hän pakinoi Kirkko ja kaupunki -lehdessä nimimerkillä Puukirkon pappi vuodesta
1960 alkaen. Hakkarainen oli Huopalahden seurakunnan kirkkoherra 1971–1972. Suomen teologit 1999, 136.
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1
Pyrkiminen Helsingin
sairaalasielunhoidon johtoon

Irja Kilpeläisen sairaalasielunhoitajan ura tuli uuteen vaiheeseen 1960-luvun
puolivälin jälkeen, jolloin yhteiskunnassa alkoi voimistua vuosikymmenen vaihteessa alkanut radikalisoituminen. Nuoren polven keskuudessa valtasi alaa manner-Euroopassa alkunsa saanut uusvasemmistolainen ajattelu. Arvostelu kohdistui
yhteiskunnan valtakulttuuriin ja sitä ylläpitäviin instituutioihin, myös kirkkoon.
Kritiikki sai yleistä kaikupohjaa, kun Suomi eli historiansa suurinta rakennemuutosta. Vaatimukset kirkon ja valtion erosta, uskonnonopetuksen poistamisesta
kouluista ja ylipäätään kristillisen arvopohjan murtamisesta voimistuivat johtamatta kuitenkaan tuloksiin.1
Samaan aikaan sairaalasielunhoidon voimavarat kasvoivat. Vuonna 1966 päätoimisia sairaalasielunhoitajia oli kirkon palkkaamina jo 44. Heistä pappeja oli
33 ja naisteologeja eli lehtoreita yksitoista sekä lisäksi sivutoimisia sairaalapappeja
neljä. Sairaalateologeista toimi Helsingissä lähes puolet, kaksikymmentä.2 Niilo
Syvänne ja samoin helsinkiläinen sairaalapastori Fredrik Kankkonen kulkivat eri
puolilla maata esitelmöimässä sairaalasielunhoidosta ja toiminnan uudesta järjestelystä.3 Näin sairaalasielunhoidon asema vahvistui yhteiskunnan ja kirkon sisäisestä
kuohunnasta huolimatta.
Talvella 1966 Niilo Syvänne jäi sairauslomalle ja siirtyi huhtikuun alussa eläkkeelle.4 Kilpeläinen kertoi Simojoelle päätyneensä hakemaan avoimeksi tullutta
Helsingin johtavan sairaalapastorin virkaa ”hyvin monien mutkien jälkeen” juuri
ennen hakuajan päättymistä toukokuun alussa. Hänellä oli viran hakemiselle kaksi
perustelua. Ensinnäkin monet, varsinkin sairaalan naispuolisessa henkilökunnassa,
olivat kannustaneet hakemaan virkaa. Toinen syy oli, että muut tuohon mennessä
virkaa hakeneet eivät Kilpeläisen mielestä olleet siihen soveltuvia. 5
1
2
3
4
5

Murtorinne 1995, 291–292.
Sihvo & Lindqvist & Mäkeläinen 1973, 190.
Ylikarjula 2005, 23–24
HsrkyA HA Ca 55 KV Ptk 18.3.1966 18 §, SKA Cea 1 Jkptk 28.1.1966 5 §.
KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 1.5.1966; KA ICA Kilpeläinen Castrénille helatorstaina 1966.

137

Yksi hakijoista, Syvänteen eläkkeelle siirtymisen jälkeen johtavan sairaalapapin
tehtävässä viransijaisena toiminut Fredrik Kankkonen, oli Kilpeläisen mukaan
hyvä sihteeri, miellyttävä ja erityisesti kiltti luonteeltaan, mutta kykenemätön
johtajalta vaadittuun itsenäiseen ajatteluun. Kankkonen vastusti hänen mukaansa
kaikkea koulutusta, koska hän pelkäsi joutuvansa alakynteen. Kilpeläinen arvosteli
Kankkosta myös siitä, että tämä ei hänen mielestään huolehtinut virkaa tekevänä
johtajana uusien sairaalateologien perehdyttämisestä. Kilpeläinen itse puolestaan
kantoi huolta sairaalateologien mielestään täysin riittämättömästä koulutuksesta
samoin kuin siitä, että he eivät saaneet tukea työpaikoillaan. Hän pitikin yhtenä
ensimmäisistä tehtävistään, jos tulisi valituksi, pyrkiä edistämään koulutusohjaajan viran perustamista, jota hän sitten hakisi. Hän toivoi, että siihen mennessä
”olisi kasvanut joku todellinen johtava sairaalapappi”.6
Toinen hakija Per Wallendorf ohitti teologian tohtorin oppiarvollaan muut
hakijat. Kilpeläinen katsoi hänen olleen virkaan sopimaton joustamattoman
”hurskaan” käytöksensä vuoksi; hän ei sopeutunut tilanteen ja keskustelukumppanien mukaan. Kilpeläinen kirjoitti huolestuneena mahdollisesta eteen tulevasta
tilanteesta:
Sinä päivänä, jona hän [Wallendorf ] olisi tekemisissä meidän kielteisten
lääkäreittemme kanssa, joille ei saa puhua ”Herran rauhaa”, vaan asiaa
ja pelkkää asiaa, olemme kurjassa pisteessä.
Erik Ewalds, jota Kilpeläinen piti tehtävään parhaana, oli hänen tietojensa mukaan
vielä epävarma viran hakemisesta. Hänen heikkoutensa oli sairaalasielunhoidon
kokemuksen puuttuminen.7
Valituksi tulonsa esteitä Kilpeläinen näki niin ikään kaksi. Ensinnäkin hän tiesi
Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan
Immo Nokkalan olevan sitä mieltä, että naista ei voitu valita virkaan. Toiseksi hän
huomautti, ettei hän itse asiassa edes soveltuisi johtajaksi. Hän totesi, ettei hän
ollut ”muuttunut miksikään emansipaationaiseksi”. Toteamus viittasi siihen, että
hän ei halunnut pyrkimällä johtavaan virkaan osoittaa naisen aseman paranemista
työelämässä. Taustalla oli hänen muutamia vuosia aiemmin Simojoelle kertoma
oma kokemus työelämästä: häntä ei ollut syrjitty sukupuolensa vuoksi. Kilpeläinen vakuutti Simojoelle, että hän ei halunnut johtajaksi eikä ollut mielestään sovelias hallinnollisiin tehtäviin. Hän ilmoitti tietävänsä puutteensa liiankin hyvin.
Hän korosti pitävänsä itseään yhä enemmän ”hiljaisen työn ihmisenä”, millä hän
tarkoitti käytännön sielunhoitotyötä. Hän viihtyi Hesperiassa ja piti myös kirjeellisesti tekemästään työnohjauksesta sekä luennoinnista, joka sai pohtimaan asioita
ja paneutumaan niihin.8
Huolimatta siitä, että oli mielestään soveltumaton johtajaksi ja mieltynyt käytännön sielunhoitotyöhön, Kilpeläinen oli päättänyt hakea virkaa:
Tämä kaikki on saanut aikaan sen, että kerään papereitani, joissa on paljon
kauniita sanoja ja tunnen, että kerään kuin kiiltokuvia hirttonuorani koristukseksi.9
6
7
8
9

HsrkyA SKA Cea 1 Shjk ptk
KA Oulu Simeliana 4 Ab 13
KA Oulu Simeliana 4 Ab 13
KA Oulu Simeliana 4 Ab 13
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Kielikuva kiiltokuvista hirttonuorassa heijasti Kilpeläisen ristiriitaista pelkoa
menettää uskottavuutensa kehumalla itseään työtodistusten ja ansioluettelon avulla,
koska joku toinen valitsijoiden mielestä pätevä tulisi kuitenkin valituksi.
Kilpeläinen kamppaili ristiriitaisten tunteiden kanssa, mutta halu päästä vaikuttamaan sairaalasielunhoidon kehittämiseen vei voiton. Päätyminen hakemaan
johtavaa virkaa siksi, että muut hakijat olivat hänen mielestään soveltumattomia,
osoitti hänen itsetietoisuuttaan vahvan tietämyksensä ja osaamisensa vuoksi, vaikka hänellä ei johtamistaitoja mielestään ollutkaan. Viittaus sairaalahenkilökunnan
kehotuksiin hakea virkaa heijasteli niin ikään uskoa omiin taitoihin. Tässä valossa
johtajaksi soveltumattomuuden korostaminen näytti tarkoitukselliselta vähättelyltä, kuten myös suunnitelma tehtävän luovuttamisesta myöhemmin johtajaksi soveltuvalle. Viimeistään halu valmistella itselleen kirkon sairaalasielunhoidon
koulutusohjaajan virkaa paljasti, että Kilpeläinen oli varma tiedoistaan ja taidoistaan.
Johtavan sairaalapapin virkaan valittiin toukokuussa 1966 juuri Tukholmasta
Suomeen palannut pastori Erik Ewalds.10 Kilpeläinen piti tätä joka suhteessa
tehtävään pätevimpänä. Hän totesi, että onneksi Ewalds valittiin. Valitsematta
jääminen kuitenkin harmitti Kilpeläistä. Hän kertoi ystävälleen Inga-Brita Castrénille, että hänet oli syrjäytetty täysin, koska virkaa pidettiin miehelle kuuluvana.
Syrjäytetty tiesi, että ”Nokkala on puheenjohtajana naisvastainen”. Hän kirjoitti
ystävälleen varmoin sanoin, että ”eräs ohjesääntö tullaan pian muuttamaan”.11 Näin
hän viittasi Helsingin sairaaloiden sielunhoidon johtokunnan tekemän valintapäätöksen perusteluihin.
Johtokunta perusteli Kilpeläisen valitsematta jättämistä ohjesäännöllä, joka
sen mukaan esti naisteologin valinnan johtavan sairaalapastorin virkaan. Johtokunta nojasi päätöksessään kahteen ohjesäännön ja yhteen kirkkolain
pykälään. Ohjesäännön 1. §:n mukaan sairaaloiden sielunhoidosta vastasivat
papit ja naistyöntekijät, ja tehtävään ”varsinaisesti otettuja pappeja kutsutaan
sairaalapastoreiksi”. 3. §:n mukaan johtavan viranhaltijan virkanimike puolestaan
oli johtava sairaalapastori. Johtokunta nosti näistä pykälistä perusteeksi ainoastaan sen, että niissä mainittiin erikseen sairaalapastorit ja naistyöntekijät. Kirkkolain 134. § puolestaan antoi perusteluksi sen, että erityissielunhoidon virat olivat
papinvirkoja. Johtopäätöksenä oli, että johtavan sairaalapastorin oli oltava pappi ja
siis mies. Johtokunta piti kuitenkin välttämättömänä tulevaisuutta ajatellen tutkia
huolellisesti seurakuntalehtorin mahdollisuudet tulla valituksi johtavaan virkaan.12
Helsingin seurakuntien kirkkovaltuuston vasta vajaat kolme vuotta aiemmin
hyväksymä johtosääntö13 osoittautui nopeasti vanhentuneeksi, kun johtavan viran
hakijaksi oli ilmaantunut nainen, joka kilpaili tasaveroisesti mieshakijoiden kanssa.
Kilpeläisen ansioluetteloa sekä tunnettua osaamista ja arvostusta sairaalasielunhoidon piirissä oli vaikea ohittaa. Johtokunnan pöytäkirjasta heijastui voimakas halu
valita Kilpeläinen. Miesvaltainen johtokunta tunnusti yhteiskunnan muutoksen
1960-luvun murrosajan toimintaympäristössä ja sukupuolten välisen tasa-arvon
vaatimukset.
10 Suomen teologit 1990, 87–88.
11 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13/34 Kilpeläinen Simojoelle 1.5.1966; KA ICA kotelo 12 Kilpeläinen Castrénille
helatorstaina 1966.
12 HsrkyA SKA Cea 1 Shjk ptk 20.5.1966 3 §.
13 HsrkyA SKA Cea 1 Shjk ptk 20.5.1966 3 §.
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Ohjesääntö ei suoraan ilmaissut, että johtavaan virkaan tuli valita pastori, eikä
suorasanaisesti estänyt naisteologin valintaa. Ilmeisesti johtosäännön laatijat eivät
olleet ottaneet huomioon mahdollisuutta, että nainen voisi hakea johtavaa virkaa.
Vaikka johtokunnan päätös oli loogisen päättelyn tulos, se saattoi antaa mahdollisuuden muille tulkinnoille. Oliko sairaalasielunhoidon johtokunnassa jäseniä,
jotka olisivat halunneet testata mahdollisuuden ohittaa vanhentunut ohjesääntö
tai tulkita sitä naishakijan eduksi? Johtokunnan ainoa naisjäsen ylihoitaja Helvi
Alanterä on voinut esittää tätä nimenomaan sairaalassa työskentelevänä naisena.
Kilpeläisen mukaan juuri sairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluneet naiset olivat
kannustaneet häntä hakemaan virkaa. Johtosäännön uudistamisen odottaminen
saattoi viedä mahdollisuuden valita virkaan erityisen pätevänä näyttäytynyt Kilpeläinen.
Johtokunnan pöytäkirjoista ei ilmene sellaista, mikä vahvistaisi Kilpeläisen
naisvastaiseksi luonnehtiman puheenjohtaja Nokkalan pyrkineen vaikuttamaan
päätökseen.
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2
kilpeläisen
ohjelmaNjulistus

Samaan aikaan toukokuussa 1966, kun Kilpeläinen oli hakenut sairaalasielunhoidon johtavaa virkaa ja valintaprosessi oli meneillään, hän piti Helsingin
sairaalapappien kokouksessa keskustelualustuksen. Edellisessä sairaalapappien
kuukausittaisessa työkokouksessa oli vietetty Syvänteen läksiäisiä. Kilpeläinen otsikoi esityksensä Työmme tarkistusta nykytilanteen edessä.14
Kilpeläinen muistutti ajankohdan kirkonvastaisesta ilmapiiristä – kirkonvastaisesta keväästä – ja totesi, ettei sairaalasielunhoitokaan ollut jäänyt siitä paitsi.
Hän viittasi esimerkkinä Ylioppilaslehden vappunumeroon. Lehdessä oli ollut useita kirkonvastaisia mielipidekirjoituksia, joista yksi oli Peter von Baghin15 kuvaus
kielteisestä kokemuksestaan potilashuoneessa ilmeisesti naisteologin pitämässä
hartaustilaisuudessa16. Kilpeläinen nosti esille yliopisto-opiskelijoiden esittämän
kristinuskon ja perinteisten instituutioiden kritiikin. Hän ei ryhtynyt puolustuskannalle eikä kyseenalaistamaan von Baghin kertoman tapauksen todenperäisyyttä.
Sen sijaan hän katsoi, että kirkon työntekijöiden tuli tarkastella omaa työtään ja
asennoitumistaan itsekriittisesti. Kuulijakuntana olivat hänen kollegansa, joten
me-muotoa käyttäen hän painotti sairaalateologien tarvetta katsoa peiliin, vaikka von Baghin kertomassa tapauksessa hartaudenpitäjä oli saattanut olla myös
paikallisseurakunnan naisteologi. Kilpeläinen epäili, että kirkon työntekijät eivät
riittävän hyvin nähneet muutosta, joka toimintaympäristössä oli tapahtunut. Hän
viittasi arkkipiispa Simojoen kehotukseen kirkon toimijoille kuunnella ja tulkita
oikein yhteiskunnan viesti ja tehdä oikeat johtopäätökset.17
Alustuksen historialliseksi taustaksi Kilpeläinen nosti Mikko Juvan tutkimusten perusteella vuosiin 1883 ja 1884 kulminoituneen kirkonvastaisen taistelun,
joka kehittyi sen jälkeen, kun vuoden 1869 kirkkolain uskonnonvapauspykälän
toteuttamiseksi tarkoitettu eriuskolaislaki oli kariutunut. Suomen vapaamielinen
lehdistö käynnisti kampanjan kristinuskoon sitoutumisen pakkoa vastaan ja täyden
vakaumuksenvapauden puolesta. Kyseessä oli ensimmäinen huomattava kirkonvastainen taistelu Suomen suuriruhtinaskunnassa. Aatteellisina aineksina kirkkoa
ja sen oppia vastaan käyneillä, etupäässä ruotsinkielisen sivistyneistön edustajilla,
14 HsrkyA SKA Cd 1 spk ptk 27.4. ja 11.5.1966.
15 Peter von Bagh (1943–2014) oli Helsingin yliopiston opiskelija ja kulttuuriradikaali. Hän oli myöhemmin
Suomen tunnetuin ja arvostetuin sekä kansainvälisestikin tunnettu elokuva-alan asiantuntija, dokumentaristi ja
merkittävä kulttuuripersoona. Alanen 2018.
16 von Bagh 1966.
17 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 1; Ylioppilaslehti 5/1966.
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oli ollut uskonnollinen liberalismi, naturalismi ja positivismi. He saivat perusteensa pääosin luonnontieteiden uusista saavutuksista, varsinkin Charles Darwinin luonnontieteellisistä teorioista mutta myös ateististen filosofien kuten Ernst
Haeckelin ajattelusta. Taistelu nousi 1960-luvun kirkonvastaisen keskustelun
historialliseksi esikuvaksi keväällä 1966, mikä näkyi esimerkiksi Ylioppilaslehdessä.18
Kilpeläisen tulkinnan mukaan nuoret kritisoivat kirkkoa siitä, että vaikka sen
sanoma kertoi vapaudesta, se oli kieltäytynyt antamasta vapautta niille, jotka eivät
kaikessa alistuneet sen sääntöihin.19 Alustuksen läpi kulkevaksi teemaksi muodostui tällä tavoin Simojoen vaatimus kuunnella ja tulkita oikein yhteiskunnan
toimijoiden viesti ja alustuksen lähtökohdaksi uskonnonvapauden ja jokaisen
vakaumuksen kunnioittaminen.
Alustaja huomautti, että 1960-luvun murros ei ollut yllätys. Kehitys siihen
suuntaan oli jatkunut jo pitkään, ja oli mitä luonnollisinta ottaa ajasta vaarin.
Esimerkkinä muutoksen tarpeesta Kilpeläinen piti seurakuntien yhteiskunnan laitoksissa pitämiä hartauksia. Hän katsoi, että kirkon piirissä pidettiin sairaaloiden,
kunnalliskotien ja vanhainkotien kuulumista kirkon työkenttään edelleen itsestään selvänä pohtimatta, oliko tilanne kenties muuttunut. Hän huomautti, että
sairaaloissakin ajateltiin paikoin vielä samoin: niiden päiväohjelmaa muutettiin
seurakunnan pitämän hartaustilaisuuden ehdoilla.20
Tilanne oli Kilpeläisen mukaan ainakin suuressa keskussairaalassa, varsinkin
Helsingissä, toisenlainen kuin niissä sairaaloissa, joissa vielä toimittiin kirkkoa
edustavien hartaudenpitäjien ehdoilla. Hän korosti, että sairaala oli yhteiskunnan
laitos, jossa kirkon työntekijät olivat ulkopuolelta tulleita toimijoita rajoitettuine
toimintaoikeuksineen. Muut ammattiryhmät sairaalan varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvina ja sairaalan päiväohjelma ajoivat hänen mukaansa edelle. Kirkon
työntekijän oli aina sopeutettava oma toimintansa sairaalan aikatauluun kiitollisena siitä, että hän sai toimia sairaalassa. Koko ajan vaikutti tietoisuus siitä, että
sielunhoitajan työ jäi suuressa talossa tuntemattomaksi.21
Monikaan eri ammattiryhmien työntekijöistä ei vielä ymmärtänyt, mitä tekemistä papilla saattoi olla sairaalan järjestelmässä, Kilpeläinen tiesi. Hän ei silti
kehottanut sairaalasielunhoitajaa tekemään itseään näkyväksi ja korostamaan julkisesti tehtäväänsä. Sen sijaan hän painotti, että uskollisesti ja hiljaa työnsä tekemällä
sielunhoitaja saattoi vähitellen saavuttaa luottamuksen. Suurimman tyydytyksen
sai itse hiljaa ja salassa tapahtuvasta työstä potilaiden keskuudessa. Kilpeläinen
muistutti työn oikeutuksen taanneesta tuoreesta Sairaalaliiton kirjelmästä, jonka
mukaan sielunhoito sairaaloissa oli potilaiden kokonaishoidon kannalta tärkeää ja
sen saattaminen vakiintuneelle kannalle tarkoituksenmukaista.22
Kilpeläisellä ei ollut suuria kuvitelmia sairaalateologin asemasta sairaalan näkökulmasta. Silti hän korosti työn tärkeyttä, joka ei ollut riippuvainen ulkoisesta
näkyvyydestä vaan sielunhoitajan halusta toimia potilaiden hyväksi. Yleisellä tasolla
sairaalasielunhoito näytti voivan hyvin. Käytännön työssä sairaalassa tilanne näytti
Kilpeläisen mielestä kuitenkin toiselta. Sielunhoitajan työ saattoi olla täysin tuntematonta ja ainakin sen merkitys vielä vieras suurelle osalle hoitohenkilökuntaa.
18 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 1; Ylioppilaslehti 6/1966; Juva 1956, 11, 13, 184, 197, 202–208; Juva
1960, 9–15.
19 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 1–2.
20 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 2.
21 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 2–3.
22 Sairaalaliiton yleiskirje 1965.
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Kirkon työn sairaalassa tuli Kilpeläisen mukaan vastata sairaalan odotuksiin.
Samalla kun sielunhoitaja teki työtään potilaan ehdoilla, hänen tuli toimia myös sairaalan ehdoilla. Kilpeläinen määritteli edellytykset onnistuneelle sielunhoitotyölle
sairaalassa. Uskonnonvapauden periaatteiden noudattaminen, sairauksiin perehtyminen, julistuksen sovittaminen potilaiden tilanteisiin, sairaalan kaikkien ammattikuntien tasa-arvoinen kunnioittaminen sekä vaitiolovelvollisuudesta kiinni
pitäminen olivat kaikki toimimista potilaiden ja sairaalan ehdoilla.23
Uskonnonvapauden periaatteella Kilpeläinen tarkoitti, että jokaisella sairaalan työntekijällä ja potilaalla oli täysi oikeus kuulua mihin tahansa kirkkoon tai
uskontokuntaan tai olla kuulumatta ja olla ateisti. Jokaiseen oli suhtauduttava
yhtä kunnioittavasti ja ystävällisesti. Oli pidettävä kiinni uskonnonvapauslain ja
Sairaalaliiton kirjelmän perusteella uskonnonvapauden periaatteen mukaisesta
oikeudesta pitää hartaus, mutta samalla sallia jokaisen olla osallistumatta siihen.
Diplomatia sekä ymmärtävä ja leppoisa keskustelu potilaiden kanssa olivat Kilpeläisen mukaan paras toimintatapa ristiriitatilanteissa. Komentaminen tai paheksuminen olivat karhunpalveluksia asialle.24
Sairauksista oli tiedettävä vähintään niin, ettei toiminut hoidon vastaisesti.
Erityisesti sielunhoitajan tuli perehtyä eri sairauksien psyykkisiin vaikutuksiin.
Kilpeläisen mukaan pappien, opiskelijoiden ja kirkon maallikoiden vääränlainen
itsevarmuus – usko kykyyn toimia millaisella osastolla tahansa – oli osoituksena
kunnioituksen puutteesta sairaaloita kohtaan, joissa eri ammattiryhmät olivat
erikoistuneet kukin omalle alalleen. Kilpeläinen katsoi, että sairaalateologin tuli
sovittautua sairaalan toimintatapaan ja kunnioittaa sitä hyväksymällä tarpeensa erikoistua. Hän ei voinut ilman muuta toimia kollegansa sijaisena tämän sairaalassa,
jos hän ei tuntenut kyseisen sairaalan sairauksia.25
Kilpeläisen näkemys heijasteli hänen huoltaan sairaalasielunhoitajien koulutuksen puutteellisuudesta. Taustalla oli tieto ja kokemus yhdysvaltalaisesta perusteellisesta koulutuksesta. Hänen mukaansa sairaalasielunhoitajien tuli sopeutua
sairaalalaitoksen pitkälle vietyyn erikoistumiseen.
Kilpeläinen oli selvillä vuosikymmenen murrosajan maallistumiskehityksestä.
Hän näyttää havainneen myös sosiaali- ja terveysalalla tapahtuneen ajattelutavan
muutoksen – tai oli tiedostamattaan omaksunut aikansa ajattelua ja sovelsi
sitä sairaalasielunhoitajan työhön. Suhtautumisessa työhön ja ammattiin näkyi
1960-luvulla siirtyminen kutsumusajattelusta ja yhteiskunnan palvelemisen
korostamisesta ammatillisuutta sekä organisaation ja yhteiskunnan tieteellisen
suunnittelun tarpeellisuutta korostavaan suuntaan.26
Julistuksen sisältö ja tapa tuli sovittaa kuulijoiden tilanteeseen. Vakavasti sairaalle
ei ollut soveliasta puhua kristityn vastuusta seurakunnan aktiivisena toimijana,
koska tämä ei sellaiseen sairautensa vuoksi kyennyt. Kilpeläinen nosti Jeesuksen
esikuvaksi suhtautumiselle eri ihmisryhmiin: tämä oli puhutellut esimerkiksi sairaita eri tavoin kuin fariseuksia.27 Julistuksenkin tuli olla potilaita kuuntelevaa,
potilaskeskeistä.
Käsitystä, että kaikki uskonnollinen sairastutti ihmisen, Kilpeläinen ymmärsi
siinä mielessä, että oli paljon kristillisyyden nimellä kulkevaa, joka ainakin lisäsi
ihmisen sairautta. Hän korosti, että oikea, raitis ja rakkautta sisältävä evankeliumi
23
24
25
26
27

KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen
Alasuutari 2017, 180.
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen

1966b, 4–10.
1966b, 4–5.
1966b, 5–6.
1966b, 7.
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ei voinut tehdä sairaaksi. Oli silti mahdollista, että joku kuulijoista koki hartaudessa jotain negatiivista, mikä oli selvitettävä keskustelemalla. Varmasti harhaan mentiin silloin, jos koko kuulijakunta ahdistui hartaudesta. Kilpeläinen piti tärkeänä,
että osastonhoitajat saataisiin rohkaistuksi keskustelemaan ja antamaan avoimesti
palautetta hartauksista.28
Kilpeläiselle hartaus ei enää ollut sairaalan olosuhteista riippumaton, ulkopuolelta tuotu jäykkä kirkon julistustapahtuma. Hartaudenkin tuli liittyä muun
toiminnan tavoin sairaalassa annettavaan kokonaishoitoon, tukea sitä ja auttaa
potilaita saamaan sisäistä voimaa joko paranemiseen tai sairauden kestämiseen.
Julistuksen tuli olla johdonmukaisesti potilaskeskeistä, kohderyhmäänsä kuuntelevaa. Kilpeläinen pyrki varmistamaan sanomansa perille menon vetoavilla sanamuodoilla, kuten ”Eikö ole niin – – ” ja ”Emmekö kaikki ole samaa mieltä siitä,
että – – ”, jotta jokainen läsnäolija ottaisi vaarin hänen potilaskeskeisestä ajattelustaan. Hän tavoitteli yksimielisyyttä uuden toimintalinjan omaksumisessa.
Kesken hartaustapahtumasta puhumisen Kilpeläinen muistutti toisten ammattikuntien kunnioittamisesta. Hän korosti, että kaikkia ammattikuntia tuli
kunnioittaa. Helpointa oli lääkärin työn arvostaminen. Sielunhoitajan oli muistettava, että mitä alemmalla palkkatasolla työntekijä oli, sitä heikompi oli hänen
ammatillinen itsetuntonsa, mutta jokaista tuli kunnioittaa yhtä lailla kuin lääkäriä. Niin ikään eri ammattikuntien väliset jännitteet oli otettava huomioon.
Tästä toteamuksesta Kilpeläinen palasi hartauden järjestämiseen sairaalassa.
Osastonhoitajan myönteisyys sielunhoitajan työtä kohtaan ei merkinnyt sitä, että
osastolla kaikki olivat samalla kannalla niin, että siellä olisi voinut toimia suurin
odotuksin.29
Kilpeläinen kuvasi esimerkkinä hartaustilanteen, jonka hoiti kokenut sairaalateologi. Hartauden pitäjä järjesti tilanteen joustavasti ja ystävällisesti. Hän toteutti
tilaisuuden häiriintymättä henkilökunnan sosiaalitilasta kuuluvasta kahvikeskustelusta, omaisten kulkemisesta osastolle ja sieltä pois tai potilaiden aiheuttamista
keskeytyksistä. Sairaalateologi suhtautui kaikkeen tapahtumiseen joustavasti, rauhallisesti ja ihmisiä kunnioittavasti, mutta johdatti tilaisuuden johdonmukaisesti
päätökseen. Henkilökunnan työn kunnioittamiseen liittyi tilanteessa täsmällisyys ja
ennalta sovitusta ohjelmasta kiinni pitäminen. Myös sairaalatyön raskaus ja paljous
henkilökunnan määrään nähden tuli ottaa huomioon niin, että sairaalateologi piti
kiinni ennalta sovitusta ja oli varovainen sitä muuttamaan. Tässä yhteydessä Kilpeläinen viittasi amerikkalaiseen kliiniseen koulutukseen, jossa sairaalateologeiksi
opiskelevat toimivat koulutuksen alussa muutaman viikon sairaala-apulaisina. Hän
suositteli samaa käytäntöä Suomeenkin, jotta teologit ymmärtäisivät sairaalatyön
luonteen.30 Kun vertaa Kilpeläisen esimerkkiä hänen uuden työtoverinsa Aarno Sainion silminnäkijäkertomukseen hartaudesta potilasosastolla vuonna 1967, syntyy
vaikutelma, että Kilpeläinen kertoi omasta tavastaan pitää sairaalahartaus.31
Peter von Baghin mielipidekirjoitus vaikutti taustalla, kun Kilpeläinen paneutui
alustuksessa perusteellisesti sairaalahartauden oikeanlaiseen toteutukseen. Baghin
mukaan ”joku naisevankelista” tuli huoneeseen ja jakoi jokaiselle potilaalle kyselemättä virsikirjan. Hartauden pitäjä oli mielipidekirjoituksen mukaan koko ajan
kasvot pois päin kuulijoista. Puheen sisältönä oli ”maanteiden pimeät voimat”.

28
29
30
31

KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 7–8.
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 8–10.
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 8–10.
Kilpeläinen 1989, 217–218.
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Von Bagh näki kuulijoissa syyllisyyden tunnetta ja ahdistusta. Miellyttävä sunnuntai-illan tunnelma meni pilalle.32
Kilpeläinen korosti, että kaksinkertainen vaitiolovelvollisuus vaati erityistä luotettavuutta sielunhoitajalta. Kirkkolain edellyttämä vaitiolovelvollisuus oli ehdoton, vaikka sitä oli sovellettava tapauskohtaisesti, jotta yhteistyö henkilökunnan
kanssa ja ryhmätyöskentely oli mahdollista. Sairaalateologi oli myös muuta sairaalahenkilökuntaa koskevien vaitiolosäännösten alainen. Sairaalan ulkopuolisiin,
myös potilaiden omaisiin, nähden vaitiolosta tuli pitää kiinni. Raamatun ohje
”mitä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille” oli Kilpeläisen mielestä tässä kohden pätevä.33
Kilpeläinen katsoi, että edellä esitettyjen viiden edellytyksen mukaan toimiminen tuli vaatimaan sairaalateologilta henkilökohtaisesti paljon. Se saattoi edellyttää ”paljon sisäisiä voimia ja kilvoitusta” myös siellä, missä vielä elettiin menneen
ajan rauhassa. Hän kehotti Simojoen tavoin jatkuvaan silmien auki pitämiseen ja
rohkeuteen kuulla ajankohtaisia merkkejä oikein. Sellaisia olivat ateismin kohtaaminen, fanaattisen kristityn kohtaaminen, frustraation, loukkaantumisen ja
väärinkäsitysten kestäminen, rohkeuden, työnilon ja aitouden säilyttäminen sekä
yksinäisyyden kestäminen.34
Lääkärikoulutus ei Kilpeläisen käsityksen mukaan antanut tukea kristilliselle
maailmankatsomukselle. Hän määritteli ateistin henkilöksi, jolle Jumala ja kristinusko ei merkinnyt mitään35. Siksi hän saattoi todeta, että esiintyi paljon tietoista
tai tiedostamatonta ateismia. Hän halusi kumota ajattelun, jonka mukaan ateisti
oli paha ihminen. Oli ihminen kristitty tai ateisti, hän oli moniselitteinen, eikä
häntä voinut määritellä vakaumuksensa perusteella hyväksi tai pahaksi. Kilpeläinen katsoi, että ateisti oli ennen kaikkea kohdattava ihmisenä, joka saattoi olla
oikeutetusti loukkaantunut jonkin kirkon taholta tapahtuneen vuoksi.36
Kilpeläinen viittasi tunnetun prahalaisen teologian professorin Josef L. Hromádkan37 kirjassaan Kirkko ja rautaesirippu (1962) esittämään ajatukseen, että
ateisti oli kohdattava aina sielunhoidollisesti. Oli laskeuduttava hänen epäilyksensä
ja henkisen voimattomuutensa syvyyteen sekä tultava solidaariseksi hänen kanssaan. Hromádkan mukaan ateistia ei sopinut kohdata kuin vihollista, jota vastaan
tuli taistella. Kilpeläinen muistutti vielä Hromádkan ajatuksesta, että vasta kohdattuamme itsessämme olevan ateistin voimme kohdata sen lähimmäisessämme.
Kilpeläinen korosti edelleen, että juuri sairaaloissa näki paljon vääristynyttä ja sairauteen liittyvää uskonnollisuutta, jota oli mahdoton puolustaa.38 Hän otti mallia
tavasta lähestyä rauhanomaisesti ateisteja teologilta, joka hyväksyi Itä-Euroopan
sosialististen maiden yhteiskuntajärjestelmän. Hän sovelsi lähestymistapaa sairaiden sielunhoitoon:
Mutta ei kai asenteemme olekaan mikään taistelu,
ei ketään vastaan, koska emme kohtaa muita kuin – lähimmäisiämme.39
32 von Bagh 1966.
33 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 10–11.
34 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 12.
35 Nykynäkemyksen mukaan agnostikko on henkilö, jonka mielestä yliaistillisesta kuten Jumalasta ei voi
saada mitään tietoa. Ateisti kieltää kokonaan Jumalan olemassaolon. Kielitoimiston sanakirja www.
36 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 13.
37 Seppänen 2012; Seppo 2013, 349–350.
38 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 12–13; Hromádka 1962, 33.
39 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 13.
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Fanaattisen kristityn kohtaamista Kilpeläinen piti usein hankalampana kuin ateistin. Tällainen ulkoisesti korostuneen itsevarma mutta sisäisesti hauras, toisia tuomitseva, kovaääninen ja usein niin henkilökunnalle kuin potilastovereilleen vaikea
potilas oli vaikea ja ristiriitainen kohdattava myös sairaalateologille. Teologi samastettiin Kilpeläisen mukaan kaikkeen uskonnolliseen sairaalassa, myös hankalaan ja
fanaattiseen kristittyyn. Sairaalasielunhoitajan tuli yhtäältä sanoutua irti tällaisesta
henkilöstä ja estää häntä tulemasta esteeksi potilaiden ja sielunhoitajan väliin, toisaalta kuitenkin olla sielunhoitaja hänellekin.40
Kilpeläinen huomautti, että frustraatioiden, loukkaantumisen ja väärinkäsitysten kestäminen vaati mielenmalttia. Sielunhoitajan pyrkimys tehdä parhaansa
potilaan auttamiseksi saatettiin tulkita väärin, ja vaitiolovelvollisuus esti tilanteen
selittämisen. Sielunhoitajalla oli sitä paitsi omat inhimilliset heikot kohtansa, ja
hän itsekin tarvitsi hoitoa. Kilpeläinen toisti näkemyksensä, että sielunhoitajalla
tuli yhdysvaltalaisen käytännön mukaan olla oma sielunhoitajansa tai psykoterapeuttinsa.41 Kilpeläinen näki sairaalaympäristön aiheuttamat paineet. Sairaiden
hoitaminen sairaalan erityisoloissa asetti sielunhoitajan oman henkisen jaksamisen ja ehkä mielenterveydenkin koetteelle. Kilpeläinen tarjosi apua Yhdysvalloissa
hankitun koulutuksen ja kokemuksen antamista eväistä.
Ihmissuhteiden hoitamisessa Kilpeläinen piti parhaana työvälineenä henkilökohtaista aitoutta. Rohkeus ja työn ilo oli myös säilytettävä. Työ itsessään, ensi
sijassa kohdatut potilaat, voimaannutti, latasi uudelleen. Kärsimyksen, tuskan,
kuoleman, pelon ja masentuneisuuden näkeminen ei ollut ahdistavaa. Kilpeläinen
koki, että työpäivän jälkeen saattoi olla onnellinen, että sai tehdä tällaista todellista
työtä. Hän uskoi kaikkien kollegojensa olevan samaa mieltä siitä, että lopulta eniten rasittivat pienet ikävyydet ja väärinkäsitykset. Kilpeläinen katsoi, että persoonallinen aitous teki vapaaksi, kun taas pelko sitoi. Rohkeus teki ihmisen aidoksi.
Omien asenteiden tarkistus oli välttämätöntä, eikä se vähentänyt rohkeutta.42
Työ suuressa sairaalassa, vaikka siellä olisi ollut toinen kollegakin, oli yksinäistä.
Työtoveria tapasi harvoin. Tämä ei tiennyt toisen työtavasta eikä ollut mahdollisuutta keskustella työstä hänen kanssaan sillä tavoin kuin olisi halunnut. Yhteiset
kokoontumiset ja muutamien sairaalateologien osallistuminen konsultaatioseminaariin, jossa oli voitu paneutua työn kysymyksiin, olivat merkittäviä. Myös työn
ulkopuolisten ystävien merkitys korostui. Sairaalasielunhoitaja tarvitsi paikan, jossa
kykeni täysin irtautumaan työstä.43
Nöyrä ja hiljainen työtapa ei Kilpeläiselle tarkoittanut nöyristelyä ja itsensä
näkymättömäksi tekemistä. Alustuksensa loppupäätelmänä Kilpeläinen muistutti,
että sairaalateologien tuli rohkeasti vedota Sairaalaliiton kirjelmään työn oikeutuksesta eikä pyydellä anteeksi olemassaoloaan sairaalassa, vaan etsiä paikkaansa siellä
ja tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin. Kilpeläinen piti sairaalateologien velvollisuutena myös aika ajoin pysähtyä arvioimaan tilannetta edellä esittämiensä
näkökohtien perusteella ja sopeutua jatkuvaan muutoksen. Oli kohdattava rohkeasti tämän päivän tilanne. Lopuksi Kilpeläinen evästi kokousväkeä siteeraamalla
jälleen Hromádkaa. Sitaatin ajatuksena oli, että kirkon suuri tehtävä oli antaa
ilman, että se aina punnitsi, tekikö maailma sille vääryyttä vai ei. Kirkon ei pitänyt
olla huolissaan omasta itsestään. Hromádka vetosi Jeesuksen esimerkkiin. Tämä
ei kysynyt, olivatko ihmiset hänelle velkaa tai valmistelivatko he jotakin häntä
40
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vastaan, vaan hän meni ja antoi, yhtäläisesti niin papeille kuin fariseuksille ja Pontius
Pilatukselle.44 Vaikka kirkon työ sairaaloissa laajeni voimakkaasti 1960-luvulla ja
Sairaalaliiton yleiskirje osoitti sairaalasielunhoidon arvostusta, alustus paljasti, että
Kilpeläinen piti tilannetta sairaaloissa epävarmana.
Alustuksesta käytiin kokouksessa keskustelu, jossa pohdittiin, miten tuli suhtautua hengellistä toimintaa – lähinnä hartauksia – vastustavaan henkilökuntaan.45 Lähteistä ei ilmene minkäänlaista kritiikkiä Kilpeläisen alustuksen sisältöä
kohtaan. Sen ajatukset koettiin nähtävästi yhteisenä toiminnan perustuksena.
Syvänteen näkemyksessä sielunhoidosta oli vielä ollut julistuspainotteinen viritys.
Hän kuitenkin ymmärsi uusia ajatuksia, mikä oli antanut mahdollisuuden näkemysten muuttumiselle. Syvänteen auktoriteetin poistuminen työyhteisöstä antoi
tilan uuden ajattelun avoimelle esiin tuomiselle.
Alustus oli osoituksena Kilpeläisen keskeisestä asemasta kollegojensa keskuudessa. Oli selvät merkit siitä, että hänestä oli tulossa uusi auktoriteetti,
mielipidejohtaja. Hänen sanansa painoi ja hänen näkemyksistään muodostui sairaalasielunhoitajien yhteinen kanta. Yksittäisiä eriäviä mielipiteitä on voinut olla,
mutta asiakirjoissa niistä ei ole viitteitä.
On merkille pantavaa, että Helsingin sairaalateologit eivät odottaneet uuden
johtavan viranhaltijan valintaa, jotta hänen johdollaan tehtäisiin tilannekartoitus
ja toimintasuunnitelma. Syvänne oli jäänyt juuri eläkkeelle, ja heti vanhan auktoriteetin poistuttua Kilpeläinen osoitti työyhteisölle uutta suuntaa. Alustusta voi
pitää hänen ohjelmanjulistuksenaan.
Helsingin sairaalasielunhoitajat halusivat vahvistaa Kilpeläisen alustuksen siivittämänä identiteettiään ja selkiyttää perustehtäväänsä, jotta heidän työllään olisi
vankka perusta ja linja tulevasta esimiehestä riippumatta. Jos valituksi tulisi Kilpeläinen, uuden linja ottaminen olisi luontevaa juuri hänen johdollaan. Jos taas valituksi tulisi joku yhteisön ulkopuolinen, tämän olisi paras sopeutua jo päätettyyn
suuntaan. Alustusta voi pitää myös kannatustestinä, joka kertoi, hyväksyisivätkö
työtoverit Kilpeläisen esimiehekseen. Ehkä työyhteisö piti hänen valintaansa niin
selvänä, että hänen esitelmäänsä pidettiin käytännössä tulevan esimiehen linjapuheenvuorona.
Riippumatta siitä, että Kilpeläinen ei pitänyt itseään emansipaationaisena,
viranhaku oli nähtävissä ennakkotapauksena, joka osaltaan edisti naisteologien
asemaa kirkossa. Hakuprosessi tapahtui Helsingin seurakuntien sairaalasielunhoidon piirissä, joka oli paitsi kooltaan ylivoimaisesti suurin myös vanhin ja työmuodon kehitystä johtava taho. Se oli niin ikään ollut aloitteellinen ensimmäisen
kirkon ja sairaalalaitoksen välisen sopimuksen synnyssä. Syvänteen ohella helsinkiläinen Fredrik Kankkonen vaikutti kirkossa sairaalasielunhoidon toimikunnan
sihteerinä. Ensimmäisten lehtorin oikeudet saaneiden naisteologien joukossa oli
peräti viisi helsinkiläistä sairaalateologia. Oli odotettavissa, että se, mitä Helsingissä tapahtui, heijastuisi koko maan sairaalasielunhoitoon ja sen myötä koko
kirkkoon. Alustusta Helsingin sairaalapappien kokouksessa voi sen vuoksi pitää
merkkinä Kilpeläisen pyrkimyksestä, ei vain helsinkiläisten sairaalasielunhoitajien,
vaan koko kirkon sairaalasielunhoidon uudeksi suunnannäyttäjäksi.

44 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966b, 15–16; Hromadka 1962, 61–62, 64.
45 HsrkyA SKA Cd 1 Spkptk 11.5.1966.

147

3
uraauurtava tutkielma

a) Miksi psykoottisten sielunhoito?
Irja Kilpeläinen valmisteli työnsä ohessa tutkielmaa psykoosisairaiden sielunhoidosta. Hän oli kirjoittanut tarkkoja keskusteluraportteja Hesperian sairaalassa
käymistään sielunhoitokeskusteluista sellaisten psykoosisairaiden asiakkaidensa
kanssa, joiden sairaudenkuvaan liittyi uskonnollisia piirteitä. Näin Kilpeläinen
toimi Georg Shugartin ohjauksessa oppimallaan tavalla, jonka oli kehittänyt jo
1930-luvulla Russell L. Dicks, yksi sairaalasielunhoidon koulutuksen pioneereista.
Keskusteluraportit olivat hänen aineistonaan Sirkka Laaksovirran työnohjauksessa
sekä Kauko Kailan ja Riitta Juvan työnohjausseminaareissa. Jo kesällä 1963 hänessä oli herännyt ajatus, että hän jossain vaiheessa kirjoittaisi tapauskertomusten
perusteella sielunhoitotyöstä psykoosisairaiden parissa.46
Sopiva tilaisuus tuli, kun naisille avautui mahdollisuus suorittaa tuomiokapitulissa pastoraalitutkinto. Kilpeläinen oli virkavapaalla lokakuun 1966. Hän kirjoitti aineistonsa pohjalta ja alan kirjallisuutta hyödyntäen pastoraalitutkielman
Psykoottisten sielunhoito (1966), joka hyväksyttiin marraskuussa47. Hänellä oli tarkoituksena muokata tutkielma myöhemmin kirjaksi, jollaista hänen mukaansa oli
paljon pyydetty.48
Kilpeläinen oli pitänyt sairaalasielunhoitajien päivillä maaliskuussa 1966 esitelmän, jonka otsikkona oli Kokemuksia psykiatrisen sairaalan sielunhoitajan työstä.
Esitelmä sisälsi pastoraalitutkielmaan tulevaa aineistoa ja antaa lisävalaistusta Kilpeläisen tuolloiseen ajatteluun.49
Niilo Syvänteen kirja Keskustelu ja yhteys. Sielunhoidollisen keskustelun aakkosia,
joka oli ilmestynyt edellisenä vuonna (1965), antaa aiheen kysyä, oliko Kilpeläisen pastoraalitutkielma reaktio tähän teokseen. Johtavan sielunhoidon vaikuttajan
teos auttaa selvittämään, mitä uutta Kilpeläinen toi sairaalasielunhoitoon.

46
47
48
49

KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 18.7.1963.
HtkliA Tklin ptk 10.11.1966.
KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/34 Kilpeläinen Simojoelle 20.12.1966; Kilpeläinen 1989, 186–187.
KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a.
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Pastoraalitutkielma jakautui kahteen noin sadan sivun laajuiseen osioon, varsinaiseen tutkielmaan ja liitteeseen, joka esitteli tapauskertomukset. Tutkielman
kolme ensimmäistä lukua muodostivat johdannon, joka alkoi lyhyellä tutkimustehtäväluvulla. Sen jälkeen oli kaksi sielunhoidon historiaa käsittelevää taustalukua, joista ensimmäinen (Mielisairaus ja kristillinen kirkko. Eräitä välähdyksiä
historiasta) esitti Kilpeläisen näkemyksen psyykkisesti sairaiden sielunhoidon historian pääkohdista. Toisessa johdannollisessa taustaluvussa (Mitä sielunhoito on?)
Kilpeläinen kuvasi sielunhoitonäkemyksen kehittymistä 1800-luvun lopulta
1960-luvulle ja vastasi kirjallisuuteen tukeutuen kysymykseen, mitä oli mielisairaiden sielunhoito. Luvun lopussa hän esitti määritelmänomaisesti oman näkemyksensä psykoosisairaiden sielunhoidon tehtävästä. Johdannon kolmantena
taustalukuna oli selvitys siitä, mikä psykoosi oli. Luvun alaviitteissä oli tiiviit määritelmät keskeisistä psykiatrisista ja psykoterapian käsitteistä. Luvun pääsisällön
muodosti tutkielman teemaa pohjustava ”uskonnollisten (psyykkisesti sairaitten)
potilaitten” ryhmittely.
Itse tutkimusosa etsi vastausta otsikon sisältämään kysymykseen pohtimalla
psykoosisairaiden sielunhoitoa sielunhoitajan kannalta ja suhteessa potilaaseen.
Tutkielma vastasi kysymyksiin sielunhoitajan roolista, oikeasta asenteesta autettavaa kohtaan, haasteista, sielunhoidon toimivimmasta menetelmästä ja hengellisten
välineiden – Raamatun, rukouksen, ehtoollisen, hartauksien ja ripin – oikeasta
käytöstä. Tekijä esitti näiden tutkimuskysymykseen vastaavien lukujen jälkeen tiivisti, mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia sielunhoitajalta vaadittiin. Tutkimustulokset sisältyivät lukuun Psykoottisten sielunhoito terveiden sielunhoidon opettajana.
Kilpeläinen aloitti johdantoluvun perustelemalla sielunhoidon suppean erityisalueen valintaa tutkimuskohteeksi. Hän oli henkilökohtaisesti kiinnostunut
psyykkisesti sairaiden sielunhoidosta. Sairaalasielunhoitajat tarvitsivat tietoa siitä
voidakseen paikata psykoterapian puutetta. Kilpeläinen katsoi lisäksi, että sielunhoito psykiatrisissa sairaaloissa korvasi psykoterapiaa, jota psykiatrit eivät työmääränsä vuoksi vielä pitkään aikaan voineet harjoittaa riittävästi.50
Kilpeläisen luottamus sairaalateologin ammattitaitoon oli luja, koska hän katsoi tämän voivan korvata psykoterapian puutetta. Hänellä oli luottamusta myös
psykiatreihin, koska hän näki heidän yleisesti hallitsevan psykoterapian. On
otettava kuitenkin huomioon psykoterapian koulutuksen vielä vakiintumaton
vaihe Suomessa. Toinen ja suoranaisesti Kilpeläisen henkilökohtaiseen käsitykseen psykoterapiasta vaikuttanut asia oli, että hän oli kokenut omakohtaisesti
erittäin merkittäväksi psykiatri Martti Paloheimon johdolla käymänsä kolmen
vuoden pituisen psykoterapiatyyppisen keskusteluprosessin, jota hän nimitti
analyysiksi.51
Vertailu Kilpeläisen sairaalasielunhoitajille keväällä 1966 pitämään esitelmään
osoittaa, että hän esitti oman yhteisönsä ammattitaidon pastoraalityössään vaatimattomampana. Hän huomautti, että sairaalasielunhoitajilla oli erityisosaamista
vain yhdellä hyvin rajallisella alueella hoidon kokonaisuutta, johon kuului joukko
muita ammattinsa osaavia työntekijöitä. Asia korostui psykiatrisessa sairaalassa, jossa oli muitakin keskusteluapua antavia, ensi sijassa lääkärit, mutta myös
50 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 1.
51 1960-luvullakaan, jolloin psykoterapeutti ei vielä ollut suojattu ammattinimike, psykiatria ei pidetty
itsestään selvästi psykoterapiaa hallitsevana. Jo vuonna 1958 Hesperian sairaalan ylilääkäri Asser Stenbäck
valitti psykoterapeuttisen koulutuksen saaneiden psykiatrien riittämätöntä määrää. KKHA KPA Cb1 Jkptk
4.12.1958 pöytäkirjan liitteenä oleva Stenbäckin kirjelmä 3.11.1958 johtokunnalle.
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muu hoitohenkilökunta, erityisesti sosiaalihoitajat52. Sielunhoitajan tuli sovittaa
työnsä osaksi kokonaishoitoa, jotta se olisi hyödyksi potilaan kuntoutumiselle.53
Esitelmässäänkään Kilpeläinen ei silti ollut vähätellyt sielunhoidon asemaa sairaalassa. Luento ilmensi sielunhoitajan omaan ammattitaitoon luottamisen merkitystä onnistuneen työn edellytyksenä. Hänen tuli sopeutua sairaalan käytäntöihin
korostamatta liikaa omaa asemaansa. Ymmärrettävästi Kilpeläinen oli kollegoille
puhuessaan kriittisempi kuin pastoraalitutkielmassa, jota hän oletti muidenkin
kuin sairaalateologien lukevan. Hänellä oli luonnollisesti tarve korostaa sairaalateologien merkitystä sairaaloissa ja heidän osaamistaan.
Kilpeläinen halusi tutkielmallaan perehdyttää paikallisseurakuntien pappeja
psykoosisairaiden kohtaamiseen. Papit joutuivat varsinkin maaseudulla kohtaamaan usein psykoosisairauksia sairastavia, koska avohoito oli lisääntynyt ja psykiatriaan erikoistuneesta henkilökunnasta oli paikoin suurta puutetta. Papit tarvitsivat
näin ollen pätevää tietoa psykoosisairauksia sairastavien sielunhoidosta.54
Kilpeläinen oli havainnut, että erityisesti eurooppalaisessa sielunhoitokirjallisuudessa käsiteltiin psykoosia sairastavien sielunhoitoa erittäin vähän. Jotkut
ottivat hänen mukaansa huomioon surevat ja depressiosta kärsivät, mutta varsinaiset mielisairaat, joilla Kilpeläinen tarkoitti lähinnä psykoosisairauksia potevia,
sivuutettiin useimmiten. Hän nosti esille eurooppalaisia sielunhoidon vaikuttajia,
joista Wolfgang Trillhaas ja Theodor Bovet eivät olleet maininneet psykoosisairaita
lainkaan. Eduard Thurneysen ja Wilhelm Dickweiss pitivät psykoosia sairastavien
sielunhoitoa käytännössä mahdottomana. Heimer Virkkunen liittyi norjalaisen
Arne Fjellbun näkemyksiin ja kehotti tukemaan sairaan sijasta omaisia. Kilpeläinen
ymmärsi sielunhoitajan vaikeuden kohdata psykoottinen ihminen ja julistaa tälle
evankeliumia ymmärrettävällä kielellä.55
Yhdysvaltalaisten sielunhoidon kehittäjien tapaa kirjoittaa psyykkisesti sairaiden sielunhoidosta Kilpeläinen arvioi myönteisesti. Anton T. Boisen, Seward Hiltner, Wayne Oates ja Norman Autton ottivat psyykkisesti sairaat vakavasti, kuten
Kilpeläinen huomautti. Hiltner piti Boisenin tavoin psykiatrista sairaalaa tärkeänä
sielunhoidon harjoittelupaikkana. Oates kirjoitti toistuvasti psykoosisairaiden
sielunhoidosta teoksissaan. Autton kuvasi psykoosisairaudet lääketieteellisesti ja
tapausesimerkein sekä opasti heidän sielunhoitoonsa. Hänen kirjansa yksi luku
oli omistettu nimenomaan psykoosia sairastavien sielunhoidolle. Autton opasti
myönteiseen, ymmärtävään ja kunnioittavaan suhtautumiseen psykoosia sairastavia kohtaan ja velvoitti pappia kohtaamaan syvässä psykoosissakin olevan. Hänen
esityksensä jää kuitenkin Kilpeläisen pastoraalitutkielmaan verrattuna suppeaksi ja
vähemmän käytännölliseksi, koska tapausesimerkit puuttuvat.56
Kilpeläinen piti Niilo Syvännettä yhtenä poikkeuksena eurooppalaisten joukossa, koska tämä ei kaihtanut psykoosisairaita. Syvänteellä oli sielunhoitotyöstä psykiatrisessa sairaalassa kokemusta, jonka hän toi esille teoksissaan. Hän oli
osoittanut kiinnostustaan ja arvostustaan psyykkisesti sairaita kohtaan varsinkin
kirjassaan Pappi vai lääkäri (1959). Hän omisti siinä psyykkisesti sairaiden sielunhoidon käsittelylle vain yhden lyhyehkön luvun, mutta syyllisyyttä käsittelevässä luvussa hän käytti hyväkseen lähes kahdenkymmenen vuoden kokemustaan
52 Sosiaalihoitaja oli sosiaalityöhön erikoistunut sairaanhoitaja. Nykyisin pätevöitymiseen sosiaalityöhön
sairaalassa vaaditaan valtiotieteen maisterin yliopistotutkinto sosiologiasta.
53 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 1–4.
54 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 1.
55 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 1, 19–21; Fjellbu 1936, 121; Thurneysen 1946; Virkkunen 1959, 49.
56 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 19–21; Autton 1965, 122–141; Hiltner 1965, 93.
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psykiatrisen sairaalan sielunhoitajana.57 Syvänteenkin teos kärsi muiden tavoin käytännön arkielämästä nousevien todenmakuisten esimerkkitapausten puutteesta.
Kilpeläinen katsoikin, että mikään kirjoista ei varsinaisesti antanut käytännöllisiä
ohjeita psykoottisten kohtaamiseen ja keskusteluihin heidän kanssaan.58
Kilpeläinen halusi korostaa psyykkisesti sairaiden sielunhoidon tärkeyttä vetoamalla merkittäviin auktoriteetteihin, mutta hän halusi myös omalta osaltaan korjata
käytännöllisen opastuksen puutetta. Tällainen ulkomaisten sielunhoidon edustajien arviointi viittasi siihen, että hän piti itseään kansainvälisestikin ensimmäisenä,
joka kirjoitti psykoosia sairastavien sielunhoidon käytännöllisen oppaan.59 Näin
Kilpeläinen laajensi tutkielman teeman merkityksen kansainväliseksi.
Kirjoittaja korosti yhteistyön merkitystä lääkärien kanssa. Hesperian sairaalan
sielunhoitajana hän oli alusta asti pyrkinyt yhteistyöhön heidän kanssaan. Esikuvina olivat Boisen ja hänen oppilaansa Wise ja Hiltner sekä näiden lisäksi Oates.
Boisen piti papin ja psykiatrin yhteistyötä erittäin tärkeänä ja toivoi lääkäreiden
kiinnostuvan löydöstään, psyykkisen ja uskonnollisen kriisin keskinäisestä yhteydestä. Wise kertoi kirjassaan tilanteista, joissa yhteistyö oli tarpeen. Oatesille papin
ja lääkärin yhteistyö oli itsestäänselvyys. Myös Syvänne korosti yhteistyön merkitystä lääkärien kanssa. Hän katsoi, että molemmat tarvitsivat välttämättä toisiaan.
Kilpeläinen paljasti näin toiveensa, että lääkärit lukisivat pastoraalitutkielman.60
Yhteistyön onnistumiselle lääkärien kanssa Kilpeläinen asetti kaksi ehtoa.
Ensinnäkin hän edellytti, että heidän asennoitumisensa tuli olla – kuten sielunhoitajan – potilaskeskeinen.61 Shugartin ja Rogersin terapiamenetelmään perustuva
potilaskeskeinen lähestymistapa oli itsestään selvä yhteistyön perusta.
Toinen yhteistyön edellytys oli sairaalasielunhoitajien vastuulla. Heidän tuli
perehtyä psyykkisiin sairauksiin ja potilaiden hoitoon sekä sen vaikutuksiin. Perustieto sairauksista ja sairaiden hoidosta oli edellytyksenä sielunhoitotyön onnistumiselle psykiatrisessa sairaalassa. Sielunhoitaja ei täten toiminnallaan vaurioittanut
potilasta, vaan päinvastoin hän saattoi olla osa parantavaa hoitoa. Kilpeläinen
kuvasi psyykkisiä sairauksia ja niiden taustatekijöitä tutkielmassa vain suppeasti.
Hän katsoi, että teologien oli mahdollista hankkia tietoa alan ammattikirjallisuudesta.62
Kehotus perehtyä psyykkisiin sairauksiin viittasi ongelmiin, joita sairaaloissa
vierailleet psyykkisiä sairauksia ymmärtämättömät papit olivat aiheuttaneet. Kilpeläinen tunsi Anton T. Boisenin ja Johan Lindin kokemukset pappien vierailuista
psykiatrisessa sairaalassa. Suomalaisten psykiatrien kokemus 1950-luvun lopulta
oli samankaltainen kuin näiden psykoosiin itse sairastuneiden pappien. He kaikki
havaitsivat sairaalassa vierailevien pappien kyvyttömyyden luoda kontaktia potilaisiin.63
Kilpeläinen toivoi saavansa nuoret teologit kiinnostumaan aihealueen tutkimisesta. Käytännön sielunhoitotyöhön suuntautuneena hän toivoi, että tutkielma
kannustaisi nuoria teologeja selvittämään psyykkisesti sairaiden sielunhoitoa
perusteellisemmin kuin hän oli suppeassa esityksessään voinut tehdä. Kilpeläinen piti tärkeänä, että tutkimuksissa otettaisiin huomioon psykoosisairauksien
ilmenemisen eroja eri kulttuureissa, uskonnoissa ja sosiaalisissa ympäristöissä.
57
58
59
60
61
62
63

Syvänne 1959, 6, 66, 107–125.
HtkliA Kilpeläinen 1966c, 21.
HtkliA Kilpeläinen 1966c, 21.
HtkliA Kilpeläinen 1966c, 1, 27–28; Syvänne 1959, 6, 176; Oates 1955, 34; Boisen 1962, viii–x; Wise 1969, 29.
HtkliA Kilpeläinen 1966c, 1.
HtkliA Kilpeläinen 1966c, 1; KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 3.
KKHA KPA Cb 1 muistio 14.3.1959 liitteenä pöytäkirjaan 14.3.1959.
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Hiltnerin pohdinnat kulttuurierojen vaikutuksista sielunhoitoon ovat voineet
olla Kilpeläisen toiveen taustalla.64 Toive viittasi siihen, että Kilpeläinen piti omaa
tutkielmaansa siinäkin mielessä suppeana, että se oli sidoksissa suomalaiseen ympäristöön. Hän toivoi siksi kansainvälistä uskontotieteellistä kulttuurierojen vaikutuksien tutkimusta.
Kilpeläinen esitti tutkielmansa jo sinänsä rajalliselle teemalle vielä yhden rajauksen. Hän ei halunnut liittyä psykiatrien ja pappien keskinäiseen apologiaan,
jollaiseksi osa aihetta käsittelevää kirjallisuutta oli hänen mielestään muodostunut.
Taustalla voi nähdä Boisenin toimintatavan. Tämä otti kriittisesti kantaa aikansa
psykiatriseen hoitoon, psykiatrien työhön ja sen perusteisiin – ja joutui ongelmiin
psykiatrien kanssa. Kilpeläinen piti tutkijoiden keskustelua sinänsä tarpeellisena,
mutta käytännön sielunhoitotyössä hän ei nähnyt sillä olevan merkitystä:
Käytännön työssä katoavat teoriat ja edessä on ihminen, jota haluaa auttaa.65

Kilpeläisen tavoite kirjoittaa ja myös työskennellä sairaalassa yhteistyöhakuisesti
ja käytännönläheisesti merkitsi, että hän psykiatrisen sairaalan sielunhoitajana
pitäytyi omalla ammattialueellaan. Psykiatrien antaman psykoterapian puutteen
korvaamista sielunhoidolla hän ei näin ollen pitänyt oman alansa ulkopuolelle
menemisenä. Hän ei katsonut tehtäväkseen arvostella hoitoa tai asettua jollekin
kannalle toista vastaan, mikä olisi voinut vaarantaa toimintamahdollisuudet sairaalassa. Hän ei lähtenyt psykoanalyysin, psykoterapian ja sielunhoidon väliseen
rajankäyntiin, jota alan tutkimuksessa esiintyi.
Tutkimustehtäväluvun lopussa Kilpeläinen kertoi noudattavansa Shugartin
neuvoa, jonka mukaan ei ollut syytä leimautua minkään tietyn suuntauksen edustajaksi. Vaikka Shugart oli hänen mukaansa freudilainen – lähteiden perusteella
tätä ei voi osoittaa66 –, tämä kehotti ottamaan oppia eri suunnilta, koska kaikkialla
löydettiin uutta ja oppimisen arvoista. Hän pyrki olemaan ohjaajansa esimerkin
mukaisesti riippumaton ja avoin uudelle sekä kuvaili kliinisen harjoittelun ohjaajaansa avoimeksi erilaisille psykiatrisille näkemyksille ja koulukunnille.67
Kilpeläinen vaikuttaa periaatteeseensa nähden ristiriitaiselta, koska hän asetti
yhteistyölle lääkärien kanssa ehdon: näiden tuli toimia potilaskeskeisesti. Hän
määrittelikin potilaskeskeisyyden asennoitumistavaksi, jonka hän ilmeisesti ajatteli
sopivan eri menetelmiin tai terapiasuuntauksiin. Shugartin neuvo pyrkiä siihen,
että ei leimautuisi mihinkään tiettyyn psykoterapian suuntaukseen, on selvin syy
Kilpeläisen niukoille viittauksille Rogersiin.
Tutkielman kirjallisuusluettelo ilmensi Kilpeläisen pyrkimystä monipuolisuuteen ja sopi hänen tavoitteeseensa olla avoin eri näkemyksille. Hän ei ollut löytänyt manner-Euroopasta sielunhoidon näkemystään tukevaa tai siihen aineksia
antavaa kirjallisuutta, mutta britti Auttonin lisäksi sellaista löytyi Pohjoismaista:
ruotsalaista, norjalaista ja suomalaista. Mukana olivat luonnollisesti suomalaisen
64 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 2; Hiltner 1965, 35.
65 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 2; Boisen 1962, 30, 99–101.
66 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 2. Shugartin freudilaisuutta ei lähteiden ja kirjallisuuden perusteella voi osoittaa.
Kilpeläinen onkin voinut tarkoittaa uusfreudilaisuutta, jonka edustajana Shugartia voi pitää sillä perusteella,
että Rogers kuului heihin. Myös social casework oli saanut sen edustajilta merkittäviä vaikutteita, tosin
alkuvaiheessa myös Freudilta. Social Case Work 2011, 34. Freudilaisen psykologian esiin nousu 1920-luvulla
ja psykoanalyysi sekä uusi psykoanalyyttinen tieto ihmisen käyttäytymisestä vaikuttivat social casework
-menetelmään. Freudin ja psykoanalyysin löydöt osoittautuivat käyttökelpoisiksi sosiaalityön asiakkaiden ja
heidän ongelmiensa ymmärtämisessä. Social Case Work 2011, 6.
67 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 2.
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sairaalasielunhoidon johtavan tuntijan Niilo Syvänteen Pappi vai lääkäri (1959)
ja Keskustelu ja yhteys (1965). Tekijä ei tyytynyt vain omaa näkemystään tukevaan kirjallisuuteen. Perinteisen julistavan sielunhoidon merkittävät eurooppalaiset teokset, tunnetuimpana sveitsiläinen Eduard Thurneysenin Die Lehre von der
Seelsorge (1946), olivat mukana edustamassa Kilpeläisen näkemyksestä poikkeavaa
ajattelua. Painopiste oli kuitenkin yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa, josta Kilpeläinen oli omaksunut potilaskeskeisen näkemyksensä tai joka tuki sitä.68
Rogersin kaksi varhaisinta pääteosta ovat olleet Helsingin sairaalateologien
kirjastossa, Sairaaloiden sielunhoidon keskuksen leimojen mukaan varhaisempi
jo ainakin 1950-luvulta asti ja myöhempi alkuperäisen painoksen 1965 ilmestynyt versio 1960-luvulta asti.69 Näin ollen Kilpeläinen on tutustunut kirjoihin viimeistään pastoraalitutkielmaa valmistellessaan. Pastoraalitutkielma vahvistaa sen,
minkä hänen syksyllä 1961 sairaalateologeille pitämänsä luento jo oli osoittanut:
hänen tärkein oppi-isänsä oli Carl Rogers. Rogersin varhaiset teokset vuodelta
1942 ja 1951 eivät ole vain muodon vuoksi tutkielman kirjallisuusluettelossa.
Teoriapohjan rakennusaineina olivat kirjojen lisäksi muistiinpanot professori
Earl A. Loomisin luennoista ja teologian tohtori A. Proelschin sielunhoidon seminaarista70 UTS:ssa. Mukana olivat odotetusti edelleen Kilpeläisen Georg Shugartin
työnohjauksesta tekemät Clinical training -muistiinpanot, joiden pohjalta hän oli
jo viisi vuotta aiemmin luennoinut kollegoilleen.71 Mitään näistä muistiinpanoista
ei valitettavasti ole tallella. UTS:n ja St. Luke´s -sairaalan tuliaisten täydennykseksi
Kilpeläinen toi tutkielmaansa kaksi Karl Johan Lindin kirjasta ja A. F. Granfeltin
artikkelit, joissa tämä oli tehnyt tunnetuksi Lindin kokemuksia ja näkemyksiä.
Lindin kirjallinen tuotanto oli lueteltu erillisessä liitteessä.72
b) Sielunhoito on diakoniaa
Kilpeläinen aloitti johdannollisen historiakatsauksen nostamalla Vanhasta testamentista esille Daavidin, joka harpunsoitolla rauhoitti psyykeltään järkkynyttä
kuningas Saulia (1. Sam. 16: 23), ja evankeliumeista Jeesuksen psyykkisesti sairaiden parantajana (esimerkiksi Mark. 5: 1–13). Hän huomautti, että näiden
sairaiden, evankeliumien mukaan riivaajahenkien vallassa olleiden joukossa oli
nykyaikaisen tiedon perusteella epileptikkoja ja psyykkisesti sairaita. Alkuseurakunta oli Kilpeläiselle, vaikka hän ei sitä pitänytkään täydellisenä ihanneyhteisönä,
esimerkki yhteisöstä, joka ei unohtanut psyykkisesti sairaita ja oli mielenterveyttä
ennalta ehkäisevä. Hän katsoi, että seurakunta oli alkuvaiheessaan ollut keskinäisen rakkauden yhteisö ja sillä tavoin terapeuttinen, että siellä olivat toteutuneet
ihmisoikeudet, jotka olivat mielenterveyden edellytyksiä.73
Kirjoittaja muistutti sitten, että Suomeenkin oli ulottunut synkkä vaihe, jossa
kirkko oli riistänyt psyykkisesti sairailta ihmisarvon traagisella tavalla. Keskiajan
noitavainojen kohteina oli Kilpeläisen käsityksen mukaan ollut psyykkisesti sairaita
ja kehitysvammaisia.74
68 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 17–18, liite III.
69 Rogers 1942a; Rogers 1965.
70 En ole löytänyt mitään tietoja Proelschista, eikä Kilpeläinen mainitse häntä muualla kuin pastoraalitutkielman
lähdeluettelossa. Kilpeläisen muistipanoja ei ole tallella.
71 HtkliA Kilpeläinen 1966c, liite III.
72 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 6, 13, 15–16, liite II.
73 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 3–4.
74 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 4.
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Suomen kirkon historiasta Kilpeläinen tiesi joitakuita viisaita sielunhoitajia,
”joiden intuitio on sanellut heille tien”. Esimerkiksi tällaisesta hän nosti herännäisnaisen Margareta Högmanin, joka oli kohdellut ymmärtävästi psyykkisesti sairaita
ja kulkenut heidän rinnallaan.75
Eksorsismin parantavaan voimaan Kilpeläinen ei uskonut. Hän teki selväksi
suhteensa ihmeparantumiseen uskovaan evankelioivaan herätyskristillisyyteen
nostamalla historiasta esiin eksorsismin ja Johann Christoph Blumhardtin76. Hän
totesi, että Suomessakin oli ollut vastaavanlaisia keinoja käyttäneitä sielunhoitajia.
Hän ei pitänyt uskottavana, että nämä olisivat toimissaan onnistuneet. Kilpeläinen
rinnasti joidenkin oman aikansa vapaiden kirkkokuntien harjoittaman rukouksella
parantamisen eksorsismiin ja piti toimintaa vahingollisena. Osoituksena tästä olivat psykiatristen sairaaloiden potilaat, jotka kärsivät riivattuina olemisen mielikuvista.77 Kilpeläinen oli aikansa lapsi luterilaisen kirkon jäsenenä maassa, jossa
katolinen kirkko muodosti pienen vähemmistön. Hän ei tuntenut eksorsismin
tärkeää asemaa katolisessa kirkossa.
Kilpeläisen kuvaukset sielunhoidon historiasta olivat välähdyksenomaisen
lyhyitä lukuun ottamatta Karl Johan Lindistä ja A. F. Granfeltista kertovaa osaa,
joka vei 14 sivun laajuisesta historialuvusta peräti 11 sivua.78
Kirjoittaja käsitteli laajasti Lindin elämää, erityisesti hänen vapaaehtoista sielunhoitotyötään potilastovereiden keskuudessa Lapinlahden sairaalassa. Kilpeläinen piti Lindin näkemyksiä psyykkisten sairauksien syistä edistyksellisinä. Hän
katsoi tämän olleen psykiatrisen sairaanhoidon näkökulmasta paljon aikaansa
edellä. Erityisesti Kilpeläinen arvosti Lindin ystävällistä ja ihmisarvoa kunnioittavaa tapaa kohdella potilastovereitaan. Lind oli hänen mielestään ymmärtänyt
oikein evankeliumin keskeisen sisällön: se oli parantava voima, jonka ytimenä oli
rakkaus. Kilpeläinen piti Lindin näkyvimpänä piirteenä tämän rakkautta, kiinnostusta ja kärsivällisyyttä ihmisiä kohtaan. Niin ikään hän arvosti Lindin kirjoituksista innostunutta teologian professoria A. F. Granfeltia. Hän piti tämän
kirjoittamien artikkelien sisältöä arvokkaana ja aikaansa edellä olevana sekä katsoi
tämän ymmärtäneen oikein Lindin näkemyksiä.79
Kilpeläinen löysi näin Suomen psyykkisesti sairaiden sielunhoidon historiasta kaksi potilaskeskeisen ja potilasta kunnioittavan sielunhoidon edustajaa.
Lindiä voi pitää Kilpeläiselle esikuvallisena sielunhoitajana, joka vahvisti hänen
omaa innostustaan ja rakkauttaan psyykkisesti sairaita kohtaan. Kilpeläinen
piti Lindiä varhaisena suomalaisena esimerkkinä potilaskeskeisen sielunhoidon
toteuttajasta.

75 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 5. Margareta Högmanista (1786–1849) Hökkä 2012, 173–175.
76 Johann Christoph Blumhardt (1805–1880) toimi pienen seurakunnan pappina Möttlingenissä Saksassa.
Jumalanpalveluksissa käyneen fyysisesti ja vakavasti psyykkisesti sairaan tytön kerrotaan parantuneen
rukouksella ja eksorsismilla kahden ja puolen vuoden vaikean prosessin jälkeen. Syntyi suuri, pikkukaupungin
ulkopuolellekin ulottunut herätys ja monien sairaiden kerrotaan parantuneen. Hallitus ja virallinen kirkko eivät
liikehdintää suvainneet ja kielsivät Blumhardtilta parantamistoimet papillisten velvollisuuksien yhteydessä
ja kehottivat ohjaamaan sairaat lääkäreille. Blumhardt lähti Möttlingenistä ja perusti kylpylän, jossa toimi
pieni seurakunta. Ihmisiä parani säännöllisesti, mutta Blumhardt korosti aina, että parantumiset eivät olleet
keskeisintä vaan syntien avoin tunnustaminen ja pelastus. Hän halusi, että kaikkia Jumalan antamia lahjoja
kunnioitettiin. Ising 2009, xi; Healing and revival www.
77 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 5–6.
78 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 3–16.
79 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 15–16 ja liite II; Granfelt 1876, 470–494; Achté 1982.
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Hänen mukaansa kukaan ei ollut aiemmin julkaissut tutkimusta Lindistä, mikä
pitäneekin paikkansa ja tekee hänen kuvauksestaan arvokkaan.80 Lindin ja Granfeltin suhtautumisessa psyykkisesti sairaisiin voi jo nähdä diakonisen ajattelutavan,
jonka Kilpeläinen on myös epäilemättä havainnut.
Oman sielunhoitonäkemyksensä pohjustukseksi Kilpeläinen rakensi sielunhoidon näkemysten kehityskaaren, jonka alkuvaiheita edustivat eurooppalaiset.
Hän aloitti 1800-luvun lopulta ruotsalaisesta Carl Norrbystä, jonka sielunhoitonäkemys oli ollut aikakauden ajattelun mukaisesti kasvatuksellinen: sielunhoito
tähtäsi oikeamielisen kristillisen olemuksen kasvattamiseen. Kilpeläinen muistutti,
että Norrbyn teos oli ollut useita vuosikymmeniä pohjoismaisten teologipolvien
sielunhoidon oppikirja.81
Julistuskeskeisen sielunhoidon edustajiin – saksalaiseen Hans Asmusseniin,
sveitsiläiseen Eduard Thurneyseniin ja Heimer Virkkuseen – verrattuna Kilpeläinen piti tanskalaista Wilhelm Dickweissia askeleen uuteen suuntaan ottaneena,
koska tämä oli määritellyt sielunhoidon keskustelun muodossa tapahtuvaksi
julistukseksi. Sen sijaan kolme edellä mainittua olivat pitäneet sielunhoitoa yksipuolisesti evankeliumin julistuksena. Asmussen ja Thurneysen eivät edes olleet
käyttäneet nimitystä sielunhoitaja, vaan heidän mukaansa sielunhoitoa toteutti
saarnaaja yhdensuuntaisena viestinä. Edellinen oli vielä korostanut, että saarnaajan ja saarnan kohteena olevan ihmisen välillä oli melko suuri etäisyys.82 Asmussen edusti näistä kolmesta jyrkimmin potilaskeskeiselle sielunhoidolle vastakkaista
linjaa.
Sielunhoito lähestyi Kilpeläisen mukaan ajan myötä diakonian ajatusta ihmisten palvelemisesta. Vaikka sveitsiläinen Theodor Bovet yhtyi vielä paljossa maanmiehensä Thurneysenin julistuskeskeisiin näkemyksiin, Kilpeläinen näki hänen
ajattelussaan suunnan kohti ihmisen tilan huomioon ottamista. Bovetille sielunhoito oli ihmisen auttamista tulemaan todella ihmiseksi, Jumalalta saamansa tehtävän täyttäjäksi. Norjalainen Arne Fjellbu sekä ruotsalaiset Karl Elis Bratt ja Nils
Holmstrand näkivät sielunhoidon Kilpeläisen mukaan koko ihmisen auttamisena,
ei vain sielun hoitamisena.83
Omaan aikaansa 1960-luvulle Kilpeläinen tuli tutkimalla potilaskeskeisesti
ajattelevien sielunhoitonäkemystä. Hän toi Rogersin menetelmää lähellä olevina
esikuviensa rinnalle kaksi uutta nimeä, yhdysvaltalaisen Daniel Day Williamsin ja
norjalaisen Anker A. Nielsenin. Näitä yhdistäväksi tekijäksi ja osoitukseksi samasta
asiakaskeskeisestä ajattelusta hän nosti rakkauskäsitteen. Hän viittasi Wiseen, jonka
mukaan sielunhoito oli Jumalan rakkauden ja armon välittämistä ihmiselle ja
auttoi tätä tuntemaan itsensä. Williamsin mukaan sielunhoito oli lähimmäisenrakkauden osoittamista, rakkaudessa suoritettu teko, joka teki eläväksi Kristuksen
teon sisällön. Kilpeläisen tulkinnan mukaan Williams toi tällä tavoin rakkautta
osoittavan sielunhoitajan alas saarnaajan asemasta lähimmäisen hädän näkijäksi.84

80 Vasta 1982 ilmestyi ensimmäinen suomennos Lindin tuotannosta, Erään sielunpaimenen muistiinpanot
koskien mielisairaita ja heidän hoitoaan (Ur en själasörjares anteckningar, 1911) Krista Labbartin
suomennoksena.
81 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 17; Norrby 1899, 1.
82 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 18; Asmussen 1934, 15; Thurneysen 1946, 14; Dickweiss 1954, 112; Virkkunen
1959, 49.
83 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 18–19; Bovet 1954, 11, 17; Virkkunen 1959; Fjellbu 1954, 8; Bratt 1959, 15;
Holmstrand 1963.
84 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 18–19; Wise 1951, 50, 97, 137–138; Williams 1964, 16.
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Kilpeläinen luki Nielsenin diakonisen sielunhoidonnäkemyksen edustajaksi sillä
perusteella, että tämä piti sielunhoidon päämääränä oikeaa suhdetta Jumalaan,
lähimmäiseen ja itseen. Nielsen ei mainitse tässä rakkauden käsitettä, mutta Kilpeläinen näki ilmeisesti ilmauksessa implisiittisesti Jumalan ja lähimmäisen rakkauden ja katsoi näin Nielsenin jakavan yhdysvaltalaisten sielunhoidon uudistajien
näkemyksen.85
Yhdysvaltalaisessa protestanttisessa kirkollisessa perinteessä oli jo alun pitäen
ollut vahva palvelun eetos. Dietrich Stollbergin mukaan siinä keskustelusta tuli
kristittyjen keskuudessa sielunhoitoa vasta sitten, kun sitä harjoitettiin persoonien
välisenä vuoropuheluna, jolloin sen voi määritellä diakoniseksi, Stollbergin omin
sanoin diakonis-terapeuttiseksi.86
Kilpeläisen mielestä Syvänne lähestyi uudempaa diakoniaa lähellä olevaa käsitystä. Hän löysi perustelun Syvänteen määritelmästä, jonka mukaan sielunhoito
oli auttamistoimi erityisesti ihmisen jumalasuhteen vaikeuksissa. 87 Nielsenin
näkemyksen tavoin Syvänteen sielunhoidon määritelmässä saattoi nähdä implisiittisesti rakkauden, koska auttamistoimi oli kristillisessä mielessä aina lähimmäisenrakkauden osoitus ja jumalasuhde oli rakkaussuhde. On merkille pantavaa,
että Kilpeläinen sijoitti Syvänteen potilaskeskeisesti ajattelevien joukkoon. Tämän
tuolloin tuore kirja, 1965 ilmestynyt Keskustelu ja yhteys, osoittaa, että hän oli
sekä julistus- että potilaskeskeinen. Hän oli omaksunut Thurneysenin näkemysten
lisäksi myös social casework -menetelmän ajattelua ja tutustunut kirjansa kirjallisuusluettelosta päätellen myös Rogersin ajatteluun.88
Kilpeläinen arvioi, että diakonia kehittyi yhä enemmän koko ihmisen palvelemiseksi. Myös sielunhoito kehittyi sen rinnalla samaan suuntaan. Ei ollut enää
kysymys vain ihmisen sielun, vaan koko ihmisen hoitamisesta. Syvänne edusti jo
ennen Kilpeläistä samantapaista kokonaisvaltaista näkemystä, mutta hän ei itse
liittänyt näkemystään diakoniaan, vaikka Kilpeläinen katsoi hänen sitä lähestyneen. Kilpeläinen korosti, että diakonia samoin kuin asiakaskeskeinen sielunhoito
hyväksyivät kaikenlaiset ihmiset kohteikseen. Ne eivät olleet ihmisten yläpuolella
saarnatuolissa tai opettajanpöydän takana vaan ihmisen, yksilön, vierellä. Diakonia
ja asiakaskeskeinen sielunhoito paneutuivat ihmisen elämään ja kysyivät, mitä juuri
tämä ihminen tarvitsi. Kun diakonia toi avun piiriin kaikenlaiset ihmiset, Kilpeläinen katsoi, että tämä diakonian näkemykseen kuuluva ihmisten erilaisuuden
hyväksyvä asenne toi sielunhoidon piiriin yhä enemmän myös poikkeavat yksilöt kuten mielisairaat.89 Kilpeläinen liitti diakonia-ajattelun tällä tavoin erityisesti
omaan psykiatrisen sairaalasielunhoidon kenttäänsä ja tuli samalla noudattaneeksi
tietoisesti tai tiedostamatta edellisen, vuoden 1944 kirkkolain linjaa. Siinä diakonia ja sielunhoito oli liitetty samaan lukuun ja diakonian tavoitteeksi oli asetettu
auttaminen siellä, missä hätä oli suurin ja minne muu apu ei ulottunut90. Toisin
sanoen pyrkimyksenä oli tavoittaa yhteiskunnan kaikkein heikoimmat.
Sielunhoito- ja diakonianäkemys suorastaan samastuivat Kilpeläisellä toisiinsa.
Sekä sielunhoidon että diakonian tehtävänä oli palvella koko ihmistä tämän tarpeiden mukaan. Tämä diakoniseen sielunhoitoon sisältyvä ja apua hakevan tarpeita kuunteleva palveluasenne sekä samalla autettavan vastuuttaminen vahvistavat
85 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 19; Nielsen 1957, 245.
86 Stollberg 1969, 153, 157.
87 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 19.
88 Syvänne 1965.
89  HtkliA Kilpeläinen 1966c, 18–19; Syvänne 1959, 176; Syvänne 1965, 127.
90 Kruus 1980, 19. Kruus viittasi vuoden 1869 kirkkolain pykälään 88 ja lainmuutokseen 1944.
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jälleen, että Kilpeläisen ajattelu oli läheistä sukua Rogersin ja Shugartin sekä
samalla social casework -menetelmän näkemyksille. Sielunhoito oli muuttunut historian saatossa kasvatuksesta julistukseksi yksityiselle ihmiselle ja edelleen lopulta
yksilölliseksi, asiakaskeskeiseksi diakoniseksi palveluksi.
Kilpeläinen piti Jeesuksen vertausta kadonneesta lampaasta paremmin psykoosisairaille kuin synnin teille eksyneille soveltuvana. Kadonnut lammas oli kuin
psyykkisen sairauden vuoksi 99 terveestä eristetty. Hänen mukaansa moni sielunhoitaja oli jättänyt asiakkaansa, esimerkiksi depressiopotilaan, koska ei kyennyt
parantamaan tätä. Tällainen osoitti sielunhoitajan käsittäneen tehtävänsä väärin,
koska potilas kuului aina lääkärin hoitoon. Kilpeläisen huomautuksen taustalla
oli Norman Autton. Tämä muistutti, että sielunhoitaja ei ollut lääkäri, mutta hän
saattoi olla usein hyvä hoitaja antamalla apua ja tukea sielunhoidolla ja sakramenteilla. Kilpeläinen ei pitänyt sielunhoitajan päämääränä potilaiden parantamista.91
Diakoninen, autettavakeskeinen sielunhoito oli Kilpeläisen ajattelussa sielunhoidon historiallisen kehityskaaren huipentuma. Tällä huipulla olivat hänen
yhdysvaltalaisten oppi-isiensä lisäksi myös norjalainen Nielsen ja suomalainen
Syvänne. Kilpeläisen diakonianäkemys oli humanitaarisen, koko ihmistä palvelevan diakonian mukainen. Samalla se oli karitatiiviseen diakoniaan rinnastuvaa
lähimmäisenrakkauden ilmentämistä.92
Kilpeläinen ei itse halunnut antaa yleistä sielunhoidon määritelmää vaan
korosti voimakkaasti rajanneensa tutkimuskohteekseen psykoottiset: ”Tutkielman
aihe koskettaa vain ja ainoastaan psykoottisten sielunhoitoa.” Johdannollisen osan
päätteeksi hän antoi mielestään mahdollisimman laajan ja yksinkertaisen määritelmän:
Psykoottisen sairaan sielunhoito on yritystä auttaa häntä evankeliumin
vapauteen.93
Psykoosisairaan sielunhoidon määritelmä, yritys auttaa apua hakevaa evankeliumin vapauteen, oli siinäkin mielessä laaja, että se olisi sopinut henkilökohtaisen
sielunhoidon yleismääritelmäksikin. Kilpeläinen ei ajatellut sielunhoitoa pelkästään diakoniseksi palveluksi autettavan esittämien toiveiden mukaan ilman siihen
sisältynyttä evankeliumin sanomaa vapaudesta. Hänen syksyllä 1961 luennossa
esittämänsä sielunhoidon tavoite oli jo sisältänyt diakonisen sielunhoidon tunnusmerkit, koko ihmisen auttamisen ja palvelemisen kaikin mahdollisin keinoin.
Vaikuttaa siltä, että viiden vuoden kuluessa sielunhoitonäkemys olisi liudentunut vähemmän Kristus-keskeiseksi. Kilpeläinen oli esittänyt syksyllä 1961
luennossaan sielunhoidon tavoitteeksi suoraan ”ihmisen – – auttamisen(a) ja
palvelemisen(a) kaikin mahdollisin keinoin Kristuksen tuntemiseen – – ”. Nyt oli
jäljellä käsite evankeliumin vapaus. Jos tulkitsee niin, että evankeliumin vapaus
sisälsi ”Kristuksen tuntemisen”, muutosta ei voi pitää suurena. Kilpeläisen ajattelussa sielunhoito liittyisi näin ollen edelleen uskon ytimeen. Koska Carroll
Wise oli Kilpeläiselle tärkeä oppi-isä, on kuitenkin kysyttävä, mitä tämä tarkoitti
evankeliumin vapaudella. Käsitteen voi tulkita viittaavan tuonpuoleiseen, koska
kristillisessä käsitteistössä se yleisesti sitä tarkoitti. Tutkielman perusteella jää kiistatonta vastausta vaille, oliko kyse vain tämänpuoleisesta vai sisältyikö evankeliumin vapauteen myös vapautuminen tuonpuoleiseen ikuiseen elämään.
91 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 21–22; Autton 1965, 137–138.
92 Teinonen 1975, 56, 133.
93 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 21–22.
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Luvun Mitä on sielunhoito lopuksi Kilpeläinen esitti lukijalle toivomuksen
tutustua liitteen tapausselostuksiin, koska hän seuraavissa luvuissa viittaisi niihin.94 Hän oli siirtymässä varsinaiseen tutkimusosioon, mutta sen pohjaksi hän
taustoitti tutkielman teemaa vielä luvulla Mitä on psykoosi, jossa hän kuvasi tiiviisti
psyykkisten sairauksien syntyä ja selitti alaviitteissä keskeisimpiä käsitteitä. Kilpeläinen keskittyi uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin psykoosisairauksissa ja
valaisi sitä, mistä psykoosisairaat oli autettava evankeliumin vapauteen.95
Kilpeläinen poikkesi sielunhoidon koulutuksen uranuurtajan Boisenin psykogeneettisestä käsityksestä, jonka mukaan sairaudet johtuivat pääosin perintötekijöistä. Kilpeläinen korosti psykoosisairaiden kasvuympäristöjen vaikutusta
uskonnollisuuteen ja uskonnollisiin harhoihin. Hän oli välinsä Boisenin kanssa
katkaisseen Richard C. Cabotin kannalla, jonka mukaan ihmisen egon rakenne
riippui suurimmalta osalta ympäristötekijöistä ja vain pieneltä osalta perintötekijöistä.96
Psyykkisesti sairaiden sielunhoitajan oli ymmärrettävä potilaiden uskonnollisuutta ja siihen liittyviä harhoja. Kilpeläinen jakoi uskonnon ilmenemismuodot
kolmeen ryhmään ja havainnollisti esitystään tapauskertomuksilla. Ensimmäisen
ryhmän muodostivat ne, joilla oli häiriintynyt uskonnollinen lapsuudenympäristö.
Äärimmäisiä häiriöitä aiheuttavina koteina pidettiin tavallisesti kaoottista tai kaavoihin kangistunutta kotia, ja hän arveli, että useimmiten kyse oli jälkimmäisestä.
Hän päätteli oman kokemuksensa perusteella pääkaupunkiympäristössä, että tällaisten kotien lapsissa kehittyi yleensä neurooseja eikä niinkään psykoosisairauksia.97
Toiseen ryhmään kuuluivat sellaiset, joilla ei ollut uskonnollista taustaa, mutta
jotka sisäisten ja ulkoisten ristiriitojen kasvaessa turvautuivat Raamattuun tai
johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Kilpeläinen näki tässä ryhmässä kahdenlaisia ihmisiä. Ensinnäkin oli niitä, joiden usko oli sairauden keskellä myönteinen ja terve tuki. Toiseksi oli sellaisia, joiden elämään ei ollut kuulunut mitään
uskonnollisuuteen viittaavaa. Kun elämästä tuli niin sietämätöntä, että heidän
minärakenteensa oli luhistunut, he olivat turvautuneet äärimmäisen radikaaliin
uskonnolliseen yhteisöön. Näiden potilaiden parannuttua psykoottisuudesta
heidän vahvat uskonnolliset ihmekokemuksensa menettivät merkityksensä. Alaviitteessä Kilpeläinen kuvaili kristillistä yhteisöä, joka veti puoleensa psyykkisesti
sairaita ja vaikutti jopa sairauden puhkeamiseen.98
Kolmanteen ryhmään kuuluneet eivät olleet uskonnollisia, mutta silti he
ahdistuksensa keskellä tai suuruusharhan vallassa etsivät uskonnollisesta maailmasta symbolin, kuten Johannes Kastajan tai Kristuksen, johon he samastuivat
tai josta he etsivät vahvistusta hajonneelle itsetunnolleen. Psykoottisen vaiheen
mentyä ohi saattoi käydä ilmi, ettei asianomainen ollut mitenkään uskonnollinen.99
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Kilpeläinen oli kehittänyt psykoosisairaiden ja neurooseista kärsivien uskonnollisuuden tarkasteluun omintakeisen kolmijaon, josta voi olettaa olleen apua
paitsi sielunhoitajille myös lääkäreille ja muulle hoitohenkilökunnalle. Hän kertoi kolmijaon muodostuneen käytännön työssä ja löytäneensä ilokseen tukea sille
Wayne Oatesin tutkimuksista. Hän ei siis olisi ensin lukenut Oatesin kirjaa ja sen
jälkeen soveltanut tämän havaintoja kolmijakoonsa. Kilpeläinen tuli joka tapauksessa lähelle Boisenin näkemystä psykoottisen suuruusharhan synnystä.100
Kirjoittaja pohti vielä tapausselostuksiinsa sisältyneiden ihmisten uskonnollisuutta suhteessa heidän sosiaaliluokkiinsa ja vertaili havaintojaan Asser Stenbäckin
ja Kalle Achtén tekemiin tutkimuksiin sekä Wayne Oatesin esittämiin havaintoihin.
Hän totesi tutkimustuloksista, että ne kiinnostivat varsinaisesti vain psykiatrisessa
sairaalassa toimivia, eivätkä ne saaneet millään tavoin vaikuttaa sielunhoitajan työhön. Sielunhoitaja oli jokaista ihmistä varten riippumatta hänen sosiaalisesta luokastaan.101 Nähtävästi sosiaaliluokkien ja tutkimusten esittämisen tarkoituksena
oli vain korostaa sielunhoitajan valikoimatonta ja tasavertaista asennetta kaikkia
sairaita kohtaan. Tieteellisen tutkimuksen esiin ottamisella Kilpeläinen on voinut
ajatella lääkäreitä, joiden hän toivoi lukevan tutkielman.
c) Mistä evankeliumi vapauttaa psykoosisairaan?
Johdannollisten lukujen jälkeen tutkielman varsinaisen aiheen, psykoosisairaiden
sielunhoidon, käsittely alkoi luvulla, jonka otsikko oli peräisin Boisenilta ja tämän
oppilaalta Wiselta ja jota Hiltnerkin käytti: Sielunhoitaja evankeliumin palvelijana.
Kilpeläinen etsi vastausta kysymykseen, mistä psykoosisairaat ihmiset oli vapautettava ”evankeliumin vapauteen”. Gustaf Aulénin kirjan Den allmänneliga kristna
tron (1943) pohjalta hän esitteli kolme turmiovaltaa, synnin, kuoleman ja lain, jotka olivat hänen mukaansa joidenkuiden Paavaliin ja Lutheriin nojautuvien teologien ajatteluun perustuvia. Kilpeläinen katsoi, että nämä kolme käsitettä kuvasivat
hyvin psykoosisairaiden maailmaa.102
Syntiä pohtiessaan Kilpeläinen lähti näkemyksestään, että Uuden testamentin ainoa todellinen käsky oli rakkauden käsky. Tällöin synti oli hänen mukaansa syvimmältä olemukseltaan rakkaudettomuutta. Hän piti psykiatrisen sairaalan
potilaita usein elävinä esimerkkeinä näin ymmärretyn synnin seurauksista. Kysymys ei ollut yksilön synnistä, vaan ihmisyhteisön kollektiivisesta synnistä, joka
turmeli yksilön elämää. Ihminen otti vääristyneesti yhteisön synnin omille niskoilleen. Rakkaudeton ja hylkäämiskokemuksia sisältänyt kasvuympäristö saattoi
aiheuttaa ihmiselle voimakasta syyllisyydentunnetta.
Kilpeläinen tukeutui Aarne Siiralan ja Arthur Joresin näkemyksiin. Siiralan
kirjaan Sairauden sanottava, joka pohti sairautta yhteisön ongelmana, hän viittasi vain yleisesti. Jores totesi ihmisten olevan kietoutuneita yleissyyllisyyteen ja
syyllisiä sairauden edessä. Paul Tillich korosti niin ikään syntiä ei yksilön vaan
yhteisön taakkana ja katsoi, että sanaa synti tuli käyttää vain yksikkömuodossa.

100 Boisen 1962, 29–30.
101 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 23, 27–28. Kilpeläinen viittasi neljännentoista Skandinavian psykiatrien
konferenssin raporttiin vuodelta 1946 (jota ei tähän tutkimukseen ole ollut käytettävissä). Kalle Achté on väitöskirjassa tutkinut skitsofreniaa sairastavien jakautumista sosiaaliluokkiin. Kilpeläisen kuvaus on yhteneväinen hänenesityksensä kanssa. Achté 1961, 167–172.
102 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 30; Wise 1951, 88, 96; Boisen 1936, 285–286; Hiltner 1965, 18. Kilpeläinen
viittasi tässä Wisen teoksen rakkauden parantavaa voimaa käsittelevään lukuun. Wise 1951, 149–163.
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Kilpeläinen oli lähellä Syvänteen kantaa, jonka mukaan synnin takana olivat
ihmissukupolvien synnit, yhteiselämän vääristyminen ja myös kirkon ja kristillisen
yhteiselämän synnit, siis ihmisyhteisön yhteinen syyllisyys.103 Tutkielman kirjoittaja ei ollut näkemyksineen yksin. Hänellä oli käytössään aiempaa viisautta.
Kilpeläisen mukaan syrjäytetyksi tuleminen ja lapsuuden hylkäämiskokemukset saattoivat johtaa kestämättömään pelkoon ja syyllisyydentunteeseen. Ihminen
koki olevansa täysin arvoton ja Jumalan tuomitsema. Pahimmillaan ihminen sairastui psykoosiin. Kilpeläisen esimerkit potilaistaan olivat valaisevia.104
Vaikka 1960-luvun alkupuoliskon sairaalasielunhoidon sairauskäsitys torjui
yksilön syyllisyyden sairauden syynä, se korosti yksilön persoonallista vastuuta,
osallisuutta sairauteen elämäntapansa perusteella. Syvänne näki yksilön vastuun
siinä, miten tämä suhtautui kokemuksiinsa.105 Sen sijaan Kilpeläisen ensimmäisen
turmiovallan kuvauksesta on tehtävä johtopäätös, että hän sysäsi vastuun tyystin yhteisölle. Hän tarkasteli tilannetta psyykkisen sairauden murtaman ihmisen
näkökulmasta ja katsoi, että tällä olisi ollut omassa sairaudessaan kyllin kantamista,
mutta tämä kantoi lisäksi yhteisön syntiä.
Kilpeläinen liittyi yhteisöllisellä syntinäkemyksellään myös therapeialaiseen
ajatukseen sairauden yhteisestä taakasta. Kilpeläisen antropologisessa sairauskäsityksessä oli piirteitä myös siihen kuuluvasta sosiaalisesta sairauskäsityksestä,
kuten Kettunen on potilaan elämänympäristön merkitystä korostavasta sairauskäsityksestä todennut. Therapeian vaikutus Kilpeläiseen on ilmeinen, sillä oltuaan
Therapeian kontrolliseminaarissa 1963 hän toimi sen jälkeen säätiön järjestämissä
koulutuksissa luennoijana.106
Toisen turmiovallan, kuoleman, Kilpeläinen liitti psykiatrisessa sairaalassa
konkreettisesti itsemurhaan ja itsemurhayritykseen tai kokemukseen, että jokin
sairauden tila, esimerkiksi katatoninen tila107, oli kuolema. Itsemurha-ajatuksiin
liittyi hänen mukaansa läheisesti aina se, että jokin ihmisen mielessä hajosi, minkä
henkilö koki kuolemana. Kilpeläisen tapauskertomusten potilaille kuolema oli
rangaistus tai sitten toisinpäin; yksinäisyys tai katatoninen tila olivat itse asiassa
kuolema. Tällaisen psykoosisairauksiin liittyvän kuoleman, täydellisen tuhoutumisen kokemuksen ja ihmisen vihollisen vastakohta oli elämä sekä siihen liittynyt
rohkeus ja ilo.108 Sairaalasielunhoitajien 1960-luvun alkupuoliskon koulutuskursseilla kuoleman problematiikkaa ei juurikaan pohdittu109, joten Kilpeläinen teki
merkittävän avauksen, kun hän nosti kuoleman pohdinnan esille.

103 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 30–31; Syvänne 1960b, 67; Siirala 1962; Tillich 1966, 127; Jores 1965, 87.
104 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 30–31.
105 Syvänne 1960b, 67; Kettunen 1990, 145.
106 Kettunen 1990, 73–74, 255, 333.
107 Katatonisella oireyhtymällä tarkoitetaan joukkoa motorisen toiminnan muutoksia, jotka voivat liittyä
moniin psyykkisiin tai somaattisiin sairauksiin tai olla huumeiden ja lääkkeiden aiheuttamia. Kilpeläinen
tarkoitti tutkielmassaan skitsofreniaa sairastavaa, joka kärsi katatonisen tilan muodosta nimeltään stupor.
Hietanen & Henriksson & Leppävuori 1996.
108 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 32–33.
109 Kettunen 1990, 147.
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Kolmatta elämää tuhoavaa turmiovaltaa – lakia – pohtiessaan Kilpeläinen vertasi Raamatun lakikäsitettä ja psykologian yliminäkäsitettä. Hän rikkoi teologian
ja psykoterapian välistä rajaa rinnastamalla käsitteet sillä tavoin, että ne näyttivät
merkitsevän lähes samaa asiaa. Molemmat olivat itsessään välttämättömiä, mutta
ne saattoivat muodostua myös elämää tuhoaviksi. Joutuessaan lain alle ihminen
tuhoutui. Samoin liian vaativa yliminä saattoi rikkoa ihmisen psyyken. Kilpeläisen
potilaissa oli henkilöitä, jotka olivat tällä tavoin lain orjia. Heillä oli epärealistisen ankara yliminä, joka vaati tekemään työtä sairaudesta huolimatta. Yhdessä
Kilpeläisen esimerkkitapauksessa huonot kouluarvosanat ja muut nuoruuden
aikaiset seikat ahdistivat vielä aikuisenakin, ja hengellinen elämä oli kohtuuttomien
vaatimusten täyttämistä. Kilpeläinen huomautti, että ylikorostuneen syyllisyydentuntoiseksi saattoi kasvaa uskonnollisessa yhteisössä, jossa paradoksaalisesti oli
puhuttu paljon armosta ja anteeksiantamuksesta.110
Aseina taistelussa kolmea turmiovaltaa vastaan perinteinen keerygmaattinen
sielunhoito ja vanhat sielunhoidon oppaat pitivät Jumalan sanaa, ehtoollista ja
rukousta. Kilpeläisen katsoi, että näitä armonvälineitä tuli käyttää pidättyvästi ja
yleensä vain apua hakevan niitä pyytäessä eikä aina silloinkaan.111 Hän näyttää
kyllästyneen kirkon sielunhoidon sanakeskeisyyteen:
– – joskus tuntuu kuin sielunhoitajan pitäisi olla ihminen, joka sirottelee
raamatunlauseita jokaiseen keskusteluunsa. Joskus tuntuu, että näille lauseille on annettu suorastaan maaginen merkitys. Ainakin sielunhoitaja tuntee tehneensä ”edes jotakin”, kun hän päättää keskustelun raamatun omaan
sanaan, meni se sitten potilaan ohi tai ei. Evankeliumin julistaminen on
niin liitetty tähän ajatukseen, että aivan tavallinen sanonta puhuu ”Jumalan
sanan kuuntelemisesta” – olipa sitten kyseessä mikä ihmisen pitämä hengellinen puhe tahansa.112

Raamatunlauseiden ahkera käyttö osoittautui psykoosisairaan kohtaamisessa Kilpeläisen mukaan pätemättömäksi. Sielunhoitaja joutui huomaamaan, että hänellä
oli hallussaan neljäs, kaikkein tehokkain ase, joka oli sielunhoitajan oma persoona.
Kilpeläinen viittasi psykoterapiaan, jonka piirissä oli hänen mukaansa jo pitkään
ymmärretty, että terapeuttisessa keskustelussa kahden ihmisen välillä alitajuisesti
tapahtuva oli paljon tärkeämpää kuin se, mitä sanojen välityksellä tapahtui. Rogers
korosi terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä sekä erityisesti tunteiden
ensisijaisuutta terapiasuhteessa ja sen kehityksessä verrattuna tietoiseen eli sanoihin. Toisin sanoen hän korosti alitajunnassa tapahtuvan merkitystä.113
Sielunhoitajan voimakkain ase oli hän itse. Hän oli ”evankeliumin inkarnaatio”, ainakin psykoottisen potilaan kokemuksen mukaan sanoittakin hyväksyvällä
ja eläytyvällä asenteellaan. Kilpeläisen mukaan Jeesuksen sanat ”jolle te annatte
synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksiannetut” (Joh. 20: 23) eivät suinkaan välttämättä vaatineet lausuttuja sanoja. Mitä sairaampi ja eristyneempi potilas oli, sitä
vähemmän merkitsi sanallinen sielunhoito ja sitä enemmän sielunhoitajan läsnäolo ja asennoituminen. Kilpeläisen usko aidon läsnäolon voimaan ilmeni toteamuksessa, jonka hän oli lainannut Norman Auttonilta. Tämän mukaan hoidettava
saattoi vakuuttua siitä, että sielunhoitaja oli ollut Jeesuksen seurassa. 114
110 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 33–34.
111 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 5; HtkliA Kilpeläinen 1966c, 34, 56–57, 77–78, 81–83, 85.
112 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 34.
113 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 34; Rogers 1942a, 85–114; Rogers 1951, 51–56, 158–159, 208–209.
114 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 34–35, 95; Autton 1965, 138. Autton oli puolestaan lainannut lausuman John
Rathbone Oliverin teoksesta Pastoral psychiatry and mental health (1932).
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Syvänteen ja Kilpeläisen näkemysten vertailu valaisee jälkimmäisen vaikutuksesta tuolloin alkanutta muutosta uudenlaiseen ajatteluun. Syvänne tiesi myös
sanattomasta viestistä, ilmeistä, eleistä ja äänensävystä, sekä korosti voimakkaasti
hiljaisuuden syvällistä vaikutusta henkilökohtaisessa sielunhoidossa. Hänelle olivat kuitenkin sanallinen keskustelu ja Raamatun sana tärkeydeltään kaiken ylittäviä sielunhoidossa. Sanaton viesti jäi sanallisen varjoon, koska sanaton vaikutus
tarvitsi tuekseen aina lopulta sanat.115 Kilpeläinen näki asian itse asiassa päinvastaisesti: sanat tarvitsivat tuekseen sanattoman viestin, joka oli sanoja tärkeämpi ja
ilmaisi evankeliumin sanoman ilman sanojakin.
Kilpeläinen korosti sanattoman viestin, sielunhoitajan persoonan, merkitystä
niin vahvasti, että sana ja sakramentit näyttivät jäävän sivuosaan. Kun Kilpeläinen
katsoi, että evankeliumi saattoi tulla todeksi ilman sanoja ja sakramentteja, hänen
näkemystään voi pitää äärimmäisen potilaskeskeisenä. Herää kysymys, tunnistiko
avuntarvitsija Kristuksen läsnäolon, ja voiko hän kokea Kristuksen pelastusteon
todelliseksi ilman sanaa ja sakramentteja. Kilpeläinen näytti luottavan tutkielmassa
aiempaakin enemmän sanattoman viestin vaikutukseen ja ihmisen sisäiseen
kykyyn oivaltaa. Kilpeläisen näkemys muistutti Karl Rahnerin kehittämää ajatusta
anonyymista kristillisyydestä, josta sielunhoidon piirissä on käyty keskustelua. 116
Ei ole tiedossa, tunsiko Kilpeläinen anonyymin kristillisyyden ajatuksen. Pastoraalitutkielman kirjallisuusluettelossa ei ole Rahnerin eikä muitakaan tuon ajan
saksalaisia teoksia. Hän oli kiinnostunut ensi sijassa yhdysvaltalaisesta sielunhoidon tutkimuksesta.
Kilpeläisen näkemyksen taustalla vaikutti oma kokemus herätyskristillisestä
lapsuudenkodista ahdistuksen ja masennuksen kokemuksineen ja veljen mielenterveysongelmat. Ne kuuluivat Kilpeläisen empatian ja ammatillisen rakkauden
henkilökohtaisiin rakennusaineksiin, jotka saattoivat vaikuttaa hänen sanattoman
viestin korostukseensa. Elämänkokemuksella oli käyttöä hänen kuunnellessaan
potilaita, joiden lapsuudenkodeissa oli ollut samankaltaisia piirteitä. Ymmärrettävästi hän toi painokkaasti esiin tällaisten kotien sanojen sekä sanattoman viestin
ja tekojen välisen ristiriidan. Toinen taustalla vaikuttanut tapahtumaprosessi oli
ajankohtainen tutkielman tekemisen aikaan. Uuspietistinen liikehdintä ja liikkeen
uudelleenjärjestäytymissuunnitelmat ovat voineet olla herätyskristillisistä piireistä
vastakkaiselle puolelle uuskansankirkolliseen ajatusmaailmaan siirtyneen Kilpeläisen mielessä.
Luottamus evankeliumin inkarnaation sanattomaan vaikutukseen ei merkinnyt, että Kilpeläinen olisi luopunut sanasta ja sakramenteista. Raamattu oli käyttökelpoinen, jopa korvaamaton väline sielunhoidossa silloin, kun se liittyi potilaan
eheytymisprosessiin. Raamattua sopi käyttää vain potilaan esittämien tarpeiden
mukaan, esimerkiksi silloin, kun potilas itse otti siitä asioita esiin.
Kilpeläinen korosti potilaskeskeistä näkemystään alleviivaamalla sanaparin
potilas itse. Hänen ohjeidensa pohjana olivat Wayne Oatesin kirjassaan The Bible
in Pastoral Care (1946) esittämät neljä tapaa käyttää Raamattua väärin. Ajattelematon ja runsas Raamatun käyttö mitätöityi erityisesti psykoosisairaan kohdalla,
jolle Raamattu saattoi olla maaginen esine, esimerkiksi parantava fetissi. Psykoottinen saattoi lukea Raamattua ritualistisesti, pakonomaisesti ja lainomaisesti. Väärin
oli kuitenkin kieltää potilaalta Raamattu kokonaan.117
115 Syvänne 1965, 16, 21,38–48.
116 Kettunen 1990, 215–216 ja sivun 216 alaviite 56.
117 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 34, 76–78; Oates 1946, 15–21.
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Kilpeläisen näkemys pidättyvästä Raamatun käytöstä potilaskeskeisesti autettavan ehdoilla merkitsi, että Raamatun perinteinen valta-asema psykoosisairaiden
sielunhoidossa murtui.
Jälleen Kilpeläinen nosti esille suosikkiaiheensa. Sielunhoitajan oli löydettävä
potilaan kanssa yhteinen kieli, jotta hänen oli mahdollista ymmärtää potilaalla
olleiden Raamattuun liittyvien harhojen kertomaa. Suurin haaste oli saada Raamattu saumattomaksi potilaan eheytymisen tueksi paitsi löytämällä lohduttavaa,
turvallisuuden tunnetta tuovaa ja yksinäisyyttä helpottavaa sanomaa myös apua
ahdistavien ajatusten pohdintaan. Vaikka psykoottisella oli taipumus löytää Raamatusta tuomitsevia sanoja, Kilpeläinen rohkaisi oman kokemuksensa perusteella
sielunhoitajia tutkimaan potilaan kanssa Vanhan testamentin Jumalan tuomiosta
kertovia kohtia. Niiden avulla saattoi saada henkisesti puhdistavan katarsiksen kaltaisen kokemuksen ja käsitellä negatiivisia tunteita turvallisessa ilmapiirissä. Kilpeläinen kertoi esimerkin potilaasta, joka piti Vanhasta testamentista, koska sieltä
löytyi se tuho ja kosto, joka häntä uhkasi:
(Potilas pyytää:) ”Tahtoisin kuulla eräitä lauseita, joissa on tuomion
sanoja.” Tällöin sielunhoitaja käyttäytyy monen mielestä ehkä omituisesti: hän toteuttaa potilaan pyynnön, ja kun tämä mainitsee jonkun
tuomiota sisältävän lauseen, hän hakee tämän hakuteoksesta ja etsiipä
vielä enemmänkin. Luetaan ainakin yli kaksikymmentä lausetta. Potilas tuntuu hyvin tyytyväiseltä eikä sielunhoitaja yritä lieventää lauseitten sisältöä. Potilas nauttii silminnähtävästi ja tulkitsee itse tunteensa:
”Tosin on niin, että nyt vasta tuntuu oikein hyvältä, kun sain teidän
kanssanne lukea näitä lauseita. – – (Potilas koki) turvallisessa ja terapeuttisessa ilmapiirissä – – vapautumisen nautinnon, joka oikein ”selkäpiitä karmii”.118
Syntyi siis puhdistava katarsiskokemus. Oli kysymys jälleen paljosta muustakin kuin sanoista. Sielunhoidettava sai pohtia Raamatun sanoja sielunhoitajan,
evankeliumin inkarnaation kanssa turvallisessa ilmapiirissä, jossa evankeliumin
vapauttava sanoma välittyi sanoitta. Raamattu oli evankeliumin inkarnaation eli
sielunhoitajan apuväline.
Syvänne varoitti niin ikään ajattelemattomasta raamatunlauseiden käytöstä ja
niiden taakse piiloutumisesta sielunhoidossa. Hän korosti kuten Kilpeläinen, että
molempien tuli ymmärtää toisiaan, kun oli puheena Raamatun sana. Syvänteen
ajattelun julistuspainotteisuutta ja eroa Kilpeläiseen osoittaa, että hänen varoituksensa oli samassa yhteydessä, jossa hän totesi muiden julistuskeskeisen sielunhoidon edustajien tapaan, että henkilökohtainen sielunhoito oli Jumalan sanan
julistamista yksityiselle.119
Kilpeläisen näkemys rukouksesta sielunhoidossa oli kaksimerkityksinen.
Yhtäältä sielunhoitaja ei voinut elää ilman rukousta, vaikka hän ei päivän aikana lausuisi yhtään rukousta ääneen. Wisen näkemykseen viitaten hän katsoi, ettei
todellista sielunhoidollista keskustelua voinut olla ilman sisäistä, sanatonta rukousta. Sielunhoito oli hänen mielestään jo sinänsä rukousta.120 Rukous tarkoitti tässä
merkityksessä välttämätöntä jatkuvaa yhteyttä Jumalaan. Se oli siis ääneen rukoilemista potilaskeskeisen sielunhoidollisen keskustelun muodossa, mutta myös
äänetöntä, jatkuvaa Jumalan puoleen kääntymistä.
118 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 78–81.
119 KKHA KSA Hda 1 Syvänne 1963b, 1; Syvänne 1959, 154–156.
120 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 82; Wise 1951, 165.
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Toisaalta rukous oli ääneen rukoilemisena yksi sielunhoidon arvokas väline,
jota tuli käyttää harkiten:
Aivan samoin kuin kuljetamme taskussamme avainnippua, mutta käytämme sitä vain joskus avatessamme oven, samoin ”kuljetamme rukousta
taskussamme” koko työssämme.121
Kun sielunhoitaja avasi oven, rukous oli Kilpeläisen mukaan parhaimmillaan kahden ihmisen kontaktin elimellinen osa. Se saattoi ensin olla sanatonta ja muuttua
jossain vaiheessa luontevasti sanalliseksi. Rukouksesta voi näin tulla uudistumisen
ja elämän rohkeuden saamisen voima, jolloin se oli todella parantavaa rukousta.
Syvänteen neuvo oli myös Kilpeläisen mielestä paikallaan: rukous ei syntynyt velvollisuudesta tai päätöksestä rukoilla vaan sisäisestä pakosta, että ei voinut olla
rukoilematta. Vaikka potilas pyysi ääneen rukoilemista, Kilpeläinen oli pidättyvä.
Hän vastasi potilaan pyyntöön pyytämällä ensin tätä kertomaan, mitä hän halusi
rukouksessa pyytää Jumalalta. Sitten keskustelun lopussa voitiin rukoilla.122
Näkemyksessään ääneen rukoilemisesta autettavan kanssa Kilpeläinen tukeutui Seward Hiltnerin näkemyksiin. Rukouksen käyttäminen riippui tilanteesta, sen
sisällöstä ja muodosta sekä sielunhoidettavan kristillisestä perinteestä ja kokemuksista. Monelle ääneen rukoileminen oli vierasta, ja erityisesti psykoottinen potilas
saattoi kokea sen juhlalliseksi tai maagiseksi ja ruveta pelkäämään sielunhoitajaa.123
Kilpeläinen korosti potilaskeskeisen ajattelun mukaisesti potilaan tilan huomioon ottamista. Ahdistuneen potilaan tilanne saattoi vaikeutua ja toipuminen jopa
keskeytyä, jos sielunhoitaja käytti rukousta ajattelemattomasti. Sielunhoitajan ei
sopinut paeta rukouksen taakse silloin, kun hän tunsi avuttomuutta sielunhoitotilanteessa. Kysymys oli autettavan, ei sielunhoitajan tarpeista ja tunteista. Kilpeläinen viittasi Hiltneriin ja Wiseen, joilta näkemys oli peräisin. Hän kertoi kysyneensä
potilaalta, miksei tämä mennyt uudelleen sen papin luo, josta oli kertonut, vaikka
paha olo jatkui. Potilas vastasi, ettei hän voinut mennä enää sen jälkeen, kun
pappi oli lukenut Raamattua ja rukoillut. Hän ei uskaltanut mennä kertoakseen,
ettei se ollut auttanut. Joskus potilas oli kertonut, että pappi oli ensin keskustellut tämän kanssa ”mukavalla äänellä”, mutta pitäessään hartaushetkeä pappi oli
puhunut aivan erilaisella äänellä, ja se pelotti. Rukous oli tullut tällä tavoin esteeksi
sielunhoitajan ja sielunhoidettavan väliin.124 Vaikka Kilpeläinen suhtautui ääneen
rukoilemiseen kenties vielä suuremmin varauksin kuin Raamatun käyttöön, hänelle
rukous ei ollut Raamatun tavoin sivuosassa vaan sielunhoidon luovuttamaton osa.
Maagisuuden vaara piili Kilpeläisen mukaan siellä, missä potilas uskoi ihmeparanemiseen esirukoilijoiden vaikutuksesta. Seurasi suuri pettymys, kun parantumista ei tapahtunut. Hän näki toisenlaisen ongelman päinvastaisessa tilanteessa,
mahdollisessa paranemisessa. Varsinkin psykoosisairaalle paraneminen oli vaikea
elämänmuutos, kun se merkitsi siirtymistä terveiden maailmaan vastuineen ja velvollisuuksineen. Jeesus ymmärsi elämänmuutoksen riskit, kun hän kysyi ennen kuin
paransi syntymästään saakka ramman, tahtoiko tämä tulla terveeksi.125 Näin Kilpeläisen kokemukset kristillisten yhteisöjen rukouksellaparantamiskokousten seurauksista, Hesperian sairaalaan joutuneista ahdistuneista psykoottisista ihmisistä,
näkyivät hänen ohjeissaan rukouksesta.
121 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 82.
122 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 82–84; Syvänne 1965, 145.
123 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 83; Hiltner 1965, 259; Wise 1969, 133, 149–150.
124  HtkliA Kilpeläinen 1966c, 82–84.
125 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 84.
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Ehtoollisen tarjoamisessa tuli Kilpeläisen mukaan ottaa huomioon suomalaiseen kristillisyyteen kuulunut oikean vilpittömän asenteen korostaminen. Perinteisesti pidettiin pienempänä syntinä olla menemättä ehtoolliselle kuin ehtoollisen
nauttimista väärässä mielentilassa. Ehtoollista ei tullut tarjota psykoottiselle, koska
siinä piili Raamatun käytön ja rukouksen tavoin maagisuuden vaara. Toipumisvaiheessa ehtoollinen sen sijaan saattoi olla psykoosisairaallekin tärkeä apu, kun se
tapahtui hänen omasta aloitteestaan. Ehtoollisen yhteyttä luova merkitys korostui.126 Ehtoollista koski samankaltainen potilaskeskeisyys ja sanaton evankeliumin
vaikutus kuin Raamatun käyttöä ja rukousta.
Kilpeläinen tarjosi perinteisen jumalanpalveluksessa tai hartaustilaisuudessa
tapahtuvan Jumalan sanan julistamisen sijaan hartaustapahtumaa, jollaisen hän oli
kehittänyt oman kokemuksensa perusteella psyykkisesti sairaiden kanssa. Hänen
alun perin kielteinen suhtautumisensa hartaustilaisuuksien pitämiseen osastoilla
muuttui, kun hän oli huomannut niiden merkityksellisyyden. Sekä hartauden
pitäjän että sen kulun tuli olla hyvin joustava ja potilaita ymmärtävä, vastakohtaisuuksia sovitteleva sekä tilanteen mukaan muuntautumiskykyinen ja rauhallinen.
Vaikka sielunhoitajan piti olla valmis keskeyttämään tilaisuus, hänen tuli johdonmukaisesti johtaa se päätökseen. Kuulijakunta oli erinomainen opettaja, potilaisiin tutustuminen auttoi ymmärtämään heidän tarpeitaan, ahdistuksiaan ja
pelkojaan sekä opetti käyttämään selkeää kieltä ja välttämään vaikeita teologisia
käsitteitä.127
Hartauspuheen teema oli tarkoin harkittava. Puheen tuli olla lyhyt ja yksinkertainen mutta ei lapsellinen. Oli monia aiheita, joista ei voinut puhua, ja käsitteitä, joita ei sopinut käyttää niiden ahdistavuuden vuoksi. Uskoviin ja ei-uskoviin
karsinoiminen oli sopimatonta. Sanattomaan viestintään, äänen voimakkuuteen
ja sävyyn, liikkeisiin ja ilmeisiin, tuli kiinnittää erityistä huomiota. Kilpeläinen
viittasi jälleen Auttoniin, joka korosti, että sielunhoitajan tuli tuoda mukanaan
tasapainoa ja tyyneyttä, kun ympärillä oli paljon häiriintynyttä. Hartauksien
kehittämiseksi entistä paremmiksi yhteistyö osastonhoitajan kanssa ja palautteen
saaminen tältä oli tärkeää.128
Potilaskeskeinen näkemys edellytti potilaiden erilaisuuden ja monenlaisten
mielenterveyden häiriöistä johtuneiden haasteiden huomioonottamista. Hartauden osanottajien roolit muuttuivat. Hartauden pitäjästä tuli osaltaan kuulijoidensa
kuuntelija, jolloin hartaus syntyi yhteisessä vuorovaikutuksessa.
Kilpeläisen näkemyksessä Jumalan sanasta, rukouksesta, ehtoollisesta ja sairaalahartauksista ilmeni kritiikkiä keerygmaattista sielunhoitonäkemystä kohtaan. Syvänteen ja Kilpeläisen näkemyksissä oli silti selviä yhtäläisyyksiä. Ero
heidän välillään oli suurelta osalta näkökulmassa, painotuksissa ja tavassa esittää
asiat.
Syvänne korosti Raamatun merkitystä ja esitteli sielunhoidon raamattuteologiaansa esimerkiksi edellisvuonna ilmestyneessä kirjassaan Keskustelu ja
yhteys (1965). Raamatun merkitys sielunhoidossa ja sen perustelemisessa nousi oleellisesti suuremmaksi kuin Kilpeläisellä, joka lähinnä nosti esiin tiettyjä
kohtia evankeliumeista osoittaakseen Jeesuksen tapaa suhtautua sairaisiin ja
syrjittyihin.

126 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 85–86.
127 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 17–19; HtkliA Kilpeläinen 1966c, 87–91.
128 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 19; HtkliA Kilpeläinen 1966c, 91–93; Autton 1965, 98.
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Syvänne korosti Raamatun subjektiivista merkitystä itse kullekin. Oleellista
oli kunkin ihmisen subjektiivinen totuus antropologisen sairauskäsityksen mukaisesti. Syvänne korosti Raamatun merkitystä yhteyden välineenä sielunhoitajan ja
hoidettavan sekä ihmisen ja Jumalan välillä.129
Syvänne ja Kilpeläinen jakoivat saman sairauskäsityksen, mutta jälkimmäinen
ei pohtinut Raamatun merkitystä edellisen tavoin. Hänellä ei ollut samalla tavoin
johdonmukaista raamattuteologiaa kuin Syvänteellä.
Syvänteen esitystapa varsinkin hänen aiemmassa kirjassaan Pappi vai lääkäri
(1959) oli samantyyppinen kuin hengellisessä hartauskirjallisuudessa. Kilpeläinen
kuvasi tutkielmassaan käytännönläheisesti ja tapausesimerkein Raamatun oikeaa
ja sopimatonta käyttöä sielunhoitokeskusteluissa ottamalla erityisesti huomioon
psykoosisairaat. Hän kirjoitti käytännönläheisenä tietokirjailijana.
Kilpeläisen mukaan sielunhoitajalle antoi parhaan avun vaikeassa tehtävässä
evankeliumin palvelijana ja evankeliumin inkarnaationa potilas; hänen hätänsä ja
tuskansa kaatoivat sielunhoitajan oman sielun esteitä.130 Sielunhoitajan empaattisen läsnäolon, hänen hahmossaan lihaksi tulleen evankeliumin merkitys korostui
perinteisten, sielunhoidossa turmiovaltoja vastaan käytettyjen välineiden kustannuksella. Raamatulla, rukouksella, ehtoollisella ja hartauden toimittamisella oli
silti korvaamaton merkitys.
Kaiken kaikkiaan Kilpeläisen näkemyksen luonnetta osoittaa hänen täydellinen luottamuksensa autettavaan. Hän vei rogersilaisen asiakaskeskeisen ajattelun äärimmilleen jättämällä sielunhoitajan perustehtäväksi empaattisen läsnäolon
evankeliumin inkarnaationa. Sielunhoidettava kaiken lisäksi auttoi auttajaansa
vahvistamalla tämän empatiakykyä oman sairautensa vaikeuksilla ja kantoi vastuun evankeliumin vastaanottamisesta.
d) Asenne ratkaisee
Sielunhoitajalla tuli olla hyväksyvä ja eläytyvä asenne autettavaansa kohtaan, jotta
hän olisi oikea evankeliumin inkarnaatio. Sielunhoitaja vakuutti asenteellaan, että
hän ei tuominnut autettavaansa, ja osoitti samalla, ettei Jumala tuominnut. Kilpeläinen viittasi transferenssiin. Sielunhoitaja edusti hoidettavalle isää ja antoi mallin
aikuisesta, joka – toisin kuin isä – ei tuominnutkaan. Kilpeläinen yhtyi muiden
potilaskeskeisen sielunhoidon edustajien näkemykseen, jonka mukaan hyväksyvä
ja eläytyvä asenne autettavaa kohtaan oli välttämätön sielunhoidossa. Hän totesi
noiden kaikkien kirjoittaneen tästä teemasta ja mainitsi nimeltä Daniel Day Williamsin ja Carroll A. Wisen.131
Kilpeläisen ajattelu oli läheistä sukua Rogersin ja Wisen näkemyksille. Nämä
kuvasivat auttajan oikeaa asennetta sanoilla hyväksyvä, vastaanottava ja ymmärtävä. Molemmat painottivat erityisesti hyväksyvän ja ymmärtävän suhtautumisen kaiken kattavaa merkitystä. He näkivät oikean asenteen olevan vastakohtien
– kiittämisen ja paheksumisen – välissä. He selittivät, että kyse oli ammatillisesta
etäisyydestä autettavaan niin, ettei sielunhoitaja samastunut liikaa hoidettavan
tunteisiin ja joutunut niiden valtaan, mutta samastui riittävästi ja osoitti aitoa
lähimmäisenrakkautta. Williams painotti myös hyväksyvän asennoitumisen tärkeyttä sielunhoitosuhteessa. Hiltner kirjoitti asiakkaan todellisesta ymmärtämisestä.
129 Syvänne 1965, 38–48, 145–152.
130 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 37.
131 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 35, 38 alaviite 1; 73–74.
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Kysymys oli ammatillisesta rakkaudesta. Sielunhoitajan asenne sisältyi hänen
sanoihinsa, mutta heijastui erityisesti hänen roolissaan evankeliumin inkarnaationa,
sanattomana viestinä.132 Wise osoittautuu tunnolliseksi Rogersin oppilaaksi, eikä
Kilpeläinen jää juuri hänestä jälkeen, vaikka olisikin omaksunut hänen näkemyksensä Wisen välityksellä.
Kilpeläisen mukaan evankeliumit eivät sisältäneet yksistään sanomaa syntien
anteeksiantamuksesta, vaan myös jokaiselle ihmiselle kuuluvasta ihmisarvosta.
Hän korosti, ettei ihmisarvoa antanut sielunhoitaja, koska se oli jo jokaisella
ihmisellä eikä ollut tämän annettavissa. Ihmisarvo perustui luomistyöhön. Sielunhoitajan tehtävänä oli pyrkiä luomaan tilanne, jossa ihmisarvon saattoi kokea
luonnolliseksi asiaksi.133
Kilpeläisen esimerkit psykoosisairaiden potilaiden kokemuksista olivat vaikuttavia. Kun sielunhoitaja tapasi psykoosisairaan ihmisen, hyväksyi tämän sellaisena
kuin tämä oli ja kuunteli eläytymällä tämän elämäntilanteeseen, tämä koki tulleensa hyväksytyksi. Eräs Kilpeläisen potilas ihmetteli, että sielunhoitaja tuli
keskelle tämän elämän kauhuja, psykoosisairaan helvettiin. Sielunhoitaja edusti asiakkaalleen evankeliumia ja osoitti samalla, että tällä oli luovuttamaton ihmisarvo.
Kilpeläinen korosti, että sielunhoitaja toimi tässä Jeesuksen tavoin. Kilpeläisen
näkemys oli yhteneväinen Rogersin näkemyksen kanssa. Sen mukaan terapeutin
perusasennoitumisen, filosofisen orientaation, tuli olla jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen, joka vielä kasvoi hoitoprosessin edetessä.134 Kilpeläinen löysi
evankeliumeista perustelun vaatimukselle jokaisen, sairaimmankin yhtäläisestä
oikeudesta sielunhoitoon.
Kilpeläinen havainnollisti hyväksyvää asennetta tapauskertomuksillaan. Hän
käytti teoreettisena viitekehyksenä Karen Horneyn minän kolmijakoa Daniel
Day Williamsin esittämällä tavalla. Sielunhoitajan tuli hyväksyä aktuelli minä,
joka oli apua hakeva sellaisena kuin tämä sillä hetkellä oli. Psyykkisesti sairas
saattoi olla jokaisella tapaamiskerralla täysin erilainen, joten hänet oli hyväksyttävä sellaisenaan yhä uudelleen. Hänellä tuli olla lupa ilmaista kaikenlaiset tunteensa. Kilpeläinen korosti kuten Rogers, että myös vihan tunteiden tuli saada
purkautua vapaasti hoitosuhteessa. Sielunhoitajan oli hyväksyttävä idealisoitu
minä osana hoidettavan persoonaa. Psykoosisairaan idealisaatio saattoi olla
erityisen epärealistinen, mutta se tuli hyväksyä ja nähdä mielekkäänä ja jopa
välttämättömänä ihmisen koossa pysymiselle. Horneyn esittämän kolmannen,
todellisen minän etsiminen oli sielunhoitoprosessissa molempien osapuolten
yhteinen tehtävä. 135
Ajatus sielunhoitajan sanattomasta viestistä hyväksyvän ja eläytyvän asenteen
välityksellä liittyi Kilpeläisen näkemykseen Pyhän Hengen toiminnasta ihmisen
alitajunnan välityksellä. Vaikka keskustelussa olivat esillä vain hoidettavan esille
ottamat asiat, sielunhoitaja välitti evankeliumin inkarnaationa olemuksellaan.

132 Rogers 1951, 19–64; Wise 1951, 45–47; Williams 1964, 84–90. Wise toistaa sielunhoitajan ymmärtävää ja
hyväksyvää suhtautumista hoidettavaansa kohtaan jopa niin paljon, että hänen pääteostaan voisi perustellusti
nimittää ”ymmärtämisen ja hyväksynnän pastoraalipsykologiaksi”. Wise 1969 (alkuperäisen vuoden 1951
painoksen suomennos), 18, 30, 41–42, 49, 50, 53, 56, 71, 75, 77, 78–81, 90, 135, 143, 147, 182, 183. Samoin
Seward Hiltner korostaa toistuvasti asiakkaan todellisen ymmärtämisen tärkeyttä. Hiltner 1962, 53–54, 67, 97,
106, 146, 149, 190.
133 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 36; Kettunen 1990, 252–253.
134 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 35–36; Rogers 1951, 20–21.
135 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 38–41; Williams 1964, 84–90.
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Samalla Pyhä Henki välitti evankeliumin sanomaa sekä sielunhoitajan että hoidettavan alitajunnan välityksellä. Näin Kilpeläinen hahmotteli sielunhoidon teologiaa,
joka nojasi Rogersin perusperiaatteeseen apua hakevan sisäisiin voimavaroihin
luottamisesta.
Kilpeläisen näkemykset ihmisen hyväksymisestä ja siitä kertovasta evankeliumien sanomasta herättävät kysymyksen Paul Tillichin teologisen ajattelun
vaikutuksesta Kilpeläiseen. Hänen pastoraaliteologinen pohdintansa muistuttaa
Tillichin näkemyksiä Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmisen sisimmässä. Kilpeläisen tätä aiemmasta tutustumisesta Tillichin teologiaan ei ole lähteissä merkkejä.
Opiskelu UTS:n psykiatrian ja uskonnon ohjelmassa on ilman muuta jättänyt
jälkensä Kilpeläisen ajatteluun, vaikka hänen opiskelumotivaationsa olikin heikko. Olihan Tillich toiminut opinahjon professorina ja vaikuttanut merkittävästi
ohjelman perustamiseen.
On selvää, että seminaarin opettajat ja tutkijat tunsivat Tillichin teologian.
Samoin yhdysvaltalaiset sielunhoidon teologit, joihin Kilpeläinen viittasi, ovat
epäilemättä tunteneet Tillichin hyljätyn hyväksymisen teologian. Kouriintuntuva todiste Kilpeläisen kiinnostuksesta oli vasta hänen omistamansa Tillichin kirja
Perustukset järkkyvät, jonka suomennos oli ilmestynyt 1966. Jos Kilpeläinen hankki kirjan tuoreeltaan, niin vuoden lopulla valmistuneessa pastoraalitutkielmassa
voi ajatella löytyvän merkkejä Tillichin vaikutuksesta. Kirja on kokoelma saarnoja,
joista suurimman osan Tillich oli pitänyt UTS:n opiskelijoille jumalanpalveluksissa ja kappelihartauksissa. Huomio kiinnittyy Kilpeläisen erityisen runsaisiin
alle- ja sivuviivauksiin saarnassa, joka oli otsikoitu Kuitenkin hyväksyttyjä 136. Myös
suuri kynällä merkitty rasti otsikon vieressä viittasi siihen, että tämä saarna oli ollut
erityisen merkittävä sen lukijalle. Matti-Pekka Virtaniemi muistaa Kilpeläisen kertoneen innostuneena saarnasta.137
Saarnassa Tillich soveltaa kehittämäänsä korrelaatiomenetelmää tai korrelaatioteologiaa, jossa keskeisenä oli näkemys, että teologian – käytännössä ihmisen
kristillisen vakaumuksen, uskon Jumalaan – ja ihmisen elämäntilanteen tuli olla
vuorovaikutuksessa keskenään. Äärellisen ja äärettömän oli oltava dialogissa.
Saarna sisälsi Tillichin tunnetun äärimmäisen Jumalan armon korostuksen: hän
hyväksyi, otti vastaan syntisen ihmisen ”kaikesta huolimatta”, täysin ilman mitään
ehtoja, armosta.138 Kilpeläinen huomautti, että sana hyväksyä oli suomen kielessä
ongelmallinen, koska se viittasi kantasanansa mukaan hyvään, positiiviseen arvioon hyvin suoritetusta työstä. Avukseen hän otti englannin sanan accept, joka viittasi vastaanottamiseen Näin käsitettynä hyväksyminen ei ollut autettavan elämän
kehumista ja synnin hyväksymistä vaan hänen vastaanottamistaan sellaisena kuin
hän oli. Ajatus tuli lähelle Tillichin näkemystä armosta tuossa saarnassa.
Tällainen hyväksyminen oli Kilpeläisen mukaan kaiken moralismin vastakohta.
Hän tarkensi, että julistuksen ja kristillisen opetuksen tehtävänä oli opettaa normeja, kuten autokoulu opetti liikennesäännöt. Sielunhoitaja hoiti asiakkaitaan
ilman moralismia ja antoi näin kriisiapua, kuten liikenneonnettomuuden kaikkia loukkaantuneita hoidettiin tapaturma-asemalla tasapuolisesti syyllisiä kyselemättä.139
136 Matti-Pekka Virtaniemen haastattelu 6.7.2020.
137 Matti-Pekka Virtaniemen haastattelu 6.7.2020.
138 Virtaniemi 1999, 80–81. Tillich selittää korrelaatiomenetelmää laajassa systemaattisen teologian teoksessaan. Tillich 1967, 60–66.
139 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 38, 38 alaviite 2; Tillich 1966, 128, 133.
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Kilpeläinen osoitti julistukselle tehtävän, joka ei liittynyt sielunhoitoon. Tämän
saattoi nähdä kritiikkinä julistuskeskeistä sielunhoitoa kohtaan.
Kilpeläinen oli havainnut, että oli vaikea hyväksyä sitä, että sielunhoitajalla
olisi hyväksyvä asenne jokaista autettavaansa kohtaan. Hän tunsi Martti Simojoen
näkemyksen, jonka mukaan hyväksyvä asenne ihmistä kohtaan merkitsi synnin
hyväksymistä; sen tähden tällainen asenne ei voinut tulla kysymykseen. Koska pitkäaikainen ystävä ja vaikutusvaltainen henkilö arvosteli voimakkaasti näkemystä,
Kilpeläisellä oli ymmärrettävästi erityinen tarve selvittää tarkoin, mitä hän hyväksymisellä tarkoitti.
Tapauskertomuksiensa avulla Kilpeläinen havainnollisti, miten sielunhoitaja
kulki evankeliumin inkarnaationa psykoottisen sielunhoidettavan rinnalla tämän
suurissa ahdistuksissa, harhoissa ja syyllisyydentunteissa. Hän korosti Boisenin,
Hiltnerin ja Wisen tavoin kaiken mielekkyyttä ihmisen psyykessä: kaikki psykoottisen potilaan käytöksessä oli mielekästä asianomaisen kehityshistorian valossa.140
Kilpeläinen toi tutkielmaan psykoosisairaiden kannalta uusia näkökohtia
vihan tunteista verrattuna hänen luentoonsa syksyllä 1961.141 Ihmisen oli Kilpeläisen käsityksen mukaan luonnostaan vaikea kestää vihaista ihmistä. Psykoterapia
puolestaan näytti olevan ristiriidassa kristillisen näkemyksen kanssa, kun se kehotti purkamaan vihan ulospäin, jottei se kohdistuisi ihmiseen itseensä.142
Kilpeläiselle ei kuitenkaan riittänyt psykoterapian esittämä perustelu vihan
tunteiden ilmaisemisen oikeutuksesta. Hän esitti kristillistä sielunhoitoa silmällä
pitäen Jeesuksen näkemyksen, joka oli hänen mielestään oikea. Hän viittasi nyt
toiseen Uuden testamentin kohtaan kuin luennossaan sairaalasielunhoidon kurssilla ja nousi perinteisenä pitämäänsä Uuden testamentin tulkintaa vastaan.
Kilpeläinen ei nähnyt ristiriitaa Jeesuksen sanojen ja psykoterapian näkemyksen välillä. Hänen mukaansa Jeesuksen väite, että pahat ajatukset lähtivät ihmisen
sydämestä (Matt. 15: 19), ei tarkoittanut vihan tunteiden pitämistä sisällä. Vasta
kun vihan tunteet oli purettu ulos sisimmästä, rakkaudelle tuli tilaa. Sielunhoitaja
auttoi vihan ahdistamaa ottamalla vastaan tämän vihanpurkaukset sielunhoitokeskustelujen turvallisessa ja luottamuksellisessa tilanteessa, jossa saattoi sallia sellaisen käytöksen ja puheen joka ei muissa sosiaalisissa tilanteissa ollut soveliasta.
Tutkielma esitti tapauskertomuksin, miten vihan sisälleen patoamisen kielteiset
vaikutukset korostuivat dramaattisesti psykoosisairaiden ihmisten elämässä.143
Sielunhoitaja joutui harjoittamaan itsetutkistelua keskellä käytännön sielunhoitotilannetta. Näin oli myös aggressiivisten tunteiden ollessa kyseessä. Sielunhoitajan oli tutkittava itsessään mahdollisesti olevia esteitä kestää vihan ilmaisemista,
jotta hoidettavalla olisi todellinen vapaus vihan ilmaisemiseen. Kilpeläinen liittyi
jälleen Rogersin näkemykseen.144

140 Wise 1951, 33–34; Boisen 1936, 29–30, 49; Hiltner 1965, 100–105. Wise viittaa Boiseniin. Boisen korosti
psykoottisten harhojen uskonnollista luonnetta ja katsoi Vanhan testamentin profeettojen sekä Jeesuksen ja
Paavalin näkykokemusten olleen psykoosien kaltaisia. Hänen mukaansa psykoottisella kokemuksella oli itse
asiassa kaksi mahdollista kehityssuuntaa, kaksi seurausta. Se johti joillakuilla hänen potilaistaan hajoamiseen,
sairastumiseen psyykkisesti, joillakuilla kuten mainituilla Raamatun henkilöillä ja muilla kirkkohistorian
henkilöillä sekä muutamilla hänen potilaistaan taas tervehtymiseen. Tällöin psykoottinen kokemus oli syvästi
hengellinen. Boisen 1936, 58–82.
141 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 10.
142 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 41.
143 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 41–45.
144 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 42; Rogers 1942a, 143–144.
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e) Sielunhoitaja tarvitsee menetelmän
Sielunhoitajan asenne oli oleellisen tärkeä, mutta hän tarvitsi myös pätevän menetelmän sielunhoitoon, jotta hän löysi oikean asenteen autettavaansa kohtaan.
Kilpeläinen huomautti, että kirkkohistorian suuret sielunhoitajat, joita pidettiin
”eräänlaisina selvänäkijöinä”, eivät soveltuneet sielunhoitajan esikuviksi. Jos sielunhoitaja toimi vapaan intuition varassa heidän tavallaan, hänellä oli vaara tehdä
ennakolta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä apua hakevan ongelmien syistä.
Kilpeläinen katsoi, että intuitiot nousivat sielunhoitajan omasta mielestä ja olisivat
sopineet tähän itseensä, mutta hän voi virheellisesti projisoida ne apua hakevaan.
Erityisesti psykoosipotilaiden kanssa oli varottava Kilpeläisen sanoin ”selvänäkijän
järeitä panoksia”, joiden uhreja hän näki psykiatrisissa sairaaloissa mielestään riittävästi.145
Kilpeläinen oli oppinut kliinisen harjoittelun ohjaajaltaan Shugartilta, että
sielunhoitaja ei todellisuudessa voinut tietää autettavastaan mitään muuta kuin
sen, mitä tämä itsestään kertoi. Näkemys oli paitsi potilaskeskeinen myös ilmensi
antropologista sairauskäsitystä: keskustelua käytiin sen totuuden varassa, jonka
potilas itsestään kertoi. Sielunhoitajan oli keskityttävä sen vuoksi kuuntelemaan
hoidettavaansa. Koska vapaa intuitio ei ollut luotettava keino, oli otettava käyttöön toimiva menetelmä kuuntelevaan vuorovaikutukseen autettavan kanssa.
Menetelmä tuli opetella kuten autolla ajo, mutta sen voi unohtaa sen jälkeen,
kun sen oli oppinut. Opittuaan menetelmän sielunhoitaja voi keskittyä autettavaan, kuten autoilija keskittyi liikenteeseen ajonhallintalaitteiden käytön tultua
ajokokemuksen myötä automaattiseksi.
Käsitteen sielunhoidon metodit Kilpeläinen oli omaksunut Hiltneriltä ja Wiselta.
Hän oli Rogersin linjoilla huomauttaessaan, että metodi ei kuitenkaan ollut itsetarkoitus.146
Kilpeläinen vakuutti, että perinteisillä sielunhoitomenetelmilläkin oli pysyvä
paikkansa sielunhoidossa, mutta piti niitä ongelmallisina erityisesti psyykkisesti
sairaiden parissa. Sama koski rippiä, joka edellytti vaikeuksien ymmärtämistä älyllisinä ongelmina, kuten hän jo yli neljä vuotta aiemmin oli kirjoittanut Vartijassa.
Oli kuitenkin yksi ero perinteisiin menetelmiin nähden: kristillinen sielunhoito ei
enää voinut olla opettamista ja ojentamista. On merkille pantavaa, että Kilpeläinen uhmasi kirkkolakia, jonka mukaan sairaiden sielunhoidon tuli olla Jumalan
sanalla opettamista, lohduttamista ja vahvistamista. Tuolloin melko uusi, vuoden
1963 kirkkolaki pitäytyi edeltäjiensä vanhassa määräyksessä. Kirkkolaki rajasi sielunhoidon perustavoitteen Kilpeläisen näkemykseen verrattuna hyvin kapeaksi,
seurakuntalaisen kristillisestä uskosta ja elämästä huolehtimiseksi.147
Kenties Kilpeläinen kyseenalaisti tarkoituksella jo voimaan astuessaan vanhentuneeseen ajatteluun perustuvat määräykset, joista heijastui huoli sairaiden sielunhoidon päätehtävästä, Jumalan sanan julistamisesta luopumisesta. Hän antoi vain
osittaisen olemassaolon oikeuden perinteisille menetelmille.

145 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 47–48.
146 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 47 alaviite 1, 54–55; Hiltner 1965, 40, 61–63, 67; Wise 1969, 66–67.
147 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 7; HtkliA Kilpeläinen 1966c, 48–50, 52; KL 1963 § 66 ja 67; Kruus
1980, 20.
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Psykoterapiakäsitteen liittäminen sielunhoitoon ei Kilpeläisen mukaan miellyttänyt kaikkia psykiatrian eikä kirkon piirissä. Hän oli muutamia vuosia aiemmin
muistuttanut esitelmässään diakoniatyöntekijöille, että sielunhoitaja oli psykiatrian alalla maallikko, jonka ei sopinut astua toiselle ammattialalle diagnosoimaan
autettavaansa. Esitelmässään keväällä 1966 hän käytti samaa sanontaa toiseen
tarkoitukseen vakuuttamalla arvostelijoille, että sielunhoitaja ei leikkinyt pikku
psykiatria käyttäessään psykoterapeuttisesti orientoitunutta sielunhoidon menetelmää. Silloin kun potilas ei osannut selittää ongelmaansa eikä sielunhoitajakaan
sitä näin ollen tiennyt, oli otettava käyttöön paras sielunhoitoon soveltuva psykoterapeuttinen metodi.148
Luennossa Kilpeläinen totesi menetelmän olevan saman kuin perheneuvonnassa ja alkoholistien parissa kirkossa käytetty149, toisin sanoen social casework eli
henkilökohtainen huolto. Pastoraalitutkielmassaan puoli vuotta esitelmän jälkeen
Kilpeläinen selitti sielunhoidon menetelmän sodanjälkeisen kehityksen toisin.
Ensinnäkin hän kertoi, että nimitystä casework oli käytetty sielunhoidon piirissä
vielä muutamia vuosia aiemmin. Toiseksi hän selitti, että potilaskeskeinen sielunhoito pohjautui paljolti casework-menetelmän opetuksiin, mutta nyttemmin sielunhoitoon oli karttuvan kokemuksen ja kokeilujen avulla kehitteillä oma, siihen
erityisesti soveltuva menetelmä.150
Nähtävästi Kilpeläinen oli joutunut pastoraalitutkielmaa valmistellessaan pohtimaan sairaalasielunhoidon erityisluonnetta. Psykoottisten parissa työskentely
antoi uuden näkökulman katsoa sielunhoidon tarpeita. Sieltä käsin ne näyttivät
erilaisilta kuin perheneuvonnan haasteet. Kilpeläinen ei tarkemmin selittänyt näitä
eroja.
Sielunhoito ei voinut olla pitkäaikaista analyyttista psykoterapiaa, koska papeilla
ei yleensä ollut analyyttista koulutusta. Siksi sielunhoidon uusien menetelmien
kehittäjät Boisenista alkaen olivat pyrkineet luomaan lyhytaikaista kontaktia varten
sielunhoitoon soveltuvan menetelmän. Kilpeläinen piti kuitenkin hyvin tärkeänä
sielunhoitajan pidempiaikaista suhdetta hoidettavaansa, millä hän viittasi tavallisena pitämäänsä käytäntöön, että yhdellä tapaamiskerralla pyrittiin pääsemään
tuloksiin. Hän oli laskenut tarkasti käyttävänsä itse potilasta kohden 4,8:sta 6,2
tuntiin tämän ollessa sairaalassa. Tällaisen muutamia keskustelukertoja käsittävän
sielunhoitoprosessin aikana ihmisestä ehti paljastua uusia, yllättäviä ja vastakkaisiakin puolia. Näin saattoi saavuttaa kestävämpiä tuloksia.
Kilpeläinen huomautti, että osa potilaista jatkoi sielunhoitoprosessia vielä sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Jotkut hoidettavat kävivät sielunhoitajan luona jopa
vuosia, mutta silloin oli kyseessä supportiivinen, tukea antava sielunhoito, joka
auttoi hoidettavaa välttämään uusia hoitojaksoja sairaalassa.151
Kilpeläinen piti ensimmäistä sielunhoitajan ja hoidettavan tapaamista ratkaisevan tärkeänä koko sielunhoitoprosessin kannalta, vaikka sen kuluessa ei vielä kunnollista keskustelua syntyisikään. Varsinaisen sielunhoidon alkuun pääseminen
saattoi kestää pitkään, eikä siihen aina päästy koskaan. Sielunhoitaja ei tyrkyttänyt
itseään potilaalle, vaan aloitteen tekijä oli yleensä potilas itse tai hoitohenkilökunta
potilaan kanssa keskusteltuaan.

148
149
150
151

KKHA
KKHA
HtkliA
HtkliA

KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 8.
KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 8.
Kilpeläinen 1966c, 47 alaviite 1.
Kilpeläinen 1966c, 47–48; 51 ja 51 alaviite 1; Rogers 1942a, 166.

171

Pyrkimys oli ensi tapaamisesta alkaen, että keskustelun aloitti potilas haluamastaan aiheesta. Ensimmäisestä sielunhoitokeskustelusta alkaen ja jokaisen tapaamisen alussakaan sielunhoitaja ei sanoin ottanut tilannetta haltuunsa, vaan potilas
aloitti siitä, mistä hän sillä kertaa halusi. Sielunhoitaja sanoi enintään jonkin
käynnistävän lauseen. Sielunhoitajan torjuvasta suhtautumisesta potilasta kohtaan
Kilpeläinen varoitti erityisesti, koska se antoi tälle jälleen kokemuksen sairaaksi
leimaamisesta ja torjutuksi tulemisesta.152
Psykoottisten harhojen luonteen ja niiden mielekkyyden ymmärtäminen oli
tärkeää, jotta sielunhoitaja kykeni ottamaan psykoosisairaan arvostavasti ja ystävällisesti vastaan heti ensimmäisellä kerralla. Muuta ennakkotietoa sielunhoitaja
ei Kilpeläisen mielestä yleensä tarvinnutkaan kuin yleistä tietoa sairauksista. Hoitohenkilökunnalta, omaisilta tai potilaskertomuksesta saadut ennakkotiedot potilaasta altistivat sielunhoitajan ennakkoasenteelle, joka saattoi olla suureksi haitaksi
sielunhoitoprosessille.153
Potilas halusi mahdollisesti puhua asioista, joista hän ei kellekään muulle halunnut kertoa, ja näytti tietämättään lääkärille itsestään erilaisia puolia kuin sielunhoitajalle ja erilaisia naiselle kuin miehelle. Sielunhoitajan oli kuin tyhjennettävä
mielensä, irrotettava ajatuksensa edellisestä työtilanteesta. Tietojen uteleminen
ensimmäisen tapaamisen ensi hetkillä ja potilaan luokittelu sen perusteella tietyntyyppiseksi antoi vain sielunhoitajalle itselleen turvallisuudentunteen mutta esti
kuulemasta potilasta oikein. Potilas tuli kohdata juuri sellaisena kuin tämä halusi
sielunhoitajalle näyttäytyä, ja hän sai aloittaa keskustelun haluamastaan asiasta.
Potilaan perhetaustan uteleminen liittyi myös potilaan luokittelemiseen ja
ennakkoasenteiden perusteella toimimiseen. Kilpeläisen mukaan moni sielunhoitaja uskoi, että oli hyvä tutustua apua hakevaan aloittamalla ensimmäinen tapaaminen kyselemällä leppoisasti tämän sukulaissuhteista ja paljastamalla tuntevansa
hänen lähisukuaan. Tällä tavoin koko sielunhoito saattoi epäonnistua alkuunsa.154
Kilpeläisen varoittelun taustalla oli hänen oppi-isiensä näkemys, jonka esimerkiksi Autton ilmaisi toteamalla, että sielunhoitajan oli keskityttävä potilaan kokemuksiin eikä omiin arvioihinsa tämän tilanteesta. Rogersin tavoin Kilpeläinen
korosti, että auttajan tuli keskittyä autettavan tilanteeseen tässä ja nyt eikä psykoanalyytikon tavoin etsiä ongelmien syitä autettavan menneisyydestä.155
Kilpeläisen rogersilaisperäinen vaatimus, että oli keskityttävä apua hakevan
tunteisiin, sai viiden vuoden takaiseen luentoon nähden lisää painoarvoa kokemuksista psyykkisesti sairaiden parissa. Kirjoittaja korosti viittaamalla Wiseen ja
omiin kokemuksiinsa psykoosisairaista, että psyykkiset häiriöt koettiin ennen
kaikkea tunne-elämän alueella. Rogers korosti, että hänen edustamansa hoitonäkemys painotti tunne-elementtejä. Silloin, kun sielunhoitaja otti vastaan asiakkaan
tunteet, hän otti tämän vastaan sellaisena kuin hän koki olevansa. Kilpeläinen
huomautti, että psyykkisesti sairaiden sielunhoitaja ei auttanut potilaita ajattelemaan järkevästi vaan tuntemaan terveesti ja aidosti.156
152 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 56, 58–59.
153 KKHA KSA Mc 3 Kilpeläinen 1966a, 3–5; HtkliA Kilpeläinen 1966c, 56–57
154 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 57–58.
155 Kilpeläinen 1966c, 58; Rogers 1942a, 29–30.
156 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 52; Rogers 1942a, 29, 35, 131–133. Paavo Kettunen katsoo, että painottaessaan
nykyhetkeä Kilpeläinen kritisoi psykoanalyyttisen hoitomallin käyttöä sielunhoidossa. Kettunen näkee taustalla
lyhytterapian ajattelutavan. Hänen mukaansa Kilpeläisen ajattelussa näkyi myös kriisiterapian periaatteita,
joiden mukaan terapeutti antoi potilaalle itselleen mahdollisuuden työskennellä läpi kriisinsä keskittymällä
senhetkiseen tilanteeseensa. Lyhytterapia ei vielä tuolloin ollut yleistynyt Suomessa, joten Kilpeläisen voisi
katsoa olleen aikaansa edellä. Kettunen 1990, 128.

172

julistajasta kuuntelijaksi

Kilpeläinen liittyi Oatesin näkemykseen, että ihmisen tuska, angsti, oli välttämätön dynaaminen voima, joka pani ihmisen selvittämään ongelmiaan. Sielunhoitajan malttia luottaa potilaan omiin kykyihin koetteli sielunhoitosuhteen
keston epävarmuus. Syntyi kiusaus varustaa avunhakija neuvoillaan, eväillä, joita
potilas ei ehkä kyennyt kuitenkaan hyödyntämään. Kilpeläinen viittasi Arthur
Joresiin, joka korosti potilaan aktiivisen asenteen merkitystä psykoterapiassa aivan
samoin kuin Rogers. Kilpeläinen katsoi tämän takia sielunhoidon tuntevan läheistä
sukulaisuutta psykoterapiaan. Rogersin asiakaskeskeisen menetelmän mukaisesti
sielunhoitaja pyrki auttamaan asiakasta kiirehtimättä hänen sisäistä kehitystään,
jotta hän itse näkisi tunne-elämässään olevat esteet.157
Kilpeläinen käytti sielunhoito-käsitettä epätarkasti. Puhuessaan noiden kahden sukulaisuudesta hän tuli osoittaneeksi, että potilaskeskeinen sielunhoitomenetelmä oli läheistä sukua Rogersin client centered -menetelmälle.
Jälleen Kilpeläinen palasi yhteisen ymmärrettävän kielen löytämiseen. Hän
korosti, että oli opeteltava autettavan kieli, jossa jokainen sana oli hänen menneen
kokemuksensa värittämä. Psykoosisairaan tausta, lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristö, saattoi aiheuttaa sen, että hän antoi aivan omanlaisensa merkityksen
teologisille käsitteille.
Kilpeläinen kertoi esimerkin potilaasta, jolle armo oli ahdistava sana. Potilas
pyysi, että Kilpeläinen ei käyttäisi sanaa iltahartaudessa, koska hänen äitipuolensa
oli koko hänen lapsuutensa ajan muistuttanut hänen saaneen ruuan, vaatteet ja
asunnon pelkästä armosta. Potilaat opettivat, mitä he kullakin käsitteellä tarkoittivat. Sielunhoitajaa uhkasi Kilpeläisen mielestä jatkuvasti vaara, että hän käytti
omaa käsitteistöään ja liitti siihen oman tunnesisältönsä. Sielunhoitajan oli sen
tähden oltava potilaan edessä tyhjä muista mielikuvista, valmis paneutumaan potilaan maailmaan. Potilasta ei voinut vaatia opettelemaan sielunhoitajan kieltä.158
Potilaskeskeisessä sielunhoidossa keskustelu perustui tekniikkaan, johon Kilpeläinen oli lyhyesti viitannut jo esitelmässään syksyllä 1961. Sielunhoitaja liittyi
koko ajan autettavan ilmaisemiin ajatuksiin auttaakseen tätä eteenpäin. Kilpeläinen kuvasi sielunhoidettavan ilmaisuja langanpäiksi, joihin sielunhoitaja tarttui.
Keskustelu eteni pitkälti katkeamattomana sielunhoitajan kysymysten ja autettavan vastausten muodostamana ketjuna. Usein kysymykseksi riitti vain yhden
autettavan sanoman sanan kertaaminen vuoroin eri sanoja painottaen. Sanasta tuli
kysymys asiakkaalle ja tämä vastasi siihen tuomalla uusia asioita esille, ja ongelmien
ratkaisemiseksi saattoi löytyä uusia oivalluksia.
Välistä sielunhoitaja ilmaisi asiakkaan sanomasta tekemänsä johtopäätöksen.
Potilas saattoi tehdä oikeastaan kaiken muun, kuten Kilpeläinen osoitti tapausesimerkissään. Siinä potilas asetti itselleen tehtävän löytääkseen kokemuksilleen
merkityksen, kertoi elämästään ja antoi vihjeen mainitsemalla toistuvasti yhden
käsitteen, rakkauden. Näin potilas antoi sielunhoitajalle ainekset tehdä johtopäätös.159 Tässä Kilpeläinen liittyi jälleen Rogersin, Oatesin, Wisen ja Hiltnerin näkemyksiin.

157 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 52–53; Oates 1955, 118–120, 146–147; Jores 1965, 107–108.
158 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 61–62.
159 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 53–54.
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Mihinkään menetelmään ei Kilpeläisen mukaan saanut suhtautua niin orjallisesti, ettei siitä olisi voinut tehdä poikkeusta. Oikean menettelyn osoitti tulos: jos
menetelmä edisti keskustelua ja potilaan vapautumista, se oli ollut oikea. Rogers
korosti, että koulutuksen tarkoituksena ei ollut ensi sijassa valmistaa asiakaskeskeisiä terapeutteja. Paljon tärkeämpää oli, että opiskelija oli uskollinen omalle
kokemukselleen ja orientoitui sen mukaan.160 Kilpeläinen nosti potilaskeskeisen
menetelmän sillä tavoin ensisijaiseksi, että se paljastui käytännössä hänen mielestään ainoaksi toimivaksi tavaksi paitsi psykoottisten parissa myös yleensä sielunhoidossa.
Kilpeläinen jatkoi syksyn 1961 luennolla aloittamaansa omintakeista raamatuntulkintaa. Hän tulkitsi evankeliumia mielestään Jeesuksen ja Uuden testamentin varsinaisen ajatuksen mukaisesti. Psykoterapian todeksi osoittamat näkemykset
vihan tunteista ja vääristyneistä syyllisyydentunteista olivat Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen perusta, eikä hän nähnyt niissä ristiriitaa evankeliumien sanoman
kanssa.
f) Psykoosisairaiden sielunhoito sielunhoitajan
opettajana ja tutkielman vastaanotto
Psykoottisten potilaiden kohtaaminen oli monille – myös sielunhoitajille – vaikeaa,
jopa pelottavaa. Vaikeudesta oli osoituksena sielunhoitokirjallisuuden laajalti
kielteinen suhtautuminen. Kilpeläinen pyrki hälventämään pelkoa esittämällä
varoitusmerkkejä sielunhoitajille. Ensimmäiseksi hän totesi, ettei psyykkisesti
sairaiden kohtaamisesta varoittaminen ollut soveliasta, koska juuri syrjivä suhtautuminen ja kohtelu olivat syitä sairauden pahenemiseen. Kilpeläinen oli havainnut, että sielunhoitajan tuoma evankeliumin turvallinen ilmapiiri – toisin sanoen
hyväksyvä ja eläytyvä empaattinen asenne – oli tärkeintä ja useimmiten esti pahat
virheet. Hän muistutti Boisenin esittämästä Korinttilaiskirjeen 13. luvun tulkinnasta, jonka mukaan rakkaudella oli keskeinen arvo psykiatrisen potilaan kohtaamisessa.161
Kilpeläinen huomautti, että psykoottiset harhat tuli ottaa vakavasti ja
ymmärtää niiden olevan potilaalle todellisuutta. Psykoosipotilaan oli pakko
paeta harhoihin, jotta hän sai rakennettua edes jonkinlaisen kuvan itsestään ja
ympäröivästä maailmasta. Hän yhtyi tässä Boisenin näkemykseen. Antropologisen sairauskäsityksen mukaisesti Kilpeläinen totesi, että sielunhoitajalle ei ollut
merkitystä sillä, mikä oli ihmisen objektiivinen totuus. ”Hän [sielunhoitaja] operoi potilaan tunteilla”, Kilpeläinen korosti. Oleellista oli, että potilaalle oli totta
se, minkä hän sillä hetkellä tunsi todeksi. Sielunhoitaja ei saanut väittää harhoja
vastaan, koska potilasta oli liikaakin yritetty opettaa ajattelemaan oikein. Sielunhoitaja olisi ollut jälleen ihminen, joka ei ymmärtänyt häntä, eikä sielunhoitosuhdetta olisi syntynyt.
Sielunhoitaja ei saanut toisaalta myöskään yhtyä harhoihin. Potilas tuli ottaa
vakavasti, mutta sillä tavoin, ettei sielunhoitaja kuitenkaan osoittanut uskovansa
potilaan kokemuksen olevan realiteetti. Näin ei menetetty mahdollisuutta päästä

160 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 54; Rogers 1951, 432–433.
161 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 63; Boisen 1962, 289, 296, 300.
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harhoista jossain vaiheessa eroon, kun potilas alkoi tuntea toisin. Sielunhoitaja säilytti myös mahdollisuuden jatkaa potilaan kanssa tämän toivuttua psykoosista.162
Kahden varoitusmerkin – jotka koskivat harhojen kieltämistä ja niihin yhtymistä – välillä kulki Kilpeläisen mukaan tie, jolla sielunhoitaja koetti kuunnella,
mitä harhainen potilas yritti kertoa hänelle. Tässä keskustelun antoisimmassa
osuudessa tulivat esiin psykoottisten viisaimmat oivallukset. Sielunhoitajan tuli
edetä varovasti ja kysellen lankeamatta rohkeisiin tulkintoihin selvänäkijän tavoin.
Mahdollinen tulkinta tuli esittää varovasti eräänä vaihtoehtona, jolloin potilaalle jäi mahdollisuus päättää sen oikeutuksesta. Kilpeläinen oli Rogersin linjoilla.
Tämäkin oli sitä mieltä, että asiakkaan oli hyväksyttävä tulkinta.
Sama varovaisuus koski unia. Kilpeläisen mukaan sielunhoitajan tuli olla psyyken puolustusmekanismien, defenssien, suhteen samaan tapaan varovainen kuin
harhojen. Defenssien välttämättömyys korostui psykoottisella, koska hänen psyykensä jo oli rikkoutunut. Ainoastaan jos potilas ensin itse viittasi defenssillä suojelemaansa asiaan, sielunhoitaja saattoi edetä.163
Sielunhoitajan luotettavuutta koski kaksi varoitusmerkkiä. Ensinnäkin oli
vaitiolovelvollisuus. Se oli lakisääteinen asia, joka vaati sielunhoitajalta erityistä
itsekuria. Hänellä oli houkutus kertoa psykoottisen eriskummallisista puheista.
Kilpeläinen viittasi Auttoniin, jonka mukaan psykoottinen oli äärimmäisen herkistynyt tajuamaan ilmapiirin ympärillään. Tässä yhteydessä herkkyys merkitsi, että
potilas vaistosi herkästi, jos hänestä oli puhuttu toisaalla.164
Toinen sielunhoitajan luotettavuuteen kuuluva varoituksen aihe koski potilaalle annettujen lupausten pitämistä. Kilpeläinen korosti keskusteluprosessiin
kuuluvien taukojen – kuten sielunhoitajan lomien ja hoitoprosessin päättämisen
– vaikutuksia. Niistä tuli ilmoittaa ajoissa, jos suinkin mahdollista. Ennakolta
ilmoittamisesta huolimatta potilas saattoi kokea tulleensa petetyksi, kun tapaamisiin tuli poikkeava tauko tai sielunhoitoprosessi päättyi.165
Sielunhoitaja ei saanut jakaa keskustelussa esiin tulevia asioita ensi- ja toisarvoisiin. Kilpeläinen piti erityisenä sielunhoitajan vaarana hengellisten asioiden
pitämistä ensisijaisina. Potilaan asia oli asettaa esiin nostamansa asiat tärkeysjärjestykseen. Asiat kietoutuivat toisiinsa, eikä ihmisen mielessä ollut erityistä paikkaa, jossa hengelliset asiat sijaitsivat.166 Kilpeläisen näkemyksen taustalla voi nähdä
Niinivaaran lundilaiseen teologiaan perustuvan synodaalikirjan Maallinen ja hengellinen vaikutusta. Tässä ilmeni myös ero Kilpeläisen potilaskeskeisenä pitämään
Syvänteeseen, jonka mukaan kaikkien ongelmien taustalla oli jumalasuhde. Kilpeläinen ei missään viitannut tällä tavoin jumalasuhteen merkitykseen.
Transferenssiin liittyi varoitusmerkki autettavan sielunhoitajaan kohdistamista
tunteista. Sielunhoitaja ei saanut ottaa hoidettavansa osoittamia kiintymyksen ja
vihan tunteita vastaan henkilökohtaisesti itseensä kohdistuneina. Jos potilas ilmaisi
tunteensa sielunhoitajaa kohtaan, oli asianmukaista osoittaa vain ymmärtävänsä
tämän tunteet ryhtymättä selittämään niitä. Sielunhoitaja piti keskustelun ainoalla
asiaan kuuluvalla alueella, potilaan omassa maailmassa. Potilaan takertumisen tunteillaan sielunhoitajaan esti tehokkaasti ammatillinen rakkaus, joka säilytti etäisyyden, vaikka se oli aidosti empaattista.167
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Kilpeläinen sovelsi tinkimättä aikansa käyttäytymissääntöjä ja kehotti sielunhoitajaa erityiseen pidättyvyyteen. Hän tarkensi viisi vuotta aiemmin esittämiään pidättyvän käyttäytymisen sääntöjä sairaalasielunhoitajille keväällä 1966
pitämässään luennossa. Kaiken rakkauden ja lämmön, jota sielunhoitaja osoitti
potilaalle, tuli ilmetä verbaalisin keinoin, ainoa fyysinen kosketus oli kättely
tavattaessa ja hyvästellessä. Poikkeuksia olivat vanhuksen koskettaminen olalle tai
jonkin katatonisen tai muutoin kontaktiin kyvyttömän psykoosipotilaan hiusten
hyväily. Hän korosti vielä, että pidättyvä käytös lisäsi ajan mittaan potilaan turvallisuudentunnetta.168
Kilpeläisen ohjeet sen välttämiseksi, ettei autettava takertuisi auttajaansa, olivat
peräisin Shugartilta.
Georg Shugart antoi ohjauksessaan neljä neuvoa, jotka sopivat niin psykoottisten kuin terveiden sielunhoitoon:
1) Älä koskaan ole yli-ystävällinen äläkä lupaa mitään sellaista,
mistä et voi pitää kiinni.
2) Älä koskaan kerro mitään itsestäsi.
3) Tapaa potilas aina tarkkaan sovittuna ajankohtana ja mieluiten
paikassa, joka on työhön kuuluva, ei omassa kodissasi.
4) Muista, että sinä et saa hallita potilasta, mutta potilas
ei myöskään saa hallita sinua. 169
Kilpeläisen neuvot eivät kohdistuneet vain psykiatriseen sairaalasielunhoitoon
vaan sielunhoitoon yleensä. Hänen mukaansa Shugartin neuvot sopivat niin psykoottisten kuin terveiden sielunhoitoon.
Kilpeläisen psykoottisten sielunhoitoa koskeva näkemys sai kristillisen sisällön
kolmen evankeliumiin liittyvän määreen kautta. Sielunhoitajan tehtävä ja sielunhoidon tavoite liittyivät yhteen: sielunhoitaja toimi (1) evankeliumin palvelijana
olemalla (2) evankeliumin inkarnaatio sielunhoidettavalleen ja auttoi häntä tällä
tavoin (3) evankeliumin vapauteen.
Psykoosisairaiden tuli olla heidän sielunhoitajalleen erityinen kiinnostuksen
kohde sen lisäksi, että tämä oli kiinnostunut yleensä ihmisistä. Tehtävään ei sopinut hakeutua omien mielenterveysongelmien vuoksi. Kilpeläinen viittasi pappeihin, jotka hakeutuivat ammattiin omia ongelmiaan ratkaistakseen. Kukaan ei ollut
vailla henkilökohtaisia ongelmia, mutta ne tuli tiedostaa ja hoitaa sillä tavoin, että
ne eivät olleet haitaksi työssä. Sielunhoitajalla tuli olla riittävästi lepoa ja yksityistä
vapaa-aikaa sekä tarvitsemansa terapeuttinen ja sielunhoidollinen apu.170

168 HtkliA Kilpeläinen 1966a, 12–16.
169 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 75.
170 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 94–96.
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Ammatillinen rakkaus suojeli auttajaa potilaan takertumiselta myös toiseen
suuntaan. Työssään sielunhoitajan piti säilyttää erillisyytensä. Hän ei saanut ajautua hoidettavansa ongelmien vietäväksi, jotta hän saattoi olla lämmin ja eläytyvä
mutta myös ammatillinen ja jaksoi tehdä työtään. Kilpeläinen korosti älyllisen lahjakkuuden sijaan sielunhoitajan intuitiokykyä ja mielikuvitusta. Hän käytti myös
käsitettä taiteellisuus kuvaamaan luovuuteen liittyviä ominaisuuksia, joita sielunhoitaja tarvitsi työssään. Rogers korosti niin ikään tunneälyyn liittyviä tekijöitä
älyllisen lahjakkuuden ja koulutuksen sijasta.171
Kilpeläisen ohjeistuksesta oli luettavissa, että suuri osa hänen psykoosisairaiden
sielunhoitajalle osoittamistaan erityisvaatimuksista päti sielunhoitajaan yleensä.
Joidenkin vaatimusten kohdalla hän ilmaisikin sen suoraan. Kilpeläinen ei pysynyt pelkästään psykoottisten sielunhoidon piirissä, vaikka hän johdannossa korosti
voimakkaasti rajanneensa tutkielman pelkästään psykoosisairaisiin.
Kirjoittaja vetosi Auttoniin, joka muistutti, että sielunhoitajan tuli olla hyväntuulinen olematta liian reipas, ystävällinen olematta suojeleva, miellyttävä olematta
meluisa, toivorikas olematta liian optimistinen, osaa ottava olematta säälivä ja
kiinnostunut olematta utelias. Hänen oli oltava rohkaiseva, ymmärtäväinen ja
avulias.172
Kilpeläinen pohdiskeli sielunhoitajan kokemusta omasta vajavaisuudestaan ja
sen hyväksymistä:
On sanottu, että vasta se ”jonka asiat ovat kunnossa”, voi auttaa toisia.
Jos tämä merkitsee jonkinlaista hengellistä ”valmiina” olemista, tuntuu,
että edellytystä ei ainakaan mielisairaalan sielunhoitaja koskaan voi saavuttaa. – – hän kokee hengellisen elämän moninaisuudesta ja ajatusrakennelmien keskellä nousevan jotakin pelkistetyn yksinkertaista: on
kuin paljon karsisi pois ja hän näkisi potilaittensa keskellä sen Kristuksen, josta Raili [eräs Kilpeläisen potilas, KK] sanoi: ”Voimakkaana ja
hyvänä, sellaisena, joka paransi sairaat ja oli ihmisten kanssa”. Joskus
häntä tukee ajatus Kristuksen yksinäisyydestä, joskus hän saa uutta voimaa ajatellessaan Hänen elämänläheistä asennettaan ja Hänen tapaansa
ottaa vastaan ”kenet tahansa”. – – Hän joutuu pyytämään rohkeutta katsoa avoimesti ihmisen kärsimystä yrittämättä paeta sitä ja itselleen iloa
elää ja tehdä työtä juuri siksi, että tämä maailma on vaikea paikka. 173
Auttonin listaamat ominaisuudet eivät tarkoittaneet Kilpeläiselle, että sielunhoitajan olisi oltava täydellinen ihanneihminen. Vaatimus, että sielunhoitajan tuli aina
olla tasapainoinen olemukseltaan sekä rauhaa ja turvallisuutta välittävä, oli hänen
mielestään mahdoton. Sielunhoitajakin oli ihminen, jolla oli yksityiselämänsä,
vaikeutensa ja työtoverinsa. Hänen tuli rakastaa itseään niin paljon, että hän piti
huolta jaksamisestaan levon, vapaa-ajan sekä tarvittaessa terapian ja sielunhoidon
avulla. Rogers piti epärealistisena, että asiakaskeskeisen auttajan pitäisi olla täydellinen, jonkinlainen psykologinen supermies – ”kaikkitietävä, rikkiviisas, kaikkien
tavallisen ihmisen mitättömien reaktioitten yläpuolella”.174
171 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 94–95; Rogers 1951, 438.
172 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 95–96; Autton 1965, 95.
173 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 96.
174 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 95; Rogers 1942a, 253: ”some sort of psychological superman – all-knowing,
all-wise, above the petty reactions of ordinary men”.
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Ongelmat ja haasteet olivat Kilpeläisen mukaan sielunhoidon näkökulmasta
lopulta samankaltaisia niin psyykkisesti terveiden kuin sairaiden parissa. Kun
sielunhoitaja oppi, että psyykkisesti sairaan mielessä kaikki oli mielekästä, hän
ei pelännyt kohdata terveessäkin jotain sairasta. Sielunhoitaja oli kaikenlaisten
ihmisten auttajana samaan tapaan avuton, sillä toista ihmistä tai hänen henkistä
kestokykyään ei voinut lopulta tuntea. Avuttomuutensa tunnustanut sielunhoitaja ymmärsi, että sielunhoitotilanteeseen ei voinut valmistautua vaan siihen oli
mentävä tyhjänä, valmiina kuuntelemaan. Tavoitteissa oli joustettava ja tyydyttävä
siihen, että edes jotain voi tehdä. Kun sielunhoitaja luopui kaavamaisesta tavoitteiden määrittelystä ja niiden jäykästä toteuttamispakosta, hän saattoi auttaa ehkä
paljon enemmän.
Kilpeläisen käytännönläheisyys ilmeni jälleen hänen huolessaan yhteisen
ymmärrettävän kielen löytämisestä. Asia koski paitsi psyykkisesti sairaita jokaista
sielunhoitoon tulevaa. Siksi piti välttää abstraktia kieltä ja käyttää todellisuutta
vastaavaa elävää kieltä.175
Psyykkisesti sairas opetti Kilpeläisen mukaan sielunhoitajalle tärkeän asian
ihmisen sielun, toisin sanoen psyyken toiminnasta. Ihmisen mielessä opetukseen
kuuluvien tapaamisten välillä tapahtuvasta kehityksestä hän oli esittänyt näkemyksensä jo viisi vuotta aiemmassa luennossaan. Tämän vuoksi oli syytä ottaa
mallia psykoterapiassa käytetystä rytmistä ja tavata potilasta esimerkiksi viikon
välein. Oli kyse jälleen oivalluksista, jotka olivat Rogersille oleellisia terapeuttisen ohjausprosessin kokonaisuudessa, ja viikon välein tapaaminen oli hänenkin
suosituksensa.176
Kilpeläinen esitti tutkielman viimeisessä luvussa saman toiveen kuin Anton T.
Boisen jo 1930-luvulla, että jokaisen teologisesta tiedekunnasta valmistuvan pitäisi
harjoitella psykiatrisessa sairaalassa vähintään puolen vuoden ajan. Hän katsoi
myös, että koko hänen pastoraalitutkielmaansa voisi pitää vastauksena kysymykseen, mitä sielunhoitaja voisi oppia psykoottisten parissa.177 Tällä tavoin Kilpeläinen itse tunnusti päätösluvussa, että psykoosisairaiden sielunhoidon periaatteiden
esittäminen oli lopulta alisteinen tutkielman perimmäiselle tavoitteelle. Tutkielman tavoitteena oli potilas- tai autettavakeskeisen sielunhoitomenetelmän tutkiminen ja esitteleminen psykoosisairaiden sielunhoitajan osaamisen ja tietämyksen
pohjalta.
Tutkielma oli tarkoitus muokata kirjaksi, minkä vuoksi Kilpeläinen pyysi
Simojoelta suositusta apurahaa varten. Muidenkin Kilpeläisen saamien arvioiden
ja lausuntojen sanamuodot osoittavat, että hän lähetti jokaiselle samankaltaisen
pyynnön kuin Simojoelle178. Mistä apurahasta oli kyse, ei käy ilmi lähteistä.
Simojoen suosituksen mukaan pastoraalitutkielma oli vakuuttava ja asiantunteva. Hän suositteli apurahan myöntämistä tutkielman kysymyksiä käsittelevän
kirjan kirjoittamista varten. Tuomiokapitulin asessori Immo Nokkala antoi tutkielmasta korkeimman arvosanan. Hän perusteli arvosanaa tutkielman osoittamalla
syvällisellä perehtyneisyydellä aiheeseen ja kirjoittajan vähän tutkitulle alueelle
tekemällä aluevaltauksella.179
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HtkliA Kilpeläinen 1966c, 97; Stollberg 1969, 42.
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Martti Paloheimo arvioi tutkielmaa psykiatrian ja psykiatrin näkökulmasta.
Hän piti sitä erittäin korkeatasoisena ja vaikeita kysymyksiä selventävänä. Havainnot ja oivallukset oli esitetty selkeästi ja paikkansa pitävästi. Niitä voitiin soveltaa
muuhunkin sielunhoitoon. Paloheimon mukaan tutkielman arvoa lisäsi se, että
sen tapauskertomukset olivat ainutlaatuisia. Hänen mielestään tutkielma oli niin
ansiokas, että se tuli saattaa laajalti sielunhoitajien käyttöön. Vankeinhoito-osaston ylilääkärinä Paloheimo katsoi tutkielman olevan hyödyllinen myös vankilapapeille.180
Kalle Achté piti niin ikään tutkielmaa perustavaa laatua olevana, ”ainutlaatuisena yrityksenä sielunhoidon ja psykiatrian alueella”. Hän nosti esiin työn historiallisen kiinnostavuuden, kun se käsitteli psyykkisiä sairauksia kirkon historian
valossa. Samoin tutkielman kuvaus kliinisestä psykoosista sosiologian, sosiaalipsykiatrian ja kulttuurin kannalta oli Achtén mukaan kiintoisa. Hänen mielestään
Kilpeläisen kuvaus psykoosista ja terapeuttisesta asennoitumisesta psykoottista
kohtaan oli merkittävä. Ihmisen sielunelämän eri kerrosten valaiseminen osoitti
modernin psykiatrian laajaa tuntemusta. Achté katsoi Kilpeläisen paneutuneen
asiallisella ja modernilla tavalla aiheeseensa sekä nosti esiin hänen inhimillisen,
myötäelävän ja ymmärtävän asenteensa psykoottisia potilaita kohtaan. Tapausselostuksia Achté piti monipuolisina.181
Martti Siiralan suosituksen mukaan tutkielma oli uraauurtava ja sen kirjoittajalla oli harvinaislaatuinen kyky eläytyä psyykkisesti sairaan maailmaan. Tapauskertomukset olivat syvällisesti valaisevia. Psykoottisten sielunhoidon opastus oli
psykoterapeuttiselta kannalta erityisen kypsää ja pätevää. Siiralan mukaan Kilpeläisellä oli luontaisten ominaisuuksiensa, tietonsa ja taitonsa perusteella merkittävää ja omaperäistä annettavaa, joten hän suositteli apurahan myöntämistä työn
jatkamiseksi ja sen saattamiseksi kansainvälisen lukijakunnan ulottuville.182
Aarne Siirala puolestaan totesi lausunnossaan, että tutkielman tapausselostukset osoittivat harvinaislaatuista kykyä kuunnella ymmärtäen psykoottisten käyttäytymistä ja kieltä sekä asennoitua heihin terapeuttisesti. Tapauskertomukset
tulkintoineen sisälsivät lausunnon mukaan niin paljon arvokasta sielunhoidollista
tutkimusta, että työ tuli julkaista. Aarne Siirala korosti edellisten tavoin Kilpeläisen panoksen omaperäisyyttä.183
Lausunnot ja suositukset olivat kiittäviä. Ne korostivat pastoraalitutkielman
omaperäistä, asiantuntevaa ja uraauurtavaa luonnetta sillä tavoin, että niitä voi
pitää tutkielman vahvuudet todenmukaisesti osoittavina asiantuntija-arvioina.
Kilpeläinen ei kuitenkaan toteuttanut ajatusta kirjoittaa pastoraalitutkielman pohjalta kirja. Otteita siitä julkaistiin Vartijassa vuonna 1967.184
Pastoraalitutkielma osoittaa, että Kilpeläinen halusi psykoosisairaiden sielunhoitoon erikoistuneena uudistaa sairaalasielunhoitoa ja samalla seurakunnissa
toteutettua henkilökohtaista sielunhoitoa, siis kirkon sielunhoitoa yleensä. Johdanto-osiossa Kilpeläinen viittasi tutkielmansa kansainväliseen merkitykseen. Hän
osoitti myös, että rogersilainen terapiamenetelmä soveltui psykoosisairaidenkin
sielunhoitoon. Näin hän seurasi niitä 1940-luvulla toimineita psykoterapeutteja,
joiden työtä Rogers arvosti heidän sovellettua client centered -menetelmää psykoosisairaisiin.
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KA LKA kotelo 13 Paloheimon suositus 21.12.1966.
KA LKA kotelo 13 Achtén lausunto 4.1.1967.
KA LKA kotelo 13 Martti Siiralan suositus 15.2.1967.
KA LKA kotelo 13 Aarne Siiralan lausunto 18.2.1967.
Kilpeläinen 1967, 3–16.
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1
painopiste työssä
olevien opastamiseen

a) Sairaalasielunhoidon koulutuksen uudistaja
Vuosi 1967 oli uuspietistisen liikkeen keskuudessa merkittävä. Viides herätysliike järjestäytyi, kun Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys perustettiin.
Tarkoituksena oli yhdistää eri järjestöt saman keskusyhdistyksen alle. Tarkoitus
ei sellaisenaan toteutunut, joten uuspietistien vaikutusvalta kirkossa ei riittänyt
estämään erityistyöalojen kuten sairaalasielunhoidon kehittämistä uuskansankirkollisen ajattelun pohjalta.1 Uuspietistit evankelioivana herätysliikkeenä halusivat
tukea erityissielunhoidon kehittämistä perinteisen julistuspainotteisen näkemyksen pohjalta, mikä olisi ollut lähellä esimerkiksi arkkipiispa Martti Simojoen näkemystä – ja Niilo Syvänteenkin, niin vanhan ja uuden välissä kuin hän olikin.
Kokemuksen ja arvostuksen kasvaessa Irja Kilpeläiselle tuli yhä enemmän
työtehtäviä. Niin asiakastyö kuin varsinaisen potilastyön ulkopuoliset opetus- ja
ohjaustehtävät lisääntyivät. Hän koki tulleensa pedantiksi siinä, miten huolellisesti
hän hoiti sielunhoitotyönsä sairaalassa. Syvänteen sairausloman takia hän joutui
vastuuseen myös tämän osastoista Hesperiassa. Hänellä oli tehtäviä sairaalasielunhoidon koulutuskurssilla 1965–1966, kirjeellistä työnohjausta kurssin osanottajille, tapausselostusten asiantuntijana toimimista yhdessä Riitta Juvan kanssa ja
viimeisellä kurssijaksolla kaksi luentokokonaisuutta. Hänestä oli mielestään tullut
ei-ihminen, koska hän sanoi ei kaikille pyynnöille, joihin luennointi ja kirjoittaminen johtivat. Vuoden 1966 aikana hän jopa irrotti kotipuhelimensa verkosta lähes
joka päivä, koska potilaiden ja erilaisten pyytäjien soittojen määrä oli lisääntynyt
kohtuuttomaksi. Hän kertoi lopettaneensa lähes kokonaan radiossa ja televisiossa
esiintymisen sekä kirjoittamisen. Niin ikään hän ilmoitti lopettavansa Naapurin
Liisan pakinoiden kirjoittamisen keväällä 1966. Pakinointi kuitenkin jatkui, vaikkakin huomattavasti harvempaan tahtiin.2 Ilmassa oli sairaalatyöhön väsymisen ja
motivaation heikkenemisen merkkejä.

1 Murtorinne 1995, 320. Kansanlähetyksen synnystä ja viidennen herätysliikkeen yhdistämispyrkimyksestä
Auranen 2008 ja 2015.  
2 KKHA KSA Hda 3 kurssiohjelmat 1965–1966; KA ICA K 12 Kilpeläinen Castrénille 18.3.1966 ja helatorstaina
1966; KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 2.9.1969; Kilpeläinen 1989, 322.
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Sielunhoitotyön paljous vuosikymmenen lopulla kävi ilmi Kilpeläisen ja hänen
työtoverinsa Aarno Sainion kirjelmistä Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon johtokunnalle talvella ja keväällä 1969. Henkilökohtaiseen keskusteluun
halukkaita oli ilmaantunut osastovierailujen yhteydessä Kilpeläisen mukaan usein
niin paljon, että oli hiivittävä salaa pois osastoilta. Sitä paitsi Kilpeläisen kanssa
sielunhoitokeskustelua toivoneista ja sielunhoidossa käyneistä 60 prosenttia oli
työssä käyviä avohoidon asiakkaita. Heidät hänen oli otettava vastaan iltaisin ja
lauantaisin sairaalatyön ulkopuolella.3
Työmäärän lisääntymiseen oli ymmärrettävät syyt. Yhdeksän vuoden aikana
Kilpeläinen oli tullut tunnetuksi ja hänen puoleensa osattiin kääntyä sairaalassa
sielunhoidollisen avun tarpeessa. Samoin hänen sielunhoidossaan sairaalassa olleiden joukko oli kasvanut vuosi vuodelta, ja ilmeisesti monet heistä jatkoivat hänen
kanssaan hoitoprosessia sairaalasta kotiuduttuaan.
Henkilökohtaisen sielunhoidon lisäksi Hesperian sairaalateologit ohjasivat sielunhoidollisia ryhmiä. Tällaisia olivat terapiatyyppiset ryhmät osastoilla, nuorten
narkomaanien ryhmä ja sairaalasta kotiutuneille skitsofreniaa sairastaville tarkoitetut jälkihoitoryhmät seurakuntien tiloissa. Vuosikymmenen lopulla lisääntyi
erityisesti ryhmätoiminnan tarve uusissa päiväsairaaloissa. Ryhmiin olisi ollut
tulijoita enemmän kuin voitiin ottaa. Lääkärit samoin kuin hoitajat suhtautuivat
ryhmätoimintaan Kilpeläisen ja Sainion mukaan myönteisesti ja toivoivat perustettavaksi uusia ryhmiä. Kilpeläinen joutui päinvastoin lopettamaan osan ryhmistä, koska työpäivät muodostuivat kestämättömän pitkiksi eikä Sainiokaan voinut
lisätä työmääräänsä.4
Me-ryhmäksi kutsuttu ryhmä, johon Achté ilmeisesti viittasi työtodistuksessaan vuodelta 1966, kokoontui useita vuosia. Aarno Sainion tultua Hesperian
sairaalan sairaalapastoriksi hän ja Kilpeläinen vuorottelivat lauantai-iltapäivisin
kokoontuneen ryhmän vetäjinä. Ryhmä oli Hesperian sairaalan kuntouttavaa ryhmäterapeuttista toimintaa. Sen toiminta oli yhdessäoloa kahvin äärellä ja keskustelua ennalta sovitusta teemasta.5
Hesperian sairaalan teologikaksikko tekikin keväällä 1969 Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon johtokunnalle esityksen, että lehtori Leena Ormio
palkattaisiin osa-aikaiseksi ryhmätyöntekijäksi. Ormio oli osoittautunut soveltuvaksi tehtävään. Hän oli ollut Kilpeläisen ohjauksessa teologian opiskelijoiden
sairaalasielunhoidon harjoittelussa ja työnohjauksessa, toiminut hänen sijaisenaan
sekä tehnyt laudaturtyönsä psyykkisesti sairaiden sielunhoidosta. Johtokunta kutsui Ormion tehtävään välittömästi, huhtikuun alusta 1969 lähtien. Hän sai tehtäväkseen käynnistää uudelleen ja ohjata päiväsairaaloiden ryhmiä, jotka Kilpeläinen
oli ehtinyt lopettaa. 6 Ormio saattoi nähtävästi tällä tavoin vastata ainakin osaan
lääkärien toiveista lisätä ryhmiä.

3 HsrkyA SKA Cea 2 Shjk 28.3.1969 6 § ja liite Kilpeläisen ja Sainion kirjelmä 12.2.1969, 23.5.1969 ja liite
Kilpeläisen ja Sainion kirjelmä 23.5.1969.
4 HsrkyA SKA Cea 2 Shjk 5.4.1968 ja liite Kilpeläisen lausunto; Shjk 28.3.1969 6 § ja liite Kilpeläisen ja Sainion
kirjelmä 12.2.1969; Shjk 23.5.1969 ja liite Kilpeläisen ja Sainion kirjelmä 23.5.1969.
5 Kirsti Aallon haastattelu 13.4.2012; Kilpeläinen 1989, 207–208.
6 HsrkyA SKA Cea 2 Shjk 28.3.1969 6 § ja liite Kilpeläisen ja Sainion kirjelmä 12.2.1969. Leena Ormion
laudaturtyön aihe Paul Tillichin teologinen analyysi ihmisen hätätilasta ja uudesta olemassaolosta, jonka
manifestaatio on Jeesus Kristus liittyi sielunhoitoon, mutta se ei käsitellyt psyykkisesti sairaiden sielunhoitoa.
Ormio 1968.
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Luentojen tai esitelmien pitäminen sairaalan henkilökunnalle näyttää jatkuneen Kilpeläisen sairaalateologiuran loppuun asti. Hän oli pitänyt 1965 psykiatri
Kalle Achtén pyynnöstä henkilökunnalle luennon uskonnollisista yhteisöistä.
Todennäköisesti hän piti tämän luennon myöhemminkin tai sitä jaettiin monisteena henkilökunnalle. Kirsti Aalto, joka tuli 1968 teologian ylioppilaana Kilpeläisen ohjaamaan sairaalasielunhoidon harjoitteluun, muistaa Kilpeläisen pitäneen
luennon uskonnollisista yhteisöistä harjoittelun aikana.7
Laajemminkin kokeneiden sairaalasielunhoitajien tekemän työn määrästä kertoi Kilpeläisen toteamus Inga-Brita Castrénille. Hän ihmetteli nuorempien kollegojensa arvostelua: ”Vaikka tekisimme 28 tuntia vuorokaudessa, meitä ’vanhoja’
moititaan siitä, ettemme osallistu.” Kirjeestä ei käynyt ilmi, mihin nuoremmat olivat toivoneet vanhempien kollegojensa osallistuvan. Kysymys oli nähtävästi siitä,
että vanhimmat sairaalateologit olivat nuorempien mielestä niin kiinni omissa
sairaaloissaan, etteivät he osallistuneet riittävästi niiden ulkopuolisiin yhteisiin
tehtäviin. Kilpeläinen halusikin antaa tilaa nuoremmille naisteologeille. Paradoksaalisesti hän silloin, kun ei ollut liian väsynyt, koki juuri psyykkisesti sairaiden
sielunhoitajan työn ”maailman parhaaksi”.8
Maaliskuussa 1967 Irja Kilpeläinen kutsuttiin neljänsien sairaalasielunhoitajien koulutuskurssien (1967–1968) johtajaksi Niilo Syvänteen johdettua kaikkia
edellisiä. Jo joulukuussa 1966 Kilpeläinen oli ollut sairaalasielunhoidon toimikunnan työjaoston vieraana kertomassa koulutusasioista. Kilpeläisen kertoman pohjalta työjaosto antoi hänen sekä Fredrik Kankkosen ja Erik Ewaldsin tehtäväksi
laatia ehdotus kurssien ohjelmaksi.9
Kilpeläinen tarttui koulutuksen uudistamiseen. Hänellä oli apunaan helsinkiläiset sairaalalehtorit Eila Korhonen, Anja Luhtasela ja Maiju Myyrä sekä
meneillään olleessa koulutuksessa mukana ollut Toini Värri. He esittivät Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon johtokunnalle jo samana syksynä
yhteisesti suunnitelman sairaalateologien kouluttamiseksi. Suunnitelma perustui
laatijoidensa mukaan työkokemuksiin sekä aiemman koulutuksen ja ennen kaikkea
meneillään olleen koulutuksen kokemuksiin. Saatekirjelmässä allekirjoittajat pitivät
erittäin tärkeänä, että työhön palkattaisiin kokopäivätoiminen sihteeri organisoimaan kirkon sairaalasielunhoitoa ja tiedottamaan siitä seurakuntapapistolle. Sihteerin tehtäviä hoiti tuolloin oman toimensa ohella helsinkiläinen sairaalapastori
Fredrik Kankkonen. Sihteerin tehtäviin ei saatekirjelmän mukaan kuitenkaan
kuuluisi sairaalasielunhoitajien koulutus, jotta työmäärä pysyisi kohtuullisena.
Sairaalalehtorit pyysivät johtokuntaa antamaan ehdotuksestaan lausunnon kirkon
sairaalasielunhoidon toimikunnalle.10
Vaikka Kilpeläinen oli kaavaillut edistävänsä koulutuksen kehittämistä vasta
siinä tapauksessa, että hän olisi tullut valituksi Helsingin sairaalasielunhoidon
johtavaksi sairaalateologiksi11, hän ryhtyi joka tapauksessa toimeen. Hänellä oli
niin vankkumaton näkemys uudistustarpeesta ja voimakas usko Yhdysvalloissa
läpikäymänsä koulutuksen erinomaisuuteen, että hän ryhtyi tilaisuuden saatuaan toteuttamaan visiotaan ja sai tuekseen naiskollegansa. Kilpeläisestä oli tulossa
sairaalasielunhoidon uudistuksen johtohahmo. Helsinkiläiset sairaalalehtorit jatkoivat koulutussuunnitelmallaan jo muutoinkin osoittamaansa aktiivisuutta sairaalasielunhoidon uudistajina Irja Kilpeläisen johdolla.
7 Kirsti Aallon haastattelu 13.4.2012.
8 KA ICA kansio 12 Kilpeläinen Castrénille 31.3.1969; KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle
2.9.1969; Kilpeläinen 1989, 250.
9 KKHA Cb 1 Shtmk 29.3.1967 4 §; Cc 1 Shtmk työjaoston ptk 7.12. ja 14.12.1966 3–4 §.
10 HsrkyA SKA Cea 1 Shjk 27.10.1967 5 § ja liitteet koulutussuunnitelmaehdotus ja saatekirjelmä; Shjk
7.11.1967 3 § ja liite A.
11 KA Oulu Simeliana 4 Ab 13 Kilpeläinen Simojoelle 1.5.1966.
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Suostuminen koulutuskurssin johtajaksi ja koulutuksen uudistajaksi keskellä
lisääntyvää työmäärää sairaalassa oli merkkinä siitä, että Kilpeläinen halusi päästä
uudistamaan kirkon sairaalasielunhoitoa maanlaajuisesti. Samalla kun motivaatio
sairaalassa työskentelyyn väheni, halu jakaa Yhdysvaltain innostavia oppeja säilyi
tai peräti kasvoi.
Lausunnossaan johtokunta yhtyi ehdotukseen muutoin, mutta esitti, että sen
ehdottamien 40 keskusteluraportin sijasta kymmenen riittäisi peruskoulutukseen.
Saatekirjelmässä tärkeänä pidettyyn koulutussihteerin viran perustamiseen johtokunta ei ottanut kantaa, vaan jätti asian kirkon sairaalasielunhoidon toimikunnan harkittavaksi.12 Koulutussuunnitelmaehdotuksen pohjalta laadittiin ohjelma
neljättä sairaalasielunhoitajien peruskurssia varten. Kilpeläinen ja Kankkonen
viimeistelivät kurssiohjelman helsinkiläisten sairaalalehtorien tekemän ehdotuksen pohjalta ja hoitivat kurssin käytännön järjestelyt. Kilpeläinen valitsi Ewaldsin
kanssa kurssikirjat. Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta hyväksyi koulutussuunnitelmaehdotuksen lähes sellaisenaan. Sairaalasielunhoitajien koulutus sai
ensimmäisen varsinaisen suunnitelman, sillä aiemmille kursseille sellaista ei ollut
laadittu.13 Kilpeläisen vaikutusvaltaa ja luottamusta hänen osaamiseensa osoitti,
että kurssiohjelma perusteluineen oli käytännöllisesti katsoen kokonaan jäljennös hänen naisteologitovereidensa kanssa tekemästään ehdotuksesta. Merkittävä
uudistus aiempiin kursseihin verrattuna oli, että Kilpeläisen johdolla laadittiin
ensimmäinen varsinainen koulutuksen kokonaissuunnitelma.14
Kurssiohjelma perusteluineen piti esikuvanaan Yhdysvalloissa vallalla ollutta
Clinical pastoral education -koulutusta (CPE). Sielunhoidon opetusta tuli aiempiin kursseihin verrattuna huomattavasti lisää, ja henkilökohtaisen huollon keskustelumenetelmän opetus jäi pois. Koulutusohjelman perustelujen mukaan
tarkoituksena oli kehittää henkilökohtainen huolto -nimeä kantanut koulutus
henkilökohtaisen sielunhoidon menetelmien opetukseksi, kuten Kilpeläinen
pastoraalitutkielmassaan oli kertonut. Muutoksen perusteena oli, että sairaalasielunhoito oli paljon muutakin. Sairaalasielunhoitajan työ ei saanut muodostua
pelkästään casework-toiminnaksi.15
Kilpeläisen tultua koulutuksen johtoon henkisen huollon luentojen sijasta
opiskeltiin suomalaisiin oloihin sovellettua pastoral counseling -sielunhoitoa. Opetuksen sisältö ei kuitenkaan ollut kaukana aiemmin opetetusta henkilökohtaisesta
huollosta. Olihan Kilpeläinen mielestään opiskellut juuri social casework -menetelmää Yhdysvalloissa ja sen pohjalta kehittänyt pastoral counseling -sovelluksensa
sielunhoitoon. Tästä syystä olikin oikein puhua social casework -menetelmän kehittämisestä sielunhoidon menetelmäksi sen sijaan, että olisi puhuttu uuden menetelmän tuomisesta vanhan tilalle. Kilpeläisen kurssijaksoilla pitämien luentojen
käsikirjoituksia ei ole tallella, mutta hänen luentonsa syksyltä 1961 ja pastoraalitutkielmansa syksyltä 1966 kertoivat jo hänen näkemyksensä ja antavat siksi opetuksen sisällöstä luotettavan käsityksen.

12 HsrkyA SKA Cea 1 Shjk 27.10.1967 5 § ja liitteet koulutussuunnitelmaehdotus ja saatekirjelmä; Shjk
7.11.1967 3 § ja liite A.
13 KKHA KSA Cc 1 Shtmk työjaoston ptk 16.1.1967 4 §, 12.3.1967 3 §, 15.3.1967 3 §, 29.3. 3 § ja 9.5.1967 3 §;
Kettunen 1990, 185.
14 Kettunen 1990, 27–28.
15 KKHA KSA Hda 3 Sairaalasielunhoitajien peruskurssin 1967–1968 ohjelma ja perustelut.

184

julistajasta kuuntelijaksi

Menetelmäopetus oli edelleen aiempaan tapaan keskeisessä asemassa, sillä
sielunhoidon opetuksen 32 tunnista lähes puolet, 15 tuntia, oli varattu henkilökohtaisen sielunhoidon menetelmän opiskeluun. Sama tuntimäärä oli varattu
pastoraaliteologian opiskeluun. Kurssiohjelman perustelujen mukaan pastoraalipsykologia olisi kuvannut paremmin luentojen sisältöä, koska niillä käsiteltiin
psykologiasta sielunhoidolle saatavaa apua sekä sielunhoidon ja psykoterapian
suhdetta. Valinnan ratkeaminen pastoraaliteologiaan kertoi ajan ennakkoluuloista
psykologiaa kohtaan.16 On yhdyttävä Kettusen toteamukseen, että koulutuksessa
oli irtauduttu kokonaan dialektisen teologian sielunhoitotraditiosta, johon liittyi
näkemys sielunhoidosta julistuksena.
Kliinisen harjoittelun vähimmäispituudeksi koulutussuunnitelmaehdotus esitti
yhtä kuukautta, mutta tavoitteeksi kolmea kuukautta ja työnohjausistuntojen
määräksi neljääkymmentä. Lopullinen koulutusohjelma sisälsi vähintään kuukauden kliinisen harjoittelun sairaalassa. Yhteisten kurssijaksojen I ja III välille
sijoittuneeseen toiseen jaksoon kuului osallistuminen vähintään kymmenen kuukauden ajan työnohjaukseen, jossa käsiteltiin vähintään kymmenen ohjattavan sielunhoitotilanteistaan tekemää tapausselostusta, samaan tapaan kuin Kilpeläinen
oli omalta ohjaajaltaan Shugartilta oppinut. Luettavaksi edellytetystä kirjallisuudesta osa tentittiin ja osa piti lukea kursorisesti.17
Siirtyminen henkilökohtaisesta huollosta pastoral counseling -sielunhoitoon näkyi
luettavassa kirjallisuudessa niin, että Mervi Ahlan ja Lauri Tarvaisen henkilökohtaista huoltoa käsittelevä kirja oli poistettu ja sen sijaan oli luettava Wisen Pastoral
Counseling suomennettuna monisteena. Pintapuolisesti luettavaksi osoitettu kirjallisuus sisälsi tietoa sairauksista, sairaalaorganisaatiosta ja sairaalasosiologiaa. Ohjelman
mukaan akateemisen koulutuksen saaneet kykenivät omaksumaan pintapuolisesti
luettavien kirjojen sisällön itsenäisesti, joten luento-opetus ei ollut mielekästä.
Luentojen väheneminen antoi tilaa ryhmätyölle, joka liittyi koulutuksen työnohjaukseen.18
Uuden koulutuskurssin johtajan kädenjälki näkyi paitsi erityisen sielunhoidon menetelmän opetuksessa ja pastoraaliteologian tulossa opetukseen myös
koulutuksen käytännönläheisyyden oleellisena lisääntymisenä. Kokonaan uutta
olivat kliininen harjoittelu ja siihen liittynyt työnohjaus. Noin puolet kurssijaksojen päivittäisestä ohjelmasta oli kliinistä harjoittelua. Työnohjausta opetukseen
sisältyi peräti 40 tuntia.19 Yksi tärkeimmistä Yhdysvaltain-tuliaisista erityissielunhoidon koulutukseen oli tekemällä oppimisen periaate, joka käytännölliselle
Kilpeläiselle oli mitä luonnollisinta. Ensimmäinen sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutuksen peruskurssi sai suurelta osin Kilpeläisen vaikutuksesta selviä
yhdysvaltalaisen CPE-koulutuksen piirteitä pastoral counseling -sielunhoidon
opiskelun, tekemällä oppimisen ja henkilökohtaisen työnohjauksen muodossa.

16 HsrkyA SKA Cea1 Shjk 27.10.1967 5 § ja liitteet koulutussuunnitelma ja saatekirjelmä; KKHA KSA Hda3
Peruskurssin 1967 ohjelmaehdotus ja perustelut; KKHA KSA Hda3 Peruskurssin 1967–1968 ohjelma ja
perustelut; Kettunen 1990, 186.
17 KKHA KSA Hda 3 Sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutuksen peruskurssin 1967 ohjelmaehdotus ja
perustelut; Hda 3 muistio sairaalasielunhoidon IV kursseilla saaduista kokemuksista; Kettunen 1990, 180–181,
183, 185, 191, 327 ja 331.
18 KKHA KSA Hda 3 Sairaalasielunhoitajien peruskurssin 1967–1968 ohjelma ja perustelut; Hda 3 Peruskurssi
1967–1968, Luettelo sairaalasielunhoitajien peruskurssin kirjoista.
19 KKHA KSA Hda 3 Sairaalasielunhoitajien peruskurssin 1967–1968 ohjelma ja perustelut.
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Koulutuksen painottuminen aiempaa enemmän henkilökohtaisen ohjauksen
suuntaan, henkilökohtaisten valmiuksien kehittäminen ja koulutettavan yksilöllisyyden huomioon ottaminen olivat niin ikään vahvasti Kilpeläisen vaikutusta.
Luennoijien määrä väheni, mikä vaikutti opetuksen muuttumiseen henkilökohtaisemmaksi ja kurssien kiinteytymiseen20. Kilpeläinen korosti vahvasti sairaalasielunhoitajan henkilökohtaista soveltuvuutta, ja hän pohti vuoden 1968 lopussa
kunnollisten soveltuvuustestien tärkeyttä.21
Työnohjauksen tarve nousi erityisen selvästi esille Kilpeläisen johtaman sairaalasielunhoitajien peruskurssin palautteessa. Koulutuksen suorittaneet korostivat työnohjauksen merkitystä niin, että se osoittautui koulutuksen tärkeimmäksi
anniksi. Kilpeläisellä oli apunaan työnohjauksessa samat Helsingin seurakuntien
sairaalalehtorit Eila Korhonen, Anja Luhtasela, Maiju Myyrä ja Toini Värri, jotka
olivat olleet koulutussuunnitelmaehdotuksen allekirjoittajina hänen kanssaan. 22
Palautteesta heijastui koulutuksen suorittaneiden innostus ohjelmaan sisältyneeseen työnohjaukseen.
Yksi merkittävä uusi piirre Kilpeläisen johtamassa koulutuksessa oli yhteistyön aloittaminen muiden sielunhoitotyötä harjoittavien viranhaltijaryhmien
kanssa. Kurssille osallistui 13 sairaalasielunhoitajan lisäksi neljä vankilapappia.23
Kilpeläinen halusi kehittää sairaalasielunhoitajien ammattitaitoa myös työnohjauksen suuntaan. Hänestä tuli kirkon työnohjauskoulutuksen pioneeri, kun
hän ohjasi 1967–1968 neljän jo aiemmin apunaan olleen sairaalalehtorin työnohjausryhmää. Jokaisella sairaalalehtorilla oli kaksi teologian ylioppilasta sairaalasielunhoidon kliinisessä harjoittelussa. Kahdeksan harjoittelijan joukossa olivat
teologian ylioppilaat Eero Huovinen24 ja Matti-Pekka Virtaniemi. Koulutusprojektissa korostui sen rakenteesta päätellen yksilöllinen työnohjaus. Kilpeläinen
toimi projektin koulutusohjaajana. Lehtorit saivat valmiudet toimia työnohjaajina
ja teologian opiskelijat suorittivat tiedekunnan hyväksymän sielunhoitoharjoittelun. Kuvaavaa Kilpeläisen ja hänen kollegojensa antautumiselle uudenlaiseen
koulutukseen oli, että he käyttivät ainoan viikoittaisen vapaapäivänsä sunnuntain
työnohjauskoulutukseen ja Kilpeläinen lisäksi toisenkin opiskelijaryhmän ohjaamiseen.25
Sairaalasielunhoidon harjoittelijat oppivat lähimmäiskeskeistä sielunhoitoa,
jossa keskustelumenetelmänä oli hänen syksyllä 1961 ja pastoriaalitutkielmassa
hahmottelemansa spiraalikeskustelu. Harjoittelussa olivat keskeisessä osassa heidän
kirjoittamansa tarkat raportit 40 sielunhoitokeskustelusta, joita he olivat käyneet.
Niistä keskusteltiin työnohjaajaharjoittelijoiden kanssa tapaus kerrallaan. Kilpeläisen johdolla pidettiin sitten kokoavat keskustelutapaamiset koko kahdentoista
hengen joukolla.

20 Kettunen 1990, 191.
21 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/34 Kilpeläinen Simojoelle 28.12.1968.
22 KKHA KSA Hda 3 Muistio sairaalasielunhoidon IV kursseilla saaduista kokemuksista 1968.
23 Kettunen 1990, 28.
24 Eero Huovinen (1944–) toimi teologian ylioppilaana ja ensimmäisessä tehtävässään pappina SLEY:n
ylioppilastyön sihteerinä. Sen jälkeen hän teki merkittävän akateemisen uran ja eteni dogmatiikan professoriksi
sekä toimi Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dekaanina. Huovinen toimi Helsingin hiippakunnan
piispana 1991–2010. Pappismatrikkeli 2018, 245; Malkavaara & Mustakallio 2012, 569–573.
25 HsrkyA SKA Cea 1 Kilpeläisen lausunto sairaalasielunhoidon johtokunnalle 22.5.1968 liitteenä Shjk 6.9.1968
5 §; Kirsti Aallon haastattelu 12.4.2012; Huovinen 2001, 52–53.
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Kilpeläinen esitti sielunhoitoharjoittelijoiden luettavaksi ensisijaisesti Carroll
Wisen kirjan Pastoral counseling (1951) Seward Hiltnerin ilmeisesti samannimisen
teoksen (1949) rinnalla. Hän piti edellistä parempana, koska se sisälsi enemmän
sielunhoidon teologista näkökulmaa ja keskittyi keskusteluun eikä siinä näkynyt
niin paljon yhdysvaltalaisen seurakuntaelämän suomalaisille vieraita piirteitä.
Norman Auttonin kirjasta The Pastoral care of the mentaly Ill (1963) Kilpeläinen
toivoi luettavaksi lukua, joka käsitteli harjoittelijoiden kanssa käsiteltäviä ongelmia. Huomiota kiinnittää, että Kilpeläinen ei katsonut voivansa suositella muuta
suomenkielistä kirjallisuutta kuin omaa pastoraalitutkielmaansa, jota kopioitiin
tätä varten. Lisäksi hän suositteli luettavaksi Daniel Day Williamsin kirjan Prästen
och själavården (1964) ja Rogersin teoksen Client-centered Therapy (1951).26
Kilpeläinen tarjosi kesäksi 1967 luettavaa, joka osoitti hänen tärkeimmät oppiisänsä. Lukukehotuksessa voi nähdä myös kritiikkiä suomalaista sielunhoitokirjallisuutta vastaan ja samalla luottamusta omaan osaamiseen. Rogersin merkitys
Kilpeläisen sielunhoitomenetelmälle sai kuin sinettinsä, kun tämä suositteli hänen
toisen varhaisvaiheen pääteoksensa lukemista. Aiemmat merkit Williamsin merkityksestä Rogersin ohella saivat niin ikään vahvistuksen.
Syksyllä 1968 Kilpeläinen otti ohjaukseensa Hesperian sairaalaan kuusi teologian opiskelijaa. Ensin hän lähetti heidät soveltuvuustutkimukseen. Myönteisen
lausunnon saatuaan he kokoontuivat viikoittain Kilpeläisen työhuoneessa kahden
vuoden ajan. Jakso perehdytti opiskelijat psykiatrisen sairaalan maailmaan teologin näkökulmasta. Vähitellen opiskelijat saivat myös vastuuta: Kilpeläinen lähetti
heidät laulamaan pitkäaikaissairaiden osastolle, pitämään osaston iltahartautta
tai avustamaan sairaalan potilaille Töölön kirkossa pidetyissä ehtoolliskirkoissa.
Tähän ryhmään kuului muiden muassa teologian ylioppilas Kirsti Aalto. Tästä
harjoittelusta kehittyi myöhemmin teologisen tiedekunnan opintoihin edelleen
kuuluva sairaalaharjoittelu.27
Vuosia 1966 ja 1967 voi luonnehtia Irja Kilpeläisen siihenastisen sielunhoitajan uran muutosvaiheeksi, jonka aikana hän löysi paikan vaikuttaa sairaalasielunhoidon uudistamiseksi kirkossa. Kilpeläisestä tuli kirkon sairaalasielunhoidon
uudistaja, ja halusta päästä näyttämään uutta suuntaa koko kirkon sielunhoidolle
oli selviä merkkejä. Kilpeläinen oli valmiuksiltaan ylivoimainen sekä ainoa yhdysvaltalaisen sielunhoidon opit hallinnut ja työnohjaajaksi kouluttautunut sairaalateologi. Kilpeläisen Yhdysvaltoihin lähettäneiden toive, että hän toisi tuliaisinaan
käytännön sielunhoitotyön oppimisen lisäksi valmiuksia työnohjaukseen ja muuhun sielunhoidon koulutukseen, toteutui täysin.
Huolimatta Kilpeläisen tulkinnasta, että hänen ja Syvänteen sielunhoitonäkemykset olivat lähellä toisiaan, Syvänne kuului vanhaan sukupolveen. Hyväksyessään uuden ajattelutavan Syvänne oli puolitiessä matkalla kohti uutta sekä toimi
välittäjän roolissa vanhan ja uuden välillä. Nyt aika oli kypsä ja paikalla uusi henkilö, josta tuli henkinen johtaja uuden näkemyksen vakiinnuttamiseksi. Kilpeläisestä tuli Syvänteen siirryttyä sivuun kirkon sairaalasielunhoidon uudistuksen
suunnannäyttäjä. Hän sai ilmeisesti työtoverien ja ainakin hänen apunaan olleiden
naisteologien tuen. Kilpeläisen kutsuminen erikoistumiskoulutuksen johtajaksi oli
sairaalasielunhoitajien koulutuksen uudistamisen lähtölaukaus kirkossa.

26 KKHA KSA Da Kilpeläisen ohjauskiertokirjeet 1967–1968.
27 Kirsti Aallon haastattelu 12.4.2012.
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Elokuussa 1968 sairaalasielunhoidon toimikunta sai valtakunnallista toimintaa
ja koulutusta koordinoimaan päätoimisen sihteerin Pentti Miettisen. Näin työ sai
tärkeän lisävoimavaran ja edellytykset entistä järjestyneempään toimintaan. Kilpeläisen mielestä Helsingin sairaalasielunhoidon tilanne oli ongelmallinen, koska
työn johtaminen oli huonolla tolalla. Hän arvosteli johtavaa sairaalapastoria Erik
Ewaldsia ja piti tätä osaamattomana tehtävässään. Hän liitti asian kunnollisen
soveltuvuustestin puuttumiseen Ewaldsia tehtävään valittaessa. Kilpeläinen viittasi
sairaalateologien keskuudessa havaitsemaansa ilmiöön ja Aarno Sainion lausumaan, että jotkut häpesivät kutsumustaan; saadessaan lisää tietoa psykiatriasta ja
psykologiasta he yrittivät olla jotain muuta. Kritiikki kohdistui erityisesti Ewaldsiin, joka Kilpeläisen mukaan halusi olla psykoanalyytikko, vaikka hänellä ei ollut
siihen pätevyyttä.28
b) Sielunhoitonäkemyksen markkinoija
Kilpeläinen teki tunnetuksi sielunhoitonäkemystään kirjoittamalla aiemmin julkaisemansa pastoraalitutkielman teemaan liittyvistä asioista vuoden 1968 aikana.
Hän kuvasi työpaikkansa toimintaympäristöä ja sen haasteita Therapeia-säätiön
julkaisemassa Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa.29 Suomen kristillisen ylioppilasliiton ruotsinkielisessä Ad Lucem -lehdessä Kilpeläinen kirjoitti otsikolla Svartrock
blir vitrock siitä, mitä merkitsee, kun perinteisesti papin rooliin kuuluva musta
virkapuku vaihtuu sairaalateologin valkoiseen lääkärintakkiin30. Myöhemmin hän
kirjoitti yhteiskunnan syrjäytyneistä samassa lehdessä otsikolla Effektivitetskravet 31.
Kirjoitusten teemat nousivat Kilpeläisen oman työpaikan – psykiatrisen sairaalan –
tilanteista.
Pastoraalitutkielman ja lehtiartikkelien yhteisiä teemoja olivat yhteistyö lääkärien kanssa, sairaalahartaudet, ymmärtävä, ei-tuomitseva suhtautuminen itsemurhiin sekä psykoosisairaiden uskonnollisuus. Uskonnollisen kasvuympäristön
merkitys ja epäterveet kristilliset yhteisöt olivat niin ikään jo pastoraalitutkielmassa
esillä olleita teemoja.32
Kilpeläinen kirjoitti todennäköisesti ensin laajemman artikkelin Psykoterapeuttiseen aikakauskirjaan ja sitä hyödyntäen lyhyemmän Ad Lucemin kirjoituksen, joka
painotti osin eri asioita. Hän aloitti molemmat kirjoituksensa viittaamalla lyhyesti
sairaalassa toimivien pappien pitkään historiaan. Hän aloitti vähän arvostetuista
lasarettisaarnaajan ja vankilasaarnaajan tehtävistä. Sitten hän jatkoi sairaalassa vierailevaan seurakunnan pappiin ja päätti kirjoituksensa vakinaiseen sairaalan sielunhoitajana toimivaan pappiin. Sairaalasaarnaajan tehtävä oli Kilpeläisen mukaan
muuttunut uudenlaiseksi sen myötä, että virka oli saanut kuusi vuotta aiemmin
nimikkeen sairaalateologi. Hän katsoi tämän kuvaavan uutta näkemystä sielunhoitotyön merkityksestä sairaalassa. Uuden ammattinimikkeen käyttäminen vaikutti
hänen mielestään työryhmäperiaatteen kehittymiseen sairaalassa ja vasta vähän
aiemmin alkaneeseen sairaalasielunhoitajien koulutukseen.

28
29
30
31
32

KKHA KSA Cb 1, Shtmk 4.4.1968 5 §; KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/34 Kilpeläinen Simojoelle 28.12.1968.
Kilpeläinen 1968b, 173–193.
Kilpeläinen 1968c, 14–15.
Kilpeläinen 1968d, 14–16.
Kilpeläinen 1968b, 178–184.
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Kilpeläinen kertoi esittelevänsä kokemuksiaan työstä varsin henkilökohtaisesti
– kuin päivän tilannekatsauksena –, koska virka oli silloisessa muodossaan uusi ja
edelleen jatkuvasti kehittyvä. Hän kertoi asiasta suurpiirteisesti eikä maininnut
sairaalasaarnaaja-nimikkeen muuttumista sairaalapapiksi eikä sitä, että sairaalateologi-käsitteen taustalla oli myös naisteologien tulo sairaalasielunhoitajan tehtävään. 33
Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa Kilpeläinen aloitti havainnostaan, että työn
psykiatrisessa sairaalassa arveltiin usein olevan raskasta. Hän itse ei yhtynyt käsitykseen sellaisenaan, koska hän koki potilaat ja heidän antamansa kuvan elämästä haasteena, joka sisälsi koko elämän ja työn rikkauden. Se oli työtä parhaan
seurakunnan keskellä. Kärsimyksen kohtaamisen kesti työntekijänä aivan toisin
kuin muussa roolissa. Potilaat eivät olleet Kilpeläisen mielestä sielunhoitajan
suurin ongelma työssä. Raskasta perinteiseen papinrooliin verrattuna oli uuden
ja jatkuvasti muuttuvan roolin löytäminen sekä oman paikan etsiminen sairaalan moniammatillisessa työryhmässä. Jos sairaalateologilla itsellään oli haasteena
oman roolin löytäminen, niin Ad Lucemin kirjoituksen mukaan muilla saattoi
olla haasteena löytää sairaalalehtori monien eri alojen työntekijöiden joukosta tai
hänen työhuoneensa satojen muiden joukosta.34
Kilpeläinen näki sairaalasielunhoitajan olevan kahdenlaisten ennakkoluulojen
kohteena. Kaiken uskonnollisen, kaikkien sairaalassa ilmenevien kristillisyyden
muotojen liittämisestä teologiin hän oli jo aiemmin kertonut kollegoilleen. Sairaalateologin oletettiin tuntevan kaikenlaiset psyykkisesti sairaiden uskonnolliset piirteet ja hänen reaktioitaan niihin seurattiin. Koska hänen katsottiin jollain tavoin
edustavan jokaista niistä, häneen suhtauduttiin ilmiön mukaan joko myönteisesti
tai kielteisesti. Uskonnon edustaja joutui olemaan terapeuttisena ukkosenjohdattimena.35
Toinen ennakkoluulo, jota Kilpeläinen käsitteli näissä artikkeleissa, liittyi
ihmisten kokemukseen kirkon edustajasta, erityisesti papista. Kirjoittaja toi esille
monien käsityksen papista arvovaltaisena rovastina, jonka viereen järjestettiin
kirkollista kieltä osaava henkilö. Henkilökunta saattoi pelätä sairaalateologin
rupeavan saarnaamaan tuomitsevasti. Joku hoitohenkilökunnasta saattoi varoittaa
teologia tuomitsemisesta tai helvetistä puhumisesta hartauspuheessa tai keskustelussa potilaan kanssa.36
Teologi puolestaan saattoi yrittää korjata näitä ennakkoluuloja pyrkimällä
näyttämään minä-en-ole-sellainen ja heittäytymällä korostuneen rennoksi peittääkseen papillisuuden tai arvostelemalla muiden mukana kirkkoa ja uskovia. Itse
Kilpeläinen katsoi kuuluvansa niihin sairaalateologeihin, jotka pyrkivät jakamaan
jonkinlaista psykoterapeuttista tietoa koettuaan, että ”ympäristö luuli minun
olevan ihminen, joka on liimattu kokoon dogmeista”. Ajan myötä hän oli kuitenkin oppinut olemaan aidosti oma itsensä ja vahvistumaan kutsumustietoisuudessaan. Henkilökunnan ja potilaiden avulla syntyi ymmärrys siitä, että jokainen
uusi ammattiryhmä joutui kokemaan ennakkoluulot ja jokainen sijoitti elämänsä
aiemmat kokemukset uuteen ihmiseen.37
Molemmissa artikkeleissa Kilpeläinen otti esille tiimityön merkityksen, vaikka
se suuressa ja kiireisessä sairaalassa oli hänen mukaansa pikemmin ihanne kuin
33 Kilpeläinen 1968b, 173.
34 Kilpeläinen 1968b, 173, 175–177, 192–193; Kilpeläinen 1968c, 14–15.
35 Kilpeläinen 1968b, 174–175.
36 Kilpeläinen 1968b, 174; Kilpeläinen 1968c, 14.
37 Kilpeläinen 1968b, 174–175.
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todellisuutta. Hän korosti, että sairaalateologi oli hoitavan työryhmän jäsen huolimatta yhteyden löyhyydestä muihin työntekijäryhmiin. Toiseen ammattiryhmään
kuuluva ei aina edes tiennyt sairaalateologista, mutta tämä oli joka tapauksessa
jonkinlaisessa suhteessa jokaiseen sairaalan ammattiryhmään osana potilaan kokonaishoitoa. Tietoisuus tästä löyhästä yhteydestä tuki sielunhoitajaa työssään, ja
kenties se välittyi potilaallekin. 38
Ad Lucemin artikkelissa kirjoittaja korosti, että mitä kitkattomammin työryhmä toimi, sitä parempi oli tulos ja sitä vähemmän yksittäinen työntekijä siitä
erottui.39 Epäilemättä Kilpeläinen tarkoitti, että hoidon onnistuessa sairaalateologikaan ei erottunut tiimistä, vaan hänkin oli vain osanen hoidon kokonaisuudessa.
Sielunhoitaja, evankeliumin inkarnaatio, välitti näin evankeliumin sanomaa sanattomalla viestillä ja parhaimmillaan sairaalan suuren työryhmän lähes näkymättömänä osasena. Ero Kilpeläisen kertomaan esimerkkiin rovastin sairaalahartaudesta,
joka sekoitti osaston koko työpäivän, oli suuri.40
Näissä kahdessa kirjoituksessa Kilpeläinen nosti esille erityisen haasteen Hesperian sairaalan kaltaisessa lääkärien erikoistumissairaalassa, jossa paitsi potilaat
myös työntekijät vaihtuivat jatkuvasti. Hän vertasi sairaalan toimintaa liukuhihnaan, jolla teologin oli muiden mukana löydettävä luonteva paikkansa. Ajan
myötä saattoi havaita, että samanlainen irrallisuuden tunne oli kaikilla muillakin sairaalassa työskentelevillä, mikä hämmästyttävä oivallus antoi varmuuden,
että sairaalateologi oli sairaalassa yhtä lailla kotonaan kuin muutkin. Kilpeläinen
suhtautui potilaskeskeisen tasavertaisuusperiaatteen mukaisesti työntekijöihin ja
korosti, että sairaalateologin tuli mennä puolimatkaan heitä vastaan, tervehtiä ja
keskustella, jotta he tulisivat häntä vastaan.41
Kilpeläinen kertoi artikkeleissa samasta ongelmasta, josta hän oli puhunut
myös aiemmin, yhtäältä vapaudesta kehittää omaa työtään aikatauluineen ja toisaalta sitoutumisvelvollisuudesta ja sopeutumisesta sairaalan aikatauluun. Työajat
olivat hankalat: aamulla oli neuvottelut sekä illalla hartaudet ja avohoidon potilaiden tapaamiset. Kilpeläinen kertoi leikillisesti toivovansa joskus identtistä kaksosta, joka tekisi osan työstä. Hän muistutti sairaalateologin työn erityispiirteestä,
työaikalain tuoman turvan puuttumisesta.42
Sairaalateologin kaksinkertaisen vaitiolovelvollisuuden, josta kirkkolain vaatima oli sairaalan edellyttämää ankarampi, Kilpeläinen otti esille Psykoterapeuttisessa
aikakauskirjassa. Potilaan kanssa keskustellessa rippisalaisuudesta oli pidettävä
ehdottomasti kiinni. Joskus potilas kertoi teologille ripinomaisesti asioita, joita ei
voinut kertoa edes hoitavalle lääkärille tai muulle henkilökunnalle. Potilas pelkäsi
sairaskertomusta enemmän kuin lääkäriä. Lääkäri ja muu hoitohenkilöstö näkivät
potilaskansion, josta oli luettavissa potilaan elämänvaiheet ja kaikki tämän kertomat asiat. Ainoastaan sairaalateologilla kansiota ei ollut eikä hänelle kerrottua
sinne kirjattu. Kilpeläinen katsoi, että jos sielunhoitaja oli valmis yhteistyöhön
potilaan kanssa ja ajatteli tämän parasta, potilas kertoi itse kaiken tarpeellisen lääkärille, eikä ongelmia rippisalaisuuden kanssa syntynyt.43
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Pohtiessaan sairaan uskonnollisuuden suurta määrää psykiatrisessa sairaalassa
Kilpeläinen huomautti, että toisten sairaudenkuvaa hallitsi seksuaalisuus, iäkkäillä
ihmisillä puolestaan takertuminen omaisuuteen ja jatkuva pelko, että joku veisi
heidän arvokkaita tavaroitaan. Paranoidisten osuus saattoi hänen mukaansa olla
jopa suurempi kuin niiden, joilla oli uskonnollisia vääristymiä. Sairasta uskonnollisuutta oli kuitenkin paljon. Kilpeläinen pohtikin, saattoiko sellainen sairaalan
työntekijä, joka ei työnsä ulkopuolella kohdannut myönteistä ja valoisaa uskonnollisuutta, uskoa sellaista olevan olemassakaan.44
Kolme psykoosisairailla esiintyvää uskonnollisuuden ilmenemismuotoa, jotka
Kilpeläinen oli esitellyt pastoraalitutkielmassa, saivat täydennykseksi Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa neljännen, terveen kristillisen vakaumuksen. Kilpeläinen oli havainnut psyykkisesti sairailla yllättävän paljon tervettä, persoonaa
tukevaa uskonnollista elämää. Koska sellainen oli hiljaista ja näkymätöntä, niin
sairauteen liittyvä epäterve uskonnollisuus korostui. Hän kuvasi armon kokemuksen löytämistä sielunhoitokeskustelussa: potilas voi yhdessä sairaalasielunhoitajan kanssa haudata ahdistavan, vääristyneen jumalansa, minkä jälkeen terve
hengellisyys ja armollinen Jumala astuivat ihmisen elämään. Neljä uskonnollisuuteen liittyvää ryhmää olivat pääryhmiä, joiden väliin mahtui lukuisia erilaisia
variaatioita. Sairaskertomuksen yleinen maininta uskonnollisista tuskatiloista ei
Kilpeläisen mukaan johtanut mihinkään, vaan potilaan kanssa oli keskusteltava
henkilökohtaisesti, jotta saattoi päästä selville hänen uskonnollisuuteensa liittyvästä ongelmasta.45
Kilpeläinen ei liittänyt sairaan parantamista ja sielunhoitoa toisiinsa Syvänteen
tavoin. Sairaan uskonnollisuuden ollessa kyseessä Kilpeläinen näki nimenomaan
sielunhoitajan olevan se hoitotiimin ammattilainen, joka kykeni hoitamaan yhden
tärkeän osan sairaan paranemisessa. Sielunhoitaja osana hoitavaa tiimiä oli yksi
sairasta hoitavista. Ero Syvänteen näkemykseen oli suuri.
Pastoraalitutkielmassa Kilpeläinen oli varoittanut sielunhoitajaa erottelemasta
uskonnollisia ja muita asioita ihmisen mielessä muista erilliseksi alueekseen. Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa hän totesi sairaaloiden henkilökunnan ajattelevan
usein tällä tavoin ja vain sairaalateologin osaavan keskustella niistä. Hän katsoi,
että vaikka käsityksen taustalla olivat suomalaisten omintakeinen näkemys uskovista ja omat selvittämättömät asenteet, tärkein syy oli tiedon puute. Uskonnolliset
ongelmat johtuivat aina jostain asianomaisen elämässä tapahtuneesta, ja tämän
ymmärtäminen auttoi ymmärtämään potilaan sairauden laatua. Uskonnollinen
potilas ei ollut sattumalta joutunut johonkin ääriryhmään tai käyttäytynyt sairaalassa korostuneen hurskaasti.46
Kilpeläinen jousti Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa kielteisestä kannastaan,
joka koski perinteisten sielunhoitomenetelmien käyttöä. Hän nimittäin totesi, että
neuvovaa, lohduttavaa ja opettavaa sielunhoitoa oli joskus käytettävä hyvin tuskaisen, iäkkään tai vähälahjaisen potilaan kanssa. Useimmiten sielunhoitokeskustelu
käytiin kuitenkin potilaskeskeisellä menetelmällä, hän muistutti.47

44 Kilpeläinen 1968b, 178, 185.
45 Kilpeläinen 1968b, 178–185.
46 HtkliA Kilpeläinen 1966c, 71–72; Kilpeläinen 1968b, 185–186.
47 Kilpeläinen 1968b, 187–188.
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Psykoterapia oli Kilpeläisen mukaan opettanut paljon sielunhoitoa, ja menetelmä oli avannut täysin uudet mahdollisuudet ennen kaikkea psykiatrisen sairaalan
sielunhoitajalle. Psykoterapeuttisen aikakauskirjan lukijat olivat alan ammattilaisia,
joskin lehden taustayhteisön Therapeia-säätiön vaikutusvaltaisina jäseninä oli myös
teologeja. Kilpeläinen muistutti väärinkäsitysten välttämiseksi, että sairaalasielunhoitaja ei nimittänyt työtään psykoanalyysiksi, ja tiesi mitä sellainen edellytti,
mutta pitkä sielunhoitosuhde saattoi muodostua terapiasuhteeksi:
– – kukaan sairaalateologi ei nimitä työtään analyysiksi; olemme täysin
selvillä siitä, mitä tämä nimitys edellyttää. Mutta pitkä sielunhoidollinen suhde voi muodostua pitkäksi terapiasuhteeksi.48
Kilpeläinen näyttää pitäneen sairaalasielunhoitajaa pätevänä tekemään terapiaa.
Hän katsoi nimenomaan ei-ohjaavan sielunhoidon oppineen psykoterapiasta ja
piti tätä menetelmää terapiaan verrattavana.
Näin nousi esille kysymys, mikä erotti sielunhoidon terapiasta. Ero ratkesi
Kilpeläisen mukaan kahden seikan perusteella. Ensinnäkin apua hakeva valitsi
sielunhoitajan auttajakseen tietoisesti; hän halusi nimenomaan teologin hoitoon.
Toiseksi potilas teki valinnan avuntarpeensa perusteella. Sairaalasielunhoitajan hän
valitsi silloin, kun hänellä oli uskonnollisia ongelmia tai ainakin hän toivoi saavansa
apua henkilöltä, jonka hän arvioi kokevan maailman toivomallaan tavalla. Oli
asioita, joissa teologi oli erityisasiantuntija. Teologi hallitsi uskonnollisen kielen,
joka hoitosuhteen alussa loi turvallisuutta uskonnolliselle potilaalle. Ei-ohjaavasta
menetelmästä huolimatta sielunhoitaja joutui Kilpeläisen mukaan neuvomaan
usein hengellisissä kysymyksissä, käyttämään Raamatun termejä ja oikomaan väärinkäsityksiä. Sairaalateologi ei missään mielessä ollut käännyttäjä vaan ihmisen
auttaja hänen senhetkisessä vaikeudessaan. Yleensä potilas hakeutui sairaalateologin luo ilman, että tämä oli aktiivinen. Potilas otti itse yhteyttä, ja hoitaja tai lääkäri
ohjasi hänet sielunhoitajan puheille.49 Itse asiassa sielunhoitoon tuleva ihminen
määritteli, mikä teki keskustelusta sielunhoitoa: keskusteluavun antajan tuli olla
sielunhoitaja. Näin Kilpeläisen ystävän Erkki Niinivaaran synodaalikirjan lundilainen ajattelu maallisen ja hengellisen erottamattomuudesta näytti jälleen olevan
taustalla.
Sielunhoitajan ei sopinut Kilpeläisen mukaan aloittaa keskusteluprosessia sellaisen kanssa, joka jo oli muussa terapiassa, ellei siitä ollut sovittu terapeutin kanssa.
Teologi saattoi sen sijaan omasta puolestaan tukea potilaan suhdetta terapeuttiinsa.
Psykiatrin – Kilpeläinenhän rinnasti hänet psykoterapeuttiin – ja sielunhoitajan
erilainen maailmankatsomus ei yleensä ollut suuri ongelma, jos molemmilla oli
potilaskeskeinen näkemys. Mahdollisista ristiriidoista selvittiin yleensä neuvottelemalla. Koska kyse oli potilaan auttamisesta, auttajan maailmankatsomuksen ei
edes pitänyt tulla esiin. Kilpeläinen käytti artikkelissa asiasisällöstä päätellen sanoja
potilaskeskeinen ja psykoterapeuttinen synonyymeina.50
Hartauksien pidosta sairaalaosastoilla Kilpeläinen totesi, että hän oli pitänyt
niitä vuosien aikana paljon, mutta nyt niistä olisi voinut tyystin luopua, elleivät
potilaat olisi niitä toivoneet ja pettyneet hartauden jäädessä joskus pitämättä. Missään muualla kuin sairaalassa Kilpeläinen ei ollut kokenut, miten toimiva ihmisten
vapauden suoja uskonnonvapauslaki oli. Uskonnonvapauden periaate oli tukena,
48 Kilpeläinen 1968b, 188.
49 Kilpeläinen 1968b, 188–189.
50 Kilpeläinen 1968b, 189–190.
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kun osastolla oli hallitsevasti käyttäytyvä potilas, joka pyrki pakottamaan potilastovereitaan hartaustilaisuuteen tai esiintyi mielestään ainoan oikean uskon edustajana. Laki antoi kaikille myös sairaalassa vapauden: saattoi osallistua hartauteen tai
olla osallistumatta. Keskustelemalla ja joustaen tilanne voitiin järjestellä osastolla
niin, että kukin sai toimia halunsa ja vakaumuksensa mukaisesti ilman minkäänlaista painostusta. Kilpeläinen halusi kuitenkin kertoa olevansa kiitollinen siitä,
että sairaalan lääkärijohto oli estänyt kaikkien – kovin erilaisten – uskonnollisten ryhmien vierailut, koska muutoin kaupungin sairaalassa olisi sallittava kaikki
lukuisat ryhmät.51
Kilpeläiselle uskonnonvapaus ei merkinnyt vapaata kaikkien kukkien kukkimisen sallimista, koska hän oli havainnut sellaisen olevan vakava uhka psyykkisesti
sairaiden hauraalle psyykelle.
Kirjoittaja otti Psykoterapeuttisen aikakauskirjan artikkelissa esille ryhmätoiminnan, joka oli tärkeä toimintamuoto yhteiskunnan oravanpyörässä uupuneiden potilaiden parissa niin sairaalassa kuin sairaalajakson jälkeen. Hänelle se,
kutsuttiinko ryhmää uskonnolliseksi, ei ollut oleellista. Tärkeintä oli, että siinä
keskusteltiin potilaille tärkeistä asioista heitä kuunnellen. Ryhmissä eri uskonnollisten suuntien jäsenet ja myös ateistit saattoivat kohdata. Vaativa ryhmämuotoinen terapeuttinen työskentely tehosti sielunhoitotyötä siinä mielessä, että
avun piiriin tavoitettiin kerralla useita.52 Potilaskeskeinen näkemys sekä hengellisen ja maallisen erottamisen tarpeettomuus pätivät näin myös sielunhoidollisissa
ryhmissä. Kilpeläisen vuodesta 1967 yhdessä Aarno Sainion kanssa johtama Meryhmä, joka aluksi oli osa Kalle Achtén antamaa ryhmäpsykoterapiakoulutusta,
ei ollut Kilpeläiselle pelkästään psykoterapiaryhmä. Hänelle sairaalasielunhoitajana ryhmä oli, kuten muutkin ryhmät, hänen kokonaisvaltaisen näkemyksensä
mukaisesti myös sielunhoidollinen ryhmä, molempia yhdessä ja toisistaan erottamatta.
Kilpeläinen oli kiitollinen siitä, että sai olla työntekijänä kirkossa, ”jonka kirkkolaki ei tällä hetkellä tuntenut käsitettä itsemurhantekijä”, eikä työntekijää sitonut asiassa tietty kirkon määrittelemä kanta. Itsemurhaa yrittäneen kanssa tuli
keskustella pyrkien siihen, että keskustelun myötä elämään löytyisi mielekkyyttä.
Itsemurhan tapahduttua oli osoitettava tuomitsematta ymmärtämystä sille, että
asianomainen ei ollut jaksanut elää. Oli myös etsittävä mahdollisuuksia omaisten
tukemiseen.53 Kilpeläinen tarkoitti siis yksioikoisella toteamuksellaan, ettei kirkossa suhtauduttu itsemurhaan enää entiseen tapaan moraalisena kysymyksenä,
tuomittavana tekona.
Elämän vaatimusten alla uupuneet oli yksi ihmisryhmä, josta Kilpeläinen kantoi huolta. Hän kirjoitti heidän tilanteestaan Ad Lucemissa. Hän piti sairastumista
selviytymiskeinona sellaisille, jotka kokivat, että yhteiskunnan vaatimukset olivat
ylivoimaisia. Näiden uupuneiden ainoa ulospääsy tilanteesta oli ”lakata olemasta”
eli vetäytyä sairauden maailmaan, jossa saattoi nähdä todellisuuden toisenlaisella
tavalla.54
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Kirjoittaja korosti, että näillä sairailla oli ihmisarvo ilman suoritus- ja paranemisvaatimuksia. Hän nimitti nyky-yhteiskunnan tehokkaita ihmisiä robottiihmisiksi, joista heijastui kylmän raudan tuntu. Hän kysyi, eikö yhteiskunnan
kohtuuttomia vaatimuksia porttikäytävään paenneita voisi kutsua paikkaan, jossa
yhteiskunnan vaatimuksiin vastaamisessa epäonnistunut voisi olla hyväksytty, hengittää vapaasti ja kokea, että oli muitakin arvoasteikkoja kuin tehokkuus. Evankeliumia ei aina tarvinnut opettaa, sillä se sisälsi sellaisen ilmapiirin luomisen, jossa
jokaisella oli ihmisarvonsa ilman, että tämä oli ansaittava työtä tekemällä. Hän
viittasi ryhmäterapeuttisen toiminnan mahdollisuuksiin.55
Kilpeläinen ei uskonut tehokkuusyhteiskunnan muuttamismahdollisuuksiin.
Ihmisten oli kuitenkin mahdollista saada aikaan pieniä ilonsäteitä ja muodostaa
pienoismaailmoja, joissa saattoi nähdä muita värejä ja kuulla muita ääniä kuin
”kiivaan liikenteen kohinaa ja rahan kilinää”. Rogersin ja Wisen näkemysten
mukaisesti Kilpeläinen painotti, että ihmisen tunne-elämästä oli elämään löydettävissä rikkautta ja lämpöä. Joukko, jolla oli vaikeuksia selvitä yhteiskunnan tehokkuusvaatimuksista, oli hänen mukaansa suuri, ja jokainen kärsi vaatimuksista
jollain tavoin. 56 Kilpeläinen tunnisti modernin yhteiskunnan kovat suoritusvaatimukset ja tarttui käytännönläheisesti oman sairaalaseurakuntansa jäsenten ja
heidän kaltaistensa ihmisten tilanteeseen. Pääsisällöltään kirjoitus oli kuin viesti
psykiatrisesta sairaalasta niiltä, jotka olivat uupuneet ja sairastuneet armottoman
yhteiskunnan rattaissa.
Ad Lucemin artikkelin päätteeksi Kilpeläinen pohti seurakuntatyöntekijöissä
ihmetystä herättänyttä sairaalasielunhoitajan uusimuotoista roolia teologina. Seurakuntatyöntekijän oli hänen mukaansa vaikea ymmärtää, että sairaalateologi
ikään kuin hävisi vieraaseen maailmaan, jossa työrytmi oli toinen kuin paikallisseurakunnassa. Oli ihmetelty, oliko tällainen sairaalateologi enää sielunhoitaja. Kilpeläinen totesi ihmettelyyn, että oikeus toimia sairaalamaailmassa merkitsi uutta
mahdollisuutta tehdä palvelutyötä. Oli vapauduttava perinteisestä mielikuvasta
osaston päivän sekoittavasta hartaustapahtumasta. Sairaalateologi joutui sopeutumaan tosiasiaan, että oma työ oli kuin pisara meressä jatkuvasti kooltaan vaihtuvassa seurakunnassa.57
Viittaamalla Jeesuksen sanoihin Matteuksen evankeliumissa (Matt. 25) ”Mitä
olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä – – ” Kilpeläinen päätteli, että kärsivää
ihmistä saattoi paremmin auttaa silloin, kun sairaalateologi tunsi potilaan elämän
sekä saattoi keskustella useita kertoja tämän kanssa ja kulkea todellisen prosessin yhdessä. Sielunhoitaja rikastui itse kokiessaan työkentän todellisuuden toisella
tavalla, katoamalla jäsenenä työryhmään. Hän saattoi soveltaa uudella tavalla
Paavalin sanoja: ”Ei niin, että me haluaisimme vallita teidän uskoanne, vaan me
yhdessä autamme teitä teidän iloonne” (2 Kor. 1: 24).58
Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen markkinoinnin kohteena olivat psykoterapeutit ja muut psykoterapiasta perillä olevat, muiden muassa papit, jotka lukivat
Psykoterapeuttista aikakauskirjaa. Hän halusi kertoa, mistä psykiatrisen sairaalan
teologin työssä oli kyse. Kristillisessä opiskelijalehdessä tulevat akateemisen ammatin harjoittajat saivat selvitystä sielunhoitotyöstä psykiatrisessa sairaalassa. Syrjittyjen ja yhteiskunnassa heikoilla olevien puolustaja toi niin ikään näkemyksensä
tunnetuksi opiskelijoille. Lukijajoukko ei ollut suuri, mutta oletettavasti vastaan55
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ottavainen. Koska ei ole tiedossa, kirjoittiko Kilpeläinen lehtien pyynnöstä vai
tarjosiko hän kirjoituksiaan niille, ei ole mahdollista tehdä pidemmälle meneviä
johtopäätöksiä.
c) Luento kuuntelemisesta sinetöi opaskirjan kirjoittamisen
Syyskuussa 1968 Kilpeläinen piti ”kuuntelemisen seminaariksi” nimetyssä tilaisuudessa esitelmän otsikolla Mitä on aktiivinen kuunteleminen. Yhteisenä teemana
luennossa ja edellä käsitellyissä Kilpeläisen vuonna 1968 kirjoittamissa lehtiartikkeleissa oli kiireinen elämäntapa, joka saattoi sairastuttaa ihmisen. Kilpeläinen
aloitti luennon tästä ja siihen liittyvästä kokemuksestaan, ettei ihmisillä ollut aikaa
toisilleen. Hän piti ihmisten puhetta ajan puutteesta kiireisen ihmisen kokemuksena, ei kuvauksena olemassa olevasta tosiasiasta. Vaikka kuunneltiin toista, niin
ei ollut aikaa todella kuulla, mitä sanottavaa toisella oli. Luennoija näki taustalla
myös sukujen ja perheiden hajoamisen ja siitä johtuvan irrallisuuden kokemuksen.
Hänen kohtaamassaan potilasjoukossa ja sen myötä hänen työssään oli tapahtunut
merkittävä muutos: 1940-luvulla syntyneitä niin sanottujen suurten ikäluokkien
ihmisiä oli paljon. Vaikka kaupungeissa asuttiin tiiviisti, todellisuudessa moni kärsi
yksinäisyydestä. 59
Yhteiskunnan muutosta hallitsi Kilpeläisen mukaan paradoksi. Aiemmin
suvuilla, perheillä ja tuttavilla oli ollut tiiviimpi yhteys. Elämänpiiri oli tuntunut
varsin suurelta ja kuuntelijoita oli riittänyt, vaikka ihmisiä oli ollut vähemmän ja
oli liikuttu suppeammalla alueella. Nykyajan kiire rikkoi tämän yhteyden. Vaikka
ihmisiä oli paljon, heitä oli vähän. Todellinen kuunteleminen oli läsnä olemista
ja kiinnostusta toisen ihmisen elämästä, mikä aiemmin oli toteutunut yhteisöllisyydessä.60 Kilpeläinen teki terävän huomion ajan yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta ihmisiin ja perheisiin. Hän ei kuitenkaan maininnut perheiden
hajoamisen ja irrallisuuden kokemuksen yhtä keskeistä syytä, 1960-luvulla alkanutta massiivista muuttoa maalta pääkaupunkiseudulle61.
Kilpeläinen oli havainnut kuulluksi tulemisen tarvetta erityisesti 1940-luvulla
syntyneiden nuorten aikuisten potilaidensa keskuudessa. Yhteyden kaipuu ilmeni
hänen kokemuksensa mukaan niin, että nuoret aikuiset halusivat nimenomaan
teologin sielunhoitoon, vaikka Raamattu ei enää ollut heille auktoriteetti eikä
Kristus merkinnyt mitään.62 On huomionarvoista, että Kilpeläinen havaitsi halua
kristilliseen sielunhoitoon erityisesti siinä ikäluokassa, joka muodosti kirkon ja
muiden instituutioiden vastaisen liikehdinnän kärkijoukon.
Kuuntelemisen tuli olla luennoijan mukaan aktiivista kuuntelemista. Ihmisen
tuli saada puhua niin kauan kuin hänellä oli puhuttavaa. Sielunhoitaja ei saanut
keskeyttää häntä saadakseen itse puheenvuoron tai ohjatakseen apua hakeneen
menemään asiaan. Rogersin asiakaskeskeisen ajattelun mukaisesti autettava itse
määritteli, mikä oli tärkeää: kaikki mitä hän puhui, oli hänelle merkityksellistä.
Aktiivinen kuunteleminen oli aitoa kiinnostusta apua hakevan asiasta ja hänestä
itsestään. Aktiivinen läsnäolo merkitsi, että kuuntelijalla ei ollut muuta tekemistä toista kuunnellessaan eikä hänen ajatuksensa harhaillut muissa asioissa.
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Ammatikseen ihmisten kanssa toimivat tiesivät Kilpeläisen mukaan, että yhtäältä
kukaan ei voinut olla kiinnostunut jokaisesta ihmisestä, mutta toisaalta apua hakeva saattoi auttaa sielunhoitajaa kiinnostumaan itsestään. Kun tämä jaksoi eläytyä,
niin sielunhoidettava itse opetti kiinnostumaan.63
Kilpeläinen otti pastoraalitutkielmasta esille näkemyksensä, että evankeliumit
opettivat jokaisen ihmisen luovuttamatonta arvoa, ja lisäsi, että tämä merkitsi myös
ihmisten keskinäistä tasa-arvoa. Alemmuudentunne ja itsensä aliarvioiminen oli
väärin, mutta oma hengellinen kilvoitus ei saanut myöskään johtaa päinvastaiseen. Hengellisestä voimantunnosta saattoi seurata asettuminen toisen yläpuolelle.
Kilpeläinen sovelsi Jeesuksen sanoja oman elämän kadottamisesta ja löytämisestä:
oma uskonelämä tuli vapauttaa omien ristiriitojen pohtimisesta toista ihmistä varten siksi ajaksi, kun oli kuunneltava lähimmäistä. Sielunhoitaja joutui autettavansa kanssa prosessiin heittäytymällä uskon varaan tielle, josta ei tiedetty mihin
se johti.64 Tässä voi nähdä sovelluksen Rogersin siteeraaman client centered -terapeutin ja opettajan Nataniel J. Raskinin näkemyksestä, jonka mukaan ohjaaja
eläytyi asiakkaansa tilanteeseen jopa niin, että hän pyrki imemään itseensä kaikki
ohjattavan asenteet.65
Paavalin lausuma ”Ei niin, että me haluaisimme vallita teidän uskoanne, vaan
me yhdessä autamme teitä teidän iloonne” (2 Kor. 1: 24) sai asiakaskeskeisen
rogersilaisen tulkinnan. Sielunhoitaja ei tiennyt, millaisen ilon Jumala oli hoidettavalle varannut. Hänen tehtävänsä oli lähteä kuuntelemisen ja kuulemisen prosessiin autettavansa kanssa, jotta tämä itse löytäisi ilonsa.66
Kilpeläinen korosti, että todellinen ja aktiivinen autettavan kuunteleminen oli
täyttä työtä. Oli raivattava itsestä kerrotun mieleen painamisen esteet ja keskityttävä siihen, mitä autettava sanoi. Kilpeläinen katsoi, että kuunteleminen ja todellinen kuuleminen eivät kenties voineetkaan tapahtua yhtä aikaa, vaan peräkkäin
niin, että oivallus tapahtui jälkikäteen ja sen voi seuraavalla tapaamiskerralla kertoa
sielunhoidettavalleen. Tästä syystä sielunhoitoprosessiin tarvittiin aikaa. Kilpeläinen liittyi Rogersin näkemykseen, jonka mukaan oivallukset olivat terapeuttisessa
keskustelussa välttämättömiä ja syntyivät mahdollisesti päivien kuluessa. Tämän
takia muistiinpanojen tekeminen oli tärkeää. Muistiinpanoja tehdessään tai niitä
lukiessaan sielunhoitaja vasta saattoi oivaltaa sielunhoidettavansa sanojen takana
olevan merkityksen. 67
Esitelmä sai käytännönläheisyyttä Kilpeläiselle tyypilliseen tapaan todellisista
asiakastilanteisiin pohjautuvista tapausesimerkeistä. Tapauskertomuksetkin noudattivat useimmiten sielunhoidettavakeskeistä linjaa siinäkin mielessä, että niissä
ei ollut loppuratkaisua, vaan keskustelu jäi kesken.68
Aktiivisen kuuntelemisen suurin este oli luennoijan mukaan sielunhoitajan
jännittynyt hätätila, huoli siitä, mitä pitäisi sanoa ja mitä autettava odotti. Käsitys,
että Kristuksella oli vastaus kaikkiin kysymyksiin, merkitsi, että sielunhoitaja vaati
itseltään samaa. Sielunhoitajalla tuli olla malttia kuunnella autettavaansa, eikä
tämäkään odottanut valmiita vastauksia. Kilpeläinen sanoi sielunhoidettavalleen,
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että hän koetti auttaa, vaikka ei tiennyt osasiko, mutta hän oli valmis keskustelemaan muutamia kertoja ensitapaamisen jälkeenkin. Useimmiten apua hakeva
yllättyi positiivisesti, kun hän sai mahdollisuuden tulla vielä uudelleen.69
Kilpeläinen kertoo muistelmissaan kirjan Osaammeko kuunnella ja auttaa.
Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän opas (1969) saaneen alkusysäyksen
Tampereella pidetyillä diakoniatyön neuvottelupäivillä syyskuussa 1968. Päivien
yhteydessä on ilmeisesti ollut ”kuuntelemisen seminaariksi” nimetty tapahtuma. Seminaariesitelmän pohjalta käydystä yhteiskeskustelusta Kilpeläinen kertoo
muistelmakirjassaan:
Pidin [Tampereen diakoniatyön neuvottelu-] päivillä alustuksen ja eräs
Karjalan puolen rouva huusi:
– Te helsinkiläiset saatte kaikenlaista opetusta sielunhoitoon, mutta
me emme saa mitään. Eikö kukaan voisi edes kirjoittaa yhtä kirjaa
tavallisesta nykyhetken sielunhoidosta? Että saisimme edes jotain!
Minä pomppasin pystyyn.
– Minä kirjoitan.
Jo sillä kertaa ajattelin, että kirjoitan Patajärven diakonissalle. Patajärven seurakunta on sellainen yleisseurakunta, vähän sama kuin
hölmölä muussa yhteydessä.70
Lupaus kirjoittaa Patajärven diakonissalle merkitsi, että Kilpeläinen suunnitteli
kirjoittavansa käytännöllisen, helposti ymmärrettävän oppaan, joka sopisi jokaiselle seurakunnan työntekijälle alkaen tavallisesta maaseutuseurakunnan diakonissasta. Kirjoittamislupaus oli käytännössä jo kypsyneen päätöksen julkinen ilmoitus,
jonka Kilpeläinen spontaanisti päätti esittää vastauksena pyyntöön kirjoittaa kirja
sielunhoidosta. Kustannussopimuskin on nähtävästi ollut käytännössä valmiina tai
luvattuna ennen Tampereen diakoniapäiviä, koska kirjoittaja rohkeni luvata kirjan ilmestyvän pian ja ottaa kirjoittamiseen virkavapautta jo vuoden 1969 alussa.
WSOY oli Kilpeläisen mukaan nihkeä ottamaan kirjaa kustannettavakseen71, mutta
mahdollinen vastahankaisuus oli syksyllä 1968 ohi. Takeena oli pitkäaikainen
suhde kustantajaan.72
Alkuperäinen suunnitelma kirjoittaa kirja psykoosisairaiden sielunhoidosta
pastoraalitutkielman pohjalta oli kypsynyt syksyyn 1968 mennessä päätökseksi
laatia henkilökohtaisen sielunhoidon opas.

69 Kilpeläinen 1968a, 6–12.
70 Kilpeläinen 1989, 200–201.
71 KA Oulu Simeliana 4 Ab: 13/34 Kilpeläinen Simojoelle 2.9.1969.
72 WSOY oli Kilpeläisen kirjojen kustantajana ensimmäisistä kirjoista 1940-luvun puolivälistä alkaen
1980-luvulle asti, jolloin Kirjapaja otti kustannusvastuun.
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2
Osaammeko
kuunnella ja auttaa

a) Kirjan synty, jäsennys ja tarkoitus
Irja Kilpeläisen täytti ”kuuntelemisen seminaarissa” antamansa lupauksen kirjoittamalla pikavauhtia kuukauden virkavapaalla talvella 1969 käsikirjoituksen
kirjaan Patajärven diakonissalle. Osaammeko kuunnella ja auttaa. Lähimmäiskeskeisen sielunhoidon opas ilmestyi heinäkuussa 1969. Kilpeläinen kuvasi kirjaansa
alkusanoissa yksinkertaiseksi ja käytännölliseksi puheenvuoroksi, kuten käytännönläheisyyteen aina pyrkineeltä sielunhoitajalta sopi odottaa. Hän muistutti, että
teoreettista kirjallisuutta, lähinnä ulkomaista, oli saatavilla sitä tarvitseville.73
Kirja oli alaotsikkonsa mukaisesti rakenteeltaan opas. Se koostui kolmesta otsikoimattomasta pääluvusta. Ensimmäisessä Kilpeläinen johdatteli lukijan oppaansa
varsinaiseen opastusosaan neljässä alaluvussa Työtoverilleni, Sielunhoito – sielunhoitaja, Perinteelliset sielunhoitomenetelmät ja Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän periaatteet.
Kirjan toinen, laajin pääluku oli varsinainen sielunhoidon opas. Sen kahdeksan alalukua oli otsikoitu Hän tulee luoksemme, Hän voi olla yllättävä, Aktiivinen
kuunteleminen ja kuuleminen, Hänen kielensä, Jokainen ihminen on hauras, Kaksi
turvallista tienviittaa, Varoitusmerkkejä tiellämme, Eräitä kysymyksiä ja Keskustelun
ajoittaminen, arviointi ja suunnitelma.
Kolmas pääluku pohti sielunhoitosuhdetta työntekijän näkökulmasta ja sielunhoitajan työn edellytyksiä, evästi vahvan ammatti-identiteetin rakennusaineilla
sekä opasti työssä jaksamiseen työyhteisön jäsenenä. Lopuksi kirjoittaja neuvoi
kuin kädestä pitäen, miten kirjaa voisi käytännössä hyödyntää oppaana sielunhoitoon.

73 Kilpeläinen 1969, 9.
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Sivujen taitolla kirjoittaja oli halunnut helpottaa kirjan käyttöä käsikirjana
sijoittamalla marginaaliin iskulauseen omaisia huomautuksia tekstin sisällöstä.
Käytännönläheisesti menetelmää havainnollistavia keskusteluesimerkkejä oli runsaasti, peräti 66. Tositilanteista aiheensa saaneet keskustelutilanteiden kuvaukset ja
muut esimerkit veivät kirjan noin 200 sivusta lähes puolet. Kilpeläinen oli muuntanut tapauskertomuksia niin, että henkilöitä ei voinut tunnistaa lukuun ottamatta
muutamia, joihin hän oli saanut asianomaisilta julkaisuluvat. Keskusteluesimerkit
lisäsivät todentuntuista havainnollisuutta ja kiinnostavuutta. Kirjoittaja oli laatinut esimerkit niin, että sielunhoitajana oli niissä paikallisseurakunnan työntekijä,
pappi, seurakuntalehtori, nuorisotyöntekijä tai diakonissa.74 Näin tapauskertomuksiin oli tullut seurakuntatyöntekijän arkeen asettuva tuntu.
Kilpeläinen kertoi kirjoittaneensa kirjan hankkimansa tiedon ja kokemuksen
pohjalta:
Se, mitä olen kirjoittanut, on muodostunut kaikesta sen yhteisestä
vaikutuksesta, mitä olen omaksunut hyviltä opettajiltani, kirjoista,
seminaareista ja erityisesti käytännön työn kokemuksista siinä sairaalaseurakunnassa, jossa olen viime vuodet saanut toimia.75
Kilpeläinen korosti työkokemustensa merkitystä kirjan aineistona, mutta ei maininnut sairaalassa työskentelynsä lisäksi aiempaa työkokemustaan. Kirjallista
materiaalia hänellä oli runsaasti. Erityisen tärkeä oli kolme vuotta aiemmin valmistunut pastoraalitutkielma. Kirjan kirjoittamista edeltäneen vuoden (1968) aikana
esitelmien laatiminen ja aikakauslehtiartikkelien kirjoittaminen olivat olleet kuin
tulevan kirjan käsikirjoituksen kirjoittamista. Esitelmien ja alustusten pitämistä
sekä koulutustehtäviä voi pitää oman ajattelun ja näkemysten testaamisena ennen
niiden kirjaksi saattamista. Kilpeläisellä oli aineisto kirjaa varten niin valmiina,
että kuukausi kirjoittamista varten riitti rutinoituneelle kirjoittajalle.
Kilpeläisen mukaan kirjan esittelemää keskustelumenetelmää käytettiin jo
useilla eri aloilla. Hän mainitsi perheneuvonnan ja sairaalat, joista viimeksi mainituissa puhuttiin hoidon potilaskeskeisyydestä hänen mukaansa luontevasti. Uutta
kirjassa oli sielunhoitomenetelmän soveltaminen ”meidän oloihimme” ja Suomen
luterilaisen kirkon työhön.76 ”Meidän oloillamme” kirjoittaja tarkoitti siis jotain
muuta kuin sairaaloiden oloja ja kirkon työllä muuta kuin perheneuvontaa.
Kirjallaan Kilpeläisen halusi uudistaa kirkon sielunhoitoa. Uudistushalusta oli
ollut merkkejä jo hänen ensimmäisissä esityksissään Yhdysvalloista paluun jälkeen.
Hän oli löytänyt ja esitteli kirjassa joitain esikuvallisia asioita Yhdysvaltain toimintakulttuurista. Konkreettisia suunnitelmia uudistajaksi hän oli tuonut esille
keväällä 1966 pyrkiessään Helsingin sairaalasielunhoidon johtoon. Uudistamisen
halu oli ollut havaittavissa myös pastoraalitutkielmassa.
Mitä uutta kirja sitten toi luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien sielunhoitoon ja muualle sielunhoidon erityiskoulutusta vailla olevien joukkoon? Kysymyksen voi esittää myös muodossa, millä tavoin kirja pyrki uudistamaan kirkon
sielunhoitoa. Viitaten Kilpeläisen omaan näkemykseen kirjan tehtävästä voi kysyä,
mitä asiakaskeskeisen keskustelumenetelmän soveltaminen suomalaisiin oloihin ja
kirkon työhön tarkoitti.
74 Kilpeläinen 1969, 10.
75 Kilpeläinen 1969, 9.
76 Kilpeläinen 1969, 10, 24.
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Jotain uutta myös verrattuna perheneuvontaan ja muihin samaa menetelmää
käyttäneisiin työmuotoihin Kilpeläinen katsoi tuovansa, koska hän oli päättänyt
antaa menetelmälle uuden nimen. Hän pohti nimivaihtoehtoja. Niitä olivat hänen
aiemmin käyttämänsä sairaalamaailmaan sopiva ”potilaskeskeinen”, perheneuvonnan käyttämä Rogersin client centered -käsitteen suomennos ”asiakaskeskeinen” tai
”konfidenttikeskeinen”. Hän päätyi kuitenkin sanaan lähimmäiskeskeinen. Perusteena oli sielunhoitomenetelmän perusperiaate: painopiste oli aina autettavassa
ihmisessä, lähimmäisessä.77
Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen tunsi ennen kirjan ilmestymistä rajallinen,
enimmälti ammattilaisten tai muutoin erityisasemassa olevien joukko. Luentojen
kohderyhmänä syksyllä 1961 olivat olleet vain sairaalasielunhoitajat. Pastoraalitutkielma ei ollut ollut laajalti jaettu painotuote. Vartijan suppea lukijakunta oli
saanut edellä mainitun rippiä käsittelevän artikkelin lisäksi luettavakseen tiivistelmän pastoraalitutkielmasta. Muista Kilpeläisen kirjoittamista lehtiartikkeleista,
pakinoista ja hänestä tehdyistä lehtihaastatteluista oli välittynyt piirteitä hänen sielunhoitonäkemyksestään. Social casework -menetelmästä oli suomen kielellä Mervi
Ahlan ja Lauri Tarvaisen sosiaalityön opiskelun tarpeiden näkökulmasta kirjoittama oppikirja Henkilökohtainen huolto (1959).
Näin ollen kirjoittajan omaan näkemykseen siitä, mikä kirjassa oli uutta, voi
yhtyä siinä mielessä, että uutta oli kirjan ilmestyminen. Osaammeko kuunnella ja
auttaa oli ensimmäinen suomenkielinen autettavakeskeisen ei-ohjaavan sielunhoitomenetelmän kokonaisesitys. Kirja tarjosi keskustelumenetelmän nyt ensi kertaa
jokaisen paikallisseurakunnan työhön, jokaisen sielunhoitotyötä ja muutakin keskusteluapua antavan käyttöön ja jokaisen kiinnostuneen luettavaksi.
Alkusanoissa Kilpeläinen osoitti kirjan paikallisseurakuntien työntekijöille
ammatista riippumatta. Hän toivoi kirjan auttavan kaukana kouluttautumismahdollisuuksista olevaa lukijaa. Toivomus osoitti, että Kilpeläisellä oli mielessään
syrjäisen maaseutuseurakunnan diakoniatyöntekijä, sillä hän arveli lukijan voivan
olla etäällä sielunhoidon opetuksen ja harjoittelun mahdollisuuksista. Kirjoittaja
toivoi, että kirja olisi avuksi myös muuhun uskonnolliseen yhteisöön kuuluvalle
tai mihinkään kirkkokuntaan kuulumattomalle lähimmäisen auttamiseksi. Hän
myönsi osittain todeksi näkemyksen, että sielunhoitoa ei voinut oppia kirjoista,
vaan oppiakseen työntekijä tarvitsi toisen henkilön käytännöllistä ohjausta ja omien ongelmiensa tiedostamiseksi toisen apua. Kaiken sen alkuunpanijana, mitä jo
oli opittu, oli kuitenkin kirjallisuus. Kilpeläinen piti ainoana ehdottomana esteenä
sitä, että sielunhoidosta kiinnostunut ei halunnut oppia.78
Kilpeläisen tapaa opastaa kuvasivat useat lukujen otsikot. Ne kertoivat kirjoittajan ystävällisestä ja empaattisesta asenteesta lukijoita kohtaan ja antoivat odottaa
samanlaista suhtautumista sisällöltäkin. Näin jo otsikot ohjasivat lukijaa – sielunhoitajaa – samankaltaiseen suhtautumiseen autettaviaan kohtaan. Huomionarvoinen oli toisen pääluvun aloittaneen alaluvun alku:
Ennen kuin hän tulee luoksemme, meidän on hyvä miettiä, mitä itse
toivoisimme tai emme toivoisi, jos olisimme monen pohtimisen jälkeen
päättäneet kääntyä sielunhoitajan puoleen.79

77 Kilpeläinen 1969, 9–10, 24.  
78 Kilpeläinen 1969, 10.
79 Kilpeläinen 1969, 37.
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Luku alkoi kehotuksella asettua sielunhoidollista apua hakevan ihmisen asemaan.
Kilpeläinen perusteli me-pronominin käyttöä sillä, että hän halusi osoittaa olevansa
lukijan työtoveri. Hän muistutti lisäksi, että auttajakin saattoi olla autettava, vieläpä molempia yhtä aikaa.80 Kirjoittajan asettuminen työtoverina sielunhoitotyötä
tekevän rinnalle opastamaan tätä itsekin epätäydellisenä oli myötäelävä tapa kirjoittaa opaskirja. Jo pastoraalitutkielmassa Kilpeläinen oli pitänyt välttämättömänä, että sielunhoitajalla olisi eläytyvä ja hyväksyvä asenne. Kirjassa hän korosti
vielä aiempaa selkeämmin auttajan tasavertaisuutta autettavansa kanssa.
Poikkeuksellista verrattuna Kilpeläisen sielunhoidon piirissä toimineisiin oppiisiin oli todellisuuspohjaisten käytännön keskusteluesimerkkien suuri määrä. Sen
sijaan Kilpeläisen terapiaoppi-isä Rogers oli käyttänyt teoksissaan varsin paljon
esimerkkejä. Vastaavaa käytännön arkitodellisuuteen kiinnittyvää sielunhoidon
opastusta ei liene Suomessa esiintynyt kuin Kilpeläisen omassa pastoraalitutkielmassa, lehtiartikkeleissa ja esitelmissä. On vielä haettava vastausta kysymykseen,
oliko muutoin itse kirjan asiasisällössä sellaista uutta, jota Kilpeläinen ei aiemmin
olisi esittänyt.
Käsite sielunhoito, jonka Kilpeläinen oli todennut huonoksi jo pastoraalitutkielmassaan, sai myös kirjassa kritiikkiä osakseen. Hän ehdotti, että ikivanhan kolmijaon (henki – sielu – ruumis) perusteella pitäisi puhua hengenhoidosta. Hän
kumosi ehdotuksensa saman tien ja totesi, että onneksi sanaa ei ollut käytetty.
Nähtävästi sielutiede-käsitettä käytettiin vielä 1960-luvun lopulla kuten vuosikymmenen puolivälin aikoihin, ja oli sekaannuksen vaara. Mielekäs työ teki huononkin käsitteen sisällön mielekkääksi. Työntekijän selkeä käsitys työstään, vahva
ammatti-identiteetti, poisti huolen siitä, mihin ongelmiin sielunhoitokeskustelu
johti ja millä nimellä sitä jonkin määritelmän mukaan tuli kutsua. Vastuullisuus
ja työnilon kokeminen vapauttivat siirtämään painopisteen kokonaan autettavaan
ihmiseen. 81
Kilpeläinen arvosteli aiemmin ilmestynyttä sielunhoitokirjallisuutta. Hän totesi
kaikkien lukemiensa sielunhoidon oppaiden alkavan sielunhoidon määritelmillä,
jotka olivat hänen mielestään jättäneet monia kysymyksiä avoimiksi. Hän sanoi
tekevänsä poikkeuksen jättämällä määritelmän esittämättä. Koska painopisteen
tuli aina olla autettavassa, kaikki teoreettiset luokittelut – kirjoittaja käytti sanaa
jaot – unohtuivat apua hakevan hädän edessä, hän perusteli. Lähimmäiskeskeisen menetelmän periaate kävi näin perusteluksi määritelmän tarpeettomuudelle.
Kilpeläinen kertoi kunnioittavansa sielunhoidon ja psykoterapian sekä kirkon eri
työmuotojen rajankäyntejä, mutta huomautti, että ”käytännössä voisi esittää lukemattomia kysymyksiä”.82

80 Kilpeläinen 1969, 9–11.
81 Kilpeläinen 1969, 13, 16. Jos sielunhoidon määritteleminen oli haasteellista 1960-luvulla, se on yhä vaikeaa.
Erkki Kansanahon mukaan käsitettä ei saisi käyttää, ellei tiedä, mitä se tarkoittaa. Kansanaho 1960, 113. Eräs
vaikeus piilee siinä, että psykoterapiakäsitteen voi suomentaa sanalla sielunhoito. Raamattu ei käsitettä käytä.
Kettunen 1997, 46.
82 Kilpeläinen 1969, 13–14.
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Kirjoittaja otti esimerkiksi rajankäynnin vaikeudesta evankeliumin kertomuksen Kaanan häistä. Hän näki Jeesuksen auttaneen isäntäväen taloudellisissa
huolissa ja heidän suhteessaan vieraisiinsa. Jeesus auttoi hänen mukaansa myös
morsiusparia, jonka elämään hääjuhlien epäonnistuminen viinin loppumisen
vuoksi olisi jättänyt varjon. Kilpeläinen aprikoi, toimiko Jeesus diakoniatyöntekijänä, sielunhoitajana vai psykoterapeuttina muuttaessaan veden viiniksi, ja osoitti
sitten kysymyksen tarpeettomaksi. Tärkeintä oli moneen ongelmaan auttanut
apu. Kirjoittaja osoitti vielä rajankäynnin vaikeuden kysymällä, saattoiko rajan
tehdä esimerkiksi erottelemalla ongelmat hengellisiin ja muihin kysymyksiin tai
niin, että niillä tapaamiskerroilla, jolloin puhuttiin ihmissuhdeongelmista, oli kyse
psykoterapiasta ja hengellisistä asioista puhuttaessa sielunhoidosta. Jaot oli käypä
käsite, sillä Kilpeläinen esitti sielunhoidon määritelmien laatimiseen kaksi syytä:
tarpeen rajata sielunhoito muista kirkon työmuodoista ja pyrkimyksen tehdä ero
psykoterapian ja sielunhoidon välillä.83
Kyseenalaistettuaan siihenastisia rajankäyntejä ja kieltäydyttyään sielunhoidon
määritelmästä Kilpeläinen ryhtyi itse määrittelemään rajoja. Rajankäynti oli hänen
mukaansa tarpeellista siksi, että perinteisten sielunhoidon menetelmien rinnalle
tullut psykologian ja psykiatrian antama runsas ja arvokas tieto oli hämärtänyt
sielunhoitajan roolia.84
Kilpeläisen kuvaus antoi kenties tarkoituksellisesti ristiriitaisen vaikutelman.
Hän piti lopulta rajojen tekemistä eri työmuotojen välille sen vaikeuden vuoksi
luovuttamattoman tärkeänä. Se oli peräti sielunhoitajan identiteettikysymys.
Uusien ihmistieteen alojen myötä papin ammatin arvostus oli laskenut, mutta
lääkäriä arvostettiin edelleen. Kilpeläinen näki sanoilla psykologia ja psykiatria olevan lähes maaginen vaikutus ihmisiin. Uusilla tieteenaloilla oli hänen mukaansa
sellainen vaikutus, että jokainen sielunhoitaja yritti jossain vaiheessa uuden tiedon
innostamana olla jotain enemmän kuin tavallinen sielunhoitaja. Kirjoittaja näki
samalla myös vastakkaisen näkemyksen esille tulon, uutta tietoa vastustavan joukon, koska hän saman tien kääntyi puolustamaan uuden tutkimustiedon hyötyjä.
Tuli olla avoin uudelle tiedolle, joka auttoi sielunhoitajaakin ymmärtämään ihmistä aiempaa paremmin. Hän kysyi, oliko sielunhoitajan oltava tietämätön siitä,
mitä ajassa tapahtui.85
Kilpeläinen vertaili sielunhoidon ja psykoterapian tehtäväkenttiä. Tässä yhteydessä hän ensimmäisen kerran ilmoitti suoraan käsityksensä, että ”psykiatrit ja
psykologit edustavat psykoterapiaa”. Vertaillessaan hän jälleen käytti käsitettä psykiatri ikään kuin psykoterapeutin synonyymina. Tämän vastaanotolle avun tarvitsija hakeutui jonkin sairauteen viittaavaan oireen vuoksi. Sielunhoitajan luo hän
meni jonkin elämässä kohtaamansa vaikeuden vuoksi.86

83 Kilpeläinen
84 Kilpeläinen
85 Kilpeläinen
86 Kilpeläinen
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Kilpeläinen näki historiassa vuorottelua sillä tavoin, että muutama vuosikymmen aiemmin pappia oli pidetty auttajana vain hengellisissä asioissa, mutta
vuosisatojen ajan ennen tuota vaihetta pappi oli ollut paikkakunnan isä, jolle oli
kerrottu kaikenlaiset huolet. Ihminen koki nyt uudelleen sielunhoitajan luotettavana auttajana, jolle saattoi kertoa vaikeuksistaan ja ahdistusta aiheuttavista asioistaan riippumatta siitä, olivatko ne hengellisiä vai eivät.87 Kilpeläinen katsoi,
että papin ammatin arvostuksen laskusta huolimatta nyttemmin oli tapahtunut
paluuta entiseen.
Psykoterapeutti (psykiatri) toimi koulutuksensa pohjalta rajatulla alueella. Sielunhoitaja työskenteli oman koulutuksensa pohjalta silloinkin, kun hän keskusteli
autettavan kanssa tämän arkisista asioista. Ihmisen ongelmat erottivat psykiatrin
ja sielunhoitajan tehtävät toisistaan. Kilpeläinen huomautti tässä yhteydessä vielä, että hänen kirjassa esittelemänsä keskustelumenetelmä ei ollut oppijärjestelmä
tai psykoterapiasuuntaus (psykiatrinen suuntaus). Autettavakeskeinen menetelmä
oli sekä psykoterapeutille että sielunhoitajalle sopiva työkalu, joka ei vaikuttanut
tähän työnjakoon.88 Ero psykoterapian edustajien ja sielunhoitajan tehtävien välillä ei siis ollut se, että psykoterapiassa olisi käsitelty ei-hengellisiä psyykkisiä ongelmia ja sielunhoidossa olisi puhuttu hengellisistä.
Sielunhoitajan tehtäväkentän laajuus johti Kilpeläisen mukaan siihen, että
psykiatrin ja sielunhoitajan työssä oli paljon myös päällekkäisyyttä. Apua hakevalle auttamistyön nimellä ei ollut merkitystä. Autettava ei Kilpeläisen mukaan
pohtinut, oliko hänen saamansa apu psykoterapiaa vai sielunhoitoa, vaikka hän
hakeutui tietoisesti nimenomaan sielunhoitajan luo.89
Kilpeläinen liittyi Psykoterapeuttisessa aikakauskirjassa edellisvuonna esittämäänsä näkemykseen. Avunhakija aivan kuin ammattiauttajien puolesta määritteli avuntarpeensa mukaan, mikä oli sielunhoitoa ja mikä psykoterapiaa. Erona
vuodentakaiseen sielunhoidon tehtävänmäärittelyyn oli, että kirjassa ei selkeästi
esitetty avunhakijan valintakriteereiksi yhteistä kristillistä elämänkatsomusta ja
mahdollisuutta puhua hengellisistä asioista.
Ristiriita sielunhoidon määritelmästä kieltäytymisen ja siihen suostumisen
välillä ratkeaa, kun ymmärtää, että Kilpeläinen tarkoitti määritelmällä tiivistä
määritelmälauselmaa. Sellainen rajasi paljon sielunhoidon ulkopuolelle. Lauselman sijaan hän kirjoitti kirjaan yhden kokonaisen luvun sielunhoidon määrittelemiseksi, jotta sielunhoidosta ei rajautuisi pois siihen kuuluvaa. Tekstissä oli tästä
huolimatta määritelmänomainen virke:
– – haluamme palvella häntä niissä vaikeuksissa, jotka juuri nyt ovat suurimmat, ja että oman työmme juuret ovat evankeliumin maaperässä.90
Riitti, että sielunhoitajan työ perustui evankeliumiin, ja apua hakevalle riitti, että
hän tiesi tämän. 91
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Kilpeläisen ajattelussa näyttäisi tapahtuneen suurempi muutos kuin syksyn
1961 luento ja myöhempi pastoraalitutkielma osoittavat. Hän oli asettanut ensin
mainitussa sielunhoidolle tavoitteeksi Kristuksen tuntemisen, jälkimmäisessä taas
yleisemmän evankeliumin vapauden. Kirjassa tavoitetta ei enää varsinaisesti ollut,
ainoastaan yleinen maininta evankeliumista työn perustana. Muutos vaatii kysymään, näkikö Kilpeläinen sielunhoidon tehtävän entistäkin käytännöllisemmin
vain arkipäivän ongelmien selvittelynä. Aivan kuin evankeliumin ydinsanoma olisi
siirtynyt yhä enemmän taustalle eivätkä hänen luennossa syksyllä 1961 esittämänsä
Kristuksen tunteminen ja evankeliumin vapaus olisi olleet enää sielunhoidon
perimmäinen päämäärä.
Vaikka Kilpeläinen määritteli kirjassa sielunhoidon eri sanoin kuin pastoraalitutkielmassa, ei ole ajateltavissa, että hänen diakoninen sielunhoitonäkemyksensä
olisi muuttunut. Koska lähimmäiskeskeinen sielunhoito nousi evankeliumin maaperästä, se oli Kilpeläisellä edelleen kristillistä palvelua perustanaan evankeliumin
sanoma. Kirjasta ei voi tehdä kiistatonta johtopäätöstä, jonka mukaan luennossa
1961 määritelmäksi asetettu tavoite Kristuksen tuntemisesta olisi jäänyt pois
Kilpeläisen sielunhoitoajattelusta. Kuitenkin väljä ilmaus työn perustasta evankeliumin maaperässä voi viitata sielunhoidon päämäärän muuttumiseen vain
autettavan palvelemiseksi. Joutuu kysymään, eikö Kristuksen tunteminen enää
ollut sielunhoidon päämäärä, vaan se tehtävä kuului seurakunnassa ja papilla toisille työaloille, opetukselle ja julistukselle.
Koska sielunhoito oli Kilpeläiselle diakonista palvelua, ei julistusta, ei hengellisen avun antaminen rajatussa mielessä muutoinkaan ollut sen ainoa tarkoitus. Vielä pastoraalitutkielmassa kolme vuotta aiemmin Kilpeläinen oli valinnut
tapauskertomuksiksi sellaiset, joissa potilaalla oli uskonnollisia ongelmia. Kirjan
esimerkit eivät rajautuneet enää tällä tavoin. Ei voi kiistatta osoittaa, oliko perimmältään edelleen kyse ihmisen auttamisesta evankeliumin vapauteen vai ei. On
myös kysyttävä, että jos diakonia oli kristillistä auttamistoimintaa lähimmäisenrakkauden osoittamisena, vaikka siinä ei puhuttu evankeliumin ydinsanomaan
liittyvistä asioista, niin eikö sielunhoito samalla perusteella ollut kristillistä auttamistoimintaa, diakonista palvelua.
Sielunhoidon uudenlainen määrittely ei ollut saanut Kilpeläistä myöntämään,
että hänen oli vaikea hyväksyä perinteisiä sielunhoitomenetelmiä. Ensimmäisen
pääluvun lyhyen toisen alaluvun hän käytti perinteisten menetelmien käsittelyyn.
Hän kertoi jopa pitävänsä tietyissä rajoissa välttämättöminä perinteisiä sielunhoidon menetelmiä: rippiä ja neuvovaa, ohjaavaa sielunhoitoa. Jokaiselle sielunhoidon menetelmälle oli Kilpeläisen mukaan perustelunsa Raamatussa. Omalle
lähimmäiskeskeiselle näkemykselleen hän löysi perustelun Jobin huudahduksesta
” – – jospa joku kuuntelisi minua!” (Job 31: 35) ja kertoi arvostavansa Jobin kirjaa
verrattomana sielunhoidon mestariteoksena.92
Kilpeläinen varoitti käännyttämisestä, hallitsemisesta ja toisen hyväksi käyttämisestä, aivopesukeinoista, joiden tavoitteena oli muokata autettavan uskonnäkemys sellaiseksi kuin sielunhoitajana itseään pitävä halusi. Perinteiselle ripille
ja neuvovalle, ohjaavalle sielunhoidolle hän asetti näin samat selvät rajat, jotka
hän oli asettanut ripin käytölle psykoottisten potilaiden parissa jo sitä käsitelleessä
Vartijan artikkelissa keväällä 1962. Oli ihmisiä, jotka ymmärsivät, mikä mieltä
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painoi, kykenivät sen sanomaan ja ymmärsivät ripin merkityksen. He saivat avun
perinteisestä ripistä. Kilpeläinen ihmettelikin, miksi jatkuvasti kuuli sanottavan,
ettei luterilaisessa kirkossa ollut rippiä. Samanlaista ymmärtämistä ja tietoa edellytti neuvova sielunhoito.93
Omaan näkemykseen sopivan raamatunkohdan valitseminen ja perinteisiin
menetelmiin liittyvistä manipulointikeinoista varoittaminen viittaavat siihen, että
Kilpeläinen suhtautui kriittisesti perinteisiin menetelmiin periaatteessa ilmaisemastaan hyväksymisestä huolimatta.
Kilpeläinen huomautti, että yhä useammin avuntarvitsija oli kirkosta ja sen
ajatusmaailmasta vieraantunut eikä Raamattu merkinnyt tälle enää mitään. Yhteisen kielen löytäminen sielunhoitajan ja apua hakevan välillä korostui entisestään.
Näilläkin ihmisillä oli oikeus sielunhoitoon, ja sitä tuli heille tarjota. Yhteiskunnallisen tilanteen muuttuminen 1960-luvun murrosprosessissa vaati kirkolta
uudenlaisia auttamismenetelmiä. Evankeliumilla ja Raamatulla oli toivottavasti
sielunhoitajalle keskeinen merkitys, mutta tämä oli samankaltaisessa tilanteessa
kuin lähetystyöntekijät aikoinaan, Kilpeläinen huomautti. Lähetyskentällä tarvittiin aineellista, konkreettista apua sekä alkuasukkaiden kielen ja kulttuurin
ymmärtämistä, vaikka lähetystyöntekijöiden ”vaikuttimet nousivat evankeliumin
maaperästä”. Ihmisen hätä ratkaisi, eikä häneltä voinut edellyttää sitä, että Kristuksella oli hänelle merkitystä. Jos kristinuskosta täysin erkaantunut haki apua,
sielunhoitajan oli sitä tarjottava pitämällä painopiste apua hakevassa – luopumatta
evankeliumista työn perustana.94
Kilpeläinen osoitti kirjassaan kuten jo syksyn 1968 seminaarissa seuranneensa
1960-luvun kulttuurimurrosta ja kirkonvastaista ilmapiiriä sekä maallistumiskehitystä. Hän halusi osoittaa, että uudenlainen lähimmäiskeskeinen sielunhoito
soveltui sekularisoituvankin yhteiskunnan jäsenten auttamiseen. Niin sanotuilla
perinteisillä menetelmillä oli käyttöä kristillisen käsitteistön ja Raamatun tuntevien
auttamisessa, mutta heidän määränsä väheni.
b) Millainen on hyvä sielunhoitaja?
Kilpeläinen esitti kirjassaan neljä periaatetta, jotka koskivat hyvää sielunhoitajaa:
evankeliumin sanomasta kasvava näkemys, painopiste autettavassa, tässä ja nyt ja työn
ammatillinen luonne. Niiden pohjalta seurakunnan työntekijän tuli tehdä työtään
ollakseen hyvä lähimmäiskeskeinen sielunhoitaja. Sielunhoidon perustana oli
evankeliumin sanomasta kasvava näkemys:
– – sielunhoidon juuret kasvavat evankeliumin maaperästä. Evankeliumi on kokonaissanoma Kristuksesta, hänen persoonastaan, työstään
ihmisten puolesta, ihmisten keskellä, ihmiselle. Tämän kokonaissanoman laajuutta ja syvyyttä emme varmaan milloinkaan täysin käsitä.
Meille riittääkin se, että edes yksi piirre on niin selvä, että se antaa riittävän perustan työllemme. Tämä näkemys saattaa muuttua elämämme
aikana, me näemme joskus toisin, löydämme uutta – jos näin on, olemme liikkeellä, ja se on tärkeintä.95
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Lainauksen jälkeen Kilpeläinen esitti lähimmäiskeskeisen sielunhoidon taustalla
olevat piirteet, evankeliumin maaperän, josta lähimmäiskeskeinen kohtaaminen
kasvoi. Näistä piirteistä yksikin riitti työn perustaksi. Näkemys siitä, mikä tuo piirre
oli, saattoi muuttua elämän aikana. Oli mahdollista nähdä toisin ja löytää jotain
uutta. Tämä puolestaan piti liikkeellä, mikä oli Kilpeläisen mukaan tärkeintä.96
Jeesus otti seuraansa kenet tahansa, niin huonomaineiset ja muiden tuomitsemat kuin tuomitsijoihin usein kuuluneet menestyneet ja eliittiin kuuluvat. Jeesus
otti ystävikseen ihmisiä, joiden tekoja hän ei hyväksynyt.97 Pastoraalitutkielman
kuvaus Jeesuksesta hyväksyvän asenteen esikuvana sai kirjassa lisäyksen: Jeesus ei
hyväksynyt seuraansa ainoastaan hyljeksittyjä vaan myös hyljeksijät. Kilpeläisen
mukaan psykoterapia edellytti aina ihmisen hyväksymistä, mitä hän piti psykoterapeutille helpompana kuin seurakunnan työntekijälle. Psykoterapeutti toimi
ainoastaan yhdessä roolissa, kun taas seurakunnassa työntekijällä oli monia eri
rooleja, kuten kasvattajan ja opettajan. Seurakunnassa työntekijä joutui kamppailemaan oman tuomitsevan asenteensa uhkaa vastaan. Kilpeläisen ohje oli asettua
Kristuksen oppilaaksi, jolloin saattoi välttää inhimillisen rajoittuneisuuden ja tuomitsevan asenteen aiheuttamat kohtalokkaat virheet.98
Kilpeläinen osoitti ymmärtävänsä seurakunnan työntekijän useita rooleja
sisältävän tehtävän haasteellisuuden. Samalla hän korosti psykoterapian arvoa
sielunhoidon rinnalla niin, että psykoterapeutin oli hänen mukaansa helpompi kuin kirkon työntekijän hyväksyä apua hakeva ihminen Jeesuksen esimerkin
mukaisesti.
Kilpeläinen nosti Jeesuksen esikuvaksi yksilökeskeiselle toimintatavalle:
jokainen ihminen oli Kristuksen tiellä ainutkertainen. Jeesuksella ei ollut ollut
tiettyä auttamisen kaavaa, vaan hän auttoi jokaista tämän oman tarpeen mukaan.
Kilpeläinen näki evankeliumeissa henkilökohtaisesta kohtaamisesta esimerkkejä,
joista hän otti malleiksi samarialaisen naisen (Joh. 4: 1–42) ja epäilevän Tuomaan (Joh. 20: 25–29). Kilpeläinen korosti, että Jeesus ei ollut pelkästään ottanut kaikkia vastaan samanarvoisina, vaan hän ”antoi ihmiselle aivan uudenlaisen
arvon”. Hän tarkensi vielä, että se oli aivan toinen kuin aiemmin. Tämä puolestaan johti ihmisen kunnioittamiseen joka suhteessa. Pastoraalitutkielmassa
Kilpeläinen oli selittänyt, että Jeesuksen pelastustyö anteeksiantamuksen lisäksi
palautti ihmiselle hänelle luonnostaan kuuluneen, toisin sanoen luomisessa saadun ihmisarvon.
Lainauksen sisältämää evankeliumin määritelmää voi pitää Kilpeläinen kristologian kiteytyksenä, jossa Kristuksen työ ihmisten puolesta tarkoittaa viittausta
syntien sovitukseen sekä pelastukseen ja ikuiseen elämään. Kokonaissanoman laajuus ja syvyys näyttävät niin ikään viittaavan Kristuksen pelastustekoon ja tuonpuoleiseen. Yksinkertaisin selitys tutkielman ja opaskirjan eroille Jeesuksen työn
merkityksen esittämisessä oli, että Kilpeläinen käytännöllisen oppaan kirjoittajana kirjoitti nopeasti ja impulsiivisesti – yhdessä kuukaudessa – miettimättä tarkkaan esimerkiksi sitä, mitä oli aiemmin kirjoittanut. Tutkielman ja opaskirjan
yleisluonteiset ja siksi epätarkat kuvaukset eivät välttämättä kerro muutoksesta
kirjoittajansa ajattelussa. Ne herättävät silti monia kysymyksiä.
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Halusiko Kilpeläinen kirjassa korostaa aiempaa laajempana tai oliko hän oivaltanut uudella tavalla Jeesuksen työn, evankeliumin ydinsanoman merkityksen? Jos
yksikin piirre evankeliumin kokonaissanomasta riitti työn perustaksi ja näkemys
saattoi muuttua, herää kysymys, eikö perusta ollut muuttumaton, ikuinen Kristuksen pelastussanoma. Sekin tulkintamahdollisuus on, että Kilpeläinen tarkoitti
tuon pelastussanoman ymmärtämistä edes vähän ja ajan myötä uudella tavalla ja
toisesta näkökulmasta. Tarkoittiko uusi, toisenlainen ihmisarvo syntiinlankeemuksen johdosta ja ennen Jeesuksen tuloa romahtaneen ihmisarvon palautumista?
Oliko ajattelussa siis sittenkin tapahtunut muutos?
Autettavan kunnioittaminen johti Kilpeläisen mukaan väistämättä lähimmäiskeskeiseen näkemykseen:
Jos kunnioitamme sitä ihmistä, jonka kanssa keskustelemme, on selvää,
että painopiste on kokonaan hänessä, ei meissä.99
Kilpeläinen vei painopisteen entistäkin enemmän autettavaan selittäen, että tämän
tuli paitsi saada käyttää koko aika omien näkemystensä, vaikeuksiensa ja tunnekokemuksiensa esittämiseen myös vallata sielunhoitotilanteen tunnelma. Sielunhoitaja
ei ollut viisas ja tietävä kaiken hallitsija.100 Lähimmäiskeskeiselle sielunhoitajalle ei
näytä jääneen paljon tilaa toimia. Herääkin kysymys, eikö kuitenkin sielunhoitajan ollut hallittava tilannetta ainakin siten, että keskustelutilanne pysyi asiallisena
ja eteni järjestäytyneesti.
Kaiken yläpuolelle Kilpeläisen näkemyksessä evankeliumista nousi ihmisen
armahtaminen. Hän määritteli: ”Armahtaminen tarkoittaa siitä huolimatta. Menneisyys on poissa, anteeksi annettu.” Hän korosti armahtamista ja armahtavaa
mieltä jopa niin, että sielunhoitajalla ei saanut olla tuomitsemisen tunteita edes
ihmisen tekojen takia. Kilpeläinen painotti erityisesti armahtavan ilmapiirin merkitystä sielunhoitotilanteessa, koska autettava tunnisti herkästi ilmapiirin. Hän
katsoi välttämättömäksi huomauttaa kuin ennakoiden uuspietistien kritiikkiä,
että tosiasioita ei sopinut kieltää ja todeta syyllistä lain edessä syyttömäksi. Ei ollut
kyse välinpitämättömyydestä, vaan siitä, että tuska ja erehdykset koettiin vakavina
turvallisessa ilmapiirissä.101
Lain saarnaamisella ja ihmisen syyllistämisellä oli Kilpeläiselle korostuneen
kielteinen kaiku. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset sekä psyykkisesti sairaiden
elämäntarinoiden kuunteleminen olivat muokanneet hänestä syyllistävän puheen
jyrkän tuomitsijan. Kokemustensa valossa Kilpeläinen näki evankeliumeissa ennen
kaikkea armahtamisen sanoman. Siksi sielunhoitoon kuului hänen mielestään
ainoastaan ilosanoma synnistä vapautumisesta.
Armahtavan ilmapiirin vaikutus oli Kilpeläisen mukaan niin suuri, että syntien
julistaminen anteeksi annetuiksi ei välttämättä vaatinut edes sanoja. Armahtava
mieli ei vähentänyt syyllisyyttä vaan se armahti, hän neuvoi. Sielunhoidossa oli
kyse kahden ihmisen välisestä luonnollisesta kosketuksesta, kahden persoonallisuuden kohtaamisesta, jossa tapahtui paljon enemmän kuin sanoilla oli ilmaistavissa. Hyvä sielunhoitaja muisti olevansa evankeliumin inkarnaatio. Hän luotti
siihen, että evankeliumi välittyi ja toteutui näkymättömällä tasolla, jossa alitajunnat kohtasivat.102
99 Kilpeläinen 1969, 22.
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Näin ollen tilanteen tunnelma, jonka oli oltava armahtava, oli sielunhoitajan
vastuulla. Kyse oli Kilpeläisen tehokeinosta lähimmäiskeskeisyyden korostamiseksi, kun hän näytti edellä jättävän tunnelmankin autettavan vastuulle. Hänen
käytännöllinen ja jossakin määrin impulsiivinen kirjoittamistyylinsä johti välillä
epäjohdonmukaisuuksiin tekstissä.
Ei ole täyttä varmuutta siitä, ehtikö Paul Tillichin saarnakokoelma Perustukset järkkyvät (1966) vaikuttaa vielä Kilpeläisen samana vuonna valmistuneeseen
pastoraalitutkielmaan. On sen sijaan varmaa, että hän oli lukenut kirjan ennen
opaskirjan kirjoittamista. Tillichin käsitys armosta on vaikuttanut siihen, että
Kilpeläinen korosti ihmisen armahtamista. Saarnakokoelmassaan Tillich korosti
voimakkaasti armoa, Jumalasta eroon joutuneen, hylätyn ihmisen hyväksymistä,
uudelleen yhtymistä. Armoon liittyi Tillichin mukaan aina käsite huolimatta, jonka Kilpeläinen on suomentanut muotoon kaikesta huolimatta. Kilpeläisen ajatus
armahtavasta ilmapiiristä oli lähellä Tillichin ajatusta: ”Eivät itse sanat ole tärkeitä.
Tärkeämpi on olemuksemme syvempien kerrosten vastaus.”103
Kilpeläinen painotti, että lähimmäiskeskeinen sielunhoitomenetelmä oli vaikeudestaan huolimatta luonnonmenetelmä. Sen jälkeen, kun menetelmän oli
oppinut, ei voinut käsittää, että oli koskaan toiminut toisin. Oli vaadittu vuosikymmenien työ, ennen kuin tämä vaikea mutta yksinkertainen menetelmä, jossa
painopiste aina oli autettavassa, oli löytynyt.104
Menetelmän kuvauksesta jää ristiriitainen vaikutelma. Sen pitäminen vaikeana
on ymmärrettävää Kilpeläisen ihmiskäsityksestä käsin: ihmisen itsekkyys teki vaikeaksi keskittyä lähimmäiseen, niin yksinkertainen kuin vaatimus sinänsä olikin.
Kilpeläisen ihmiskäsitykseen kuului – kuten Rogersilla – luottaminen ihmisessä
oleviin myönteisiin kykyihin, eikä hän korostanut ihmisen syntisyyttä. Silti hän
piti ihmistä niin kauas luonnollisista toimintatavoista etääntyneenä, siis syntisenä,
että tämän oli vaikea oppia luonnonmenetelmää ihmisen kohtaamiseen – tai
paremminkin löytää uudelleen kadonnutta vanhaa hiljaista tietoa. Jää myös avoimeksi, mitä Kilpeläinen tarkoitti vuosikymmenien työllä ja ketkä sitä olivat hänen
mielestään tehneet. Tarkoittiko hän esimerkiksi Anton Boisenia, Richard Cabotia
ja Russel Dicksiä, Rogersin asiakaskeskeistä menetelmää ja tunnettuja yhdysvaltalaisia sielunhoidon uudistajia, jotka olivat kehittäneet pastoral counseling -menetelmän – ja itseään osana tuota joukkoa?
Painopisteen säilyttämiseksi autettavassa tuli esittää oikeanlaisia kysymyksiä:
mitä autettava tarvitsi juuri nyt, mikä oli hänen vaikeutensa hänen itsensä kokemana, miksi hän sanoi juuri niin kuin sanoi, mitä hän tunsi ja mitä jokin sana
hänelle merkitsi?105
Vaatimukseen sielunhoidon Kristus-keskeisyydestä Kilpeläinen huomautti,
että kukaan ei tehnyt keskustelusta sellaista, ellei Jeesus itse antaisi keskusteluun
siunaustaan. Sielunhoitajan oli alistuttava siihen, että hän liikkui aina minä – sinä
-linjalla ja toivoi Kristuksen hyväksyvän työn omakseen ihmisen virheistä huolimatta. Se vapautti minäkeskeisyydestä.106
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Kilpeläinen kertoi vastaavansa saamiinsa moitteisiin menetelmän Kristus-keskeisyyden puutteesta osoittamalla, että lähimmäiskeskeinen sielunhoitomenetelmä perustui Raamattuun ja evankeliumiin ja oli oikealla tavalla Kristus-keskeinen,
koska se antoi hänelle tilan tulla siunaamaan sielunhoitotilanne. Sielunhoitajan
työn perusta oli evankeliumissa. Näin Kilpeläinen esitti lähimmäiskeskeiselle sielunhoidolle perustelun, joka poikkesi siihenastisesta sielunhoitoajattelusta.
Rogersin asiakaskeskeinen näkemys sai Kilpeläisen sielunhoitoon soveltamana
pastoraalipsykologisen, hänen raamatuntulkintaansa pohjautuvan perustelun.
Kirja osoitti kirjoittajansa pohtineen raamattuteologista ajatteluaan niin, että hän
kykeni vastaamaan kritiikkiin. Kilpeläinen ei tarkentanut, kuka tai mikä taho häntä oli arvostellut.
Suoria viittauksia Kristuksen pelastustekoon tai ylösnousemukseen ei ollut kirjassa eikä muissa Kilpeläisen 1960-luvun esitelmissä, luennoissa eikä kirjallisissa
esityksissä. Puheen evankeliumin sanomasta, armosta ja Kristuksen läsnäolosta
sielunhoitotilanteessa voi katsoa sisältävän Vapahtajan sovitustyön ja ylösnousemuksen. Näkymättömänä läsnä olevasta Kristuksesta puhumisen voi katsoa
edellyttävän, että Kilpeläinen uskoi kuolleista ylösnousseeseen ja taivaaseen astuneeseen, elävään Kristukseen. Evankeliumin sanoma rististä ja evankeliumista tuli
esiin kuten kaikessa lähimmäiskeskeisesti, autettavan ehdoilla ja toiveesta. Kilpeläinen on voinut pitää tarpeettomana toistaa käytännöllisessä opaskirjassa kristilliseen sielunhoitoon itsestään selvänä kuuluvaa sanomaa Kristuksen pelastusteosta.
Kilpeläisen sielunhoitoteologiaan liittyvä ajattelu herättää kysymyksen oppiisien vaikutuksesta. Oliko hän omaksunut yhdysvaltalaisten sielunhoitoteologien
näkemyksiä tai saanut vahvistusta omille näkemyksilleen ja siksi jättänyt ilmoitusteologian vähälle huomiolle? Kysymyksen ratkaisemisessa auttaa voimakas
kritiikki, jota Thomas C. Oden on esittänyt Yhdysvaltain sielunhoitoliikettä ja
pastoraaliteologiaa kohtaan 1960-luvun jälkipuoliskolla. Dietrich Stollberg esittelee väitöskirjassaan laajahkosti Odenin rajua arvostelua, jonka kohteina olivat liikkeen merkittävimmät vaikuttajat Anton T. Boisen, Russel Dicks, Paul E. Johnson,
Seward Hiltner, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich ja Carroll A. Wise. Sielunhoidon
pastoraaliteologit olivat Odenin mielestä omaksuneet liian kevyesti psykoterapian
tekemällä analogioita synnin ja neuroosin, psykoterapian ja pelastuksen, parantumisen ja vanhurskauttamisen välillä. Hänen mukaansa analogiat eivät riittäneet,
koska ilmoitusteologinen perusta puuttui.107
Oden oli omintakeinen teologi, joka arvosti merkittävien pastoraaliteologien sijaan psykologi Carl Rogersia ja piti hänen työtään sekulaarina teologiana.
Odenin mukaan koko klassisen kristillisen teologian ordo salutis, pelastusjärjestys,
kääntyi Rogersin terapeuttisen teorian sekulaarille kielelle. Heikkoutena Oden
näki ontologisen perustan puuttumisen. Rogers painotti toinen toisensa hyväksymistä, mutta hänellä ei ollut kristillisen teologian mukaisesti sitä, minkä edessä
ihminen oli hyväksytty, Jumalan hyväksyntää Kristuksessa.108
Kilpeläisen teologisessa ajattelussa on nähtävissä piirteitä, joiden perusteella
Oden olisi voinut liittää hänet mainittujen teologien joukkoon. Muutamat Odenin mainitsemista teologeista olivat Kilpeläiselle tärkeitä oppi-isiä tai vaikuttajia.
On syytä panna merkille, miten Kilpeläisen oppi-isät näkivät Rogersin ja pastoral
counseling -sielunhoidon keskinäisen suhteen. Seward Hiltnerin mukaan kirkossa käytettiin Rogersin psykoterapiamenetelmää toisessa toimintaympäristössä.
107 Stollberg 1969, 342–343.
108 Stollberg 1969, 343, 361, 367.
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Sielunhoitaja sovelsi samaa metodia toisella tavalla. Wayne Oates korosti, että pappi
sielunhoitajana ei eronnut psykoterapeutista siinä, että hän edusti ammattiroolissaan jumalallista absoluutiota, synnistä vapauttamista. Käypä ratkaisu eron tekemiseksi saattoi olla määrittely, jonka mukaan pastoral counseling -sielunhoito oli
psykoterapeuttisesti orientoitunutta sielunhoitoa kirkon toimintaympäristössä ja
palveluksessa.109
Kilpeläisen Yhdysvalloista omaksuma kristillisen opin ja tuonpuoleisuuden
torjunut psykoterapia otti yliotteen perinteisestä sielunhoidosta, joka oli tunnetusti painottunut yksilön Jumala-suhteeseen ja soteriologiaan. Kilpeläinen korosti,
että Kristuksen työ ja evankeliumin sanoma muodostivat sielunhoidon perustan.
Jeesuksen toimintatapa oli käytännöllisenä esimerkkinä sielunhoitajan oikeasta
tavasta kohdata autettava.
Tämä ei vakuuttanut kaikkia kirkollisia vaikuttajia kuten nuoren polven teologia Eero Huovista. Niin ikään uuspietismin edustajat, esimerkiksi pastori Raimo
Mäkelä, suhtautuivat hyvin kriittisesti, jopa torjuvasti Kilpeläisen linjauksiin.
Kilpeläisen ajatteluun vaikutti myös uuskansankirkollisen liikehdinnän
johtava suunnannäyttäjä Erkki Niinivaara, mikä teki osaltaan mahdolliseksi
irtautumisen soteriologispainotteisesta ja Jumala-suhteeseen keskittyneestä sielunhoitoajattelusta. Tässä en kuitenkaan voi mennä syvemmälle Kilpeläisen
subjektiivisen uskonnollisen maailman ja sen mahdollisten muutosten arvioimisessa, koska kirkkohistoriallisessa tutkimuksessa sitä on hyvin vaikea selvittää.
Lähteet eivät paljasta sellaista, minkä perusteella voisi tehdä pidemmälle meneviä
johtopäätöksiä.
Kolmas ja neljäs periaate palauttivat lukijan takaisin käytännön sielunhoidon
arkeen. Tässä ja nyt -korostus oli ollut esillä jo Kilpeläisen pastoraalitutkielmassa.
Autettavan akuuteissa ongelmissa pitäytymisestä voi antaa periksi vain silloin, kun
tämä oma-aloitteisesti vei keskustelun menneisyyteensä. Siinäkin tapauksessa tuli
pian palata nykyisyyteen ja keskittyä ratkaisemaan juuri sitä ongelmaa, jota varten
ihminen oli tullut apua hakemaan:110
Autettava on aina kohdattava siellä, missä hän juuri tällä hetkellä on
kohdattavissa.111.
Neljäs lähimmäiskeskeisen sielunhoidon periaate oli työn ammatillinen luonne.
Rakastaessaan apua hakevaa sielunhoitaja tiedosti, että rakkauden osoittamisen oli
oltava ammatillisen etäisyyden säilyttävää, professional love. Kilpeläinen otti huomioon kirjan lukijakunnan ja erityisesti pienen maaseutuseurakunnan työntekijän
työskentely-ympäristön. Seurakuntatyön luonteeseen kuuluivat työajan määrittelemättömyys ja mahdollisuus, että apua hakeva oli tuttu seurakuntalainen.
Tällaiset olosuhteet vaikeuttivat ammatillista suhtautumista, mutta siitä kiinni
pitäminen oli suoja tuttuutta vastaan ja teki työn mahdolliseksi. Kilpeläinen arvioi, että ammatillisuus saattoi vaikuttaa kylmältä, sielunhoitoon liitettynä kenties
viralliselta ja kaavamaiselta. Ammatillisuudessa pysyminen suojeli ystävyydeltä,
joka oli luonteeltaan molemminpuolista. Kilpeläinen muistutti, että sielunhoitosuhde oli ammatillisenakin lämmin ja persoonallinen kahden ihmisen asiallinen
kohtaaminen.112
109 Stollberg 1969, 70–71.
110 Kilpeläinen 1969, 27–30.
111 Kilpeläinen 1969, 27.
112 Kilpeläinen 1969, 31–33.

210

julistajasta kuuntelijaksi

Kirjan toinen pääluku oli varsinainen sielunhoidon opas. Se vahvisti, että
kuunteleminen oli Kilpeläisen perusteema. Kuunteleminen oli ollut esillä jo luennossa syksyllä 1961 ja esitelmässä syksyllä 1968. Kilpeläinen huomautti luennossa,
että kuunteleminen oli todellista työtä ja toisti asian diakoniapäivien esitelmässä
ja kirjassaan.113 Kuuntelemisen työläydestä muistuttelulla saattoi nähdä kaksi kohdetta: menetelmän hyväksyvät sielunhoitajat ja sitä vähättelevät arvostelijat.
Todellinen kuunteleminen tarkoitti Kilpeläisen mukaan sitä, että sielunhoitajan oli todella kuultava, ymmärrettävä, mitä autettava sanoi. Uusi näkökulma
kuuntelemisen seminaarin esitelmään verrattuna oli yhteistyön nostaminen avainasemaan. Jotta sielunhoitaja ymmärtäisi, sielunhoidon oli oltava yhteistyötä auttajan ja autettavan välillä. Esimerkkitapauksessa auttajan ja autettavan yhteistyöstä
seurasi sielunhoitajan oivallus. Tämä oivalsi prosessin kuluessa, mikä oli autettavan
todellinen ongelma aivan muusta puhumisen takana.114 Lähimmäiskeskeinen sielunhoito ei ollut yhdensuuntaista viestintää, jossa sielunhoitaja oli vain passiivinen
kuuntelija. Molemmat työskentelivät yhteistyössä tunnevaikeuksien ratkaisemiseksi. Sielunhoito oli molemmille todellista työtä.
Kuunteleva sielunhoitaja oli aidosti kiinnostunut ihmisestä. Autettava herätti
lopulta kiinnostuksenkin, sillä kun hän mietti omien ongelmiensa ratkaisuyrityksiä, hän auttoi sielunhoitajaa kiinnostumaan. Kiinnostuminen puolestaan liittyi
ihmisen kunnioittamiseen. Kilpeläinen ilmoittikin, että tästä lähtien kunnioittaminen tulisi kirjassa jatkuvasti esille.115 Hän korosti, että kunnioittaminen johti
painopisteen pysymiseen autettavassa. Kunnioittaminen oli myös edellytyksenä
sille, että eri tavoin yllättävien ja hankalien persoonallisuuksien kuunteleva auttaminen olisi mahdollista.116
Kilpeläinen oli viitannut sanattoman viestin kuuntelemiseen jo luennossaan
vuonna 1961. Lähimmäiskeskeinen sielunhoitaja kuunteli sanatonta viestiä ja
ymmärsi sen olevan välttämätöntä, koska äänensävyt, ilmeet, ruumiin kieli ja
muu sanaton viestintä ilmaisivat autettavan sanoman tunnesisällön. Pelkät sanat
eivät tunnesisältöä kertoneet. 117 Kilpeläisen mukaan sielunhoito oli aina ihmisen tunnevaikeuksien käsittelyä. Voi päätellä, että hän ei olisi pitänyt auttajan ja
autettavan välistä keskustelua sielunhoitona ilman sanattoman viestin huomioon
ottamista.
Sielunhoitaja osoitti kunnioittamista käyttäytymisellään: hän ei ilmaissut mahdollista kiirettään vaan oli läsnä autettavaansa varten, antoi sovitun ajan tämän käyttöön eikä unohtanut sovittua tapaamista. Kilpeläinen muistutti jokaisen ihmisen
arvosta ja kunnioitettavuudesta terävästi kysymällä marginaalissa: ”Unohtaisitko
tasavallan presidentin tapaamisen?” 118
Apua hakevaa kunnioittava sielunhoitaja ei pyrkinyt tunkeutumaan väkivalloin autettavansa sisimpään:
– – emme yritä väkivalloin tunkeutua hänen sisimpäänsä, emme tehdä
ratkaisuja hänen puolestaan emmekä jonkinlaisen selvänäkijän sätein
pyri tietämään, mitä hänelle oikein kuuluu. Meidän tehtävämme on
odottaa, kunnes ovi toisensa jälkeen aukeaa sisältäpäin.119
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Sielunhoitaja, joka kunnioitti autettavaansa, kuunteli tätä kaikessa rauhassa,
kiirehtimättä. Hän rajasi kunkin keskustelukerran yhteen tuntiin suojautuakseen houkutukselta tunkeutua tämän sisimpään. Psyykkisen sairauden haurastuttamien ihmisten puolustajana tunnettu Kilpeläinen muistutti, miksi
sielunhoitajan tuli olla varovainen ja hienotunteinen: jokainen ihminen oli
hauras. Hän varasi kirjassa kokonaisen alaluvun ihmisen haurauden pohdinnalle.120
Kilpeläinen toi kirjaan aiemmista kirjoituksistaan sielunhoitoon liittyvän kirkollisen toimituksen, jossa ihminen oli vielä tavallistakin hauraampi. Rippi oli
oman elämän tapahtumien kuvaamisen ja analysoinnin taitoa vaativa jännittävä
tilanne jokaiselle, ei vain psykoosisairaalle, jonka ripistä hän aiemmin oli kirjoittanut. Sairaus ja terveys eivät erottaneet hauraita ihmisiä toisistaan.121
Lähimmäiskeskeinen sielunhoitaja ymmärsi, että elämä ei ollut mustavalkoista niin, että kaikki elämässä olisi ollut jaettavissa synti–armo -kahtiajakoon.
Kilpeläinen kertoi kaksi esimerkkitapausta. Tyttöleiriläiset veivät ahdistuneen,
itkuisen leiritoverinsa leirinjohtajan puheille vakuuttaen, että leirinjohtaja ei olisi
vihainen, vaikka tyttö olisi tehnyt mitä tahansa pahaa. Kävi ilmi, että tyttöä
ahdisti hänen punainen tukkansa, josta hänelle huomauteltiin toistuvasti. Toinen
esimerkki oli miehestä, joka oli lapsuudessaan nähnyt traagisen tapahtuman ja
koki syyllisyyttä siitä, vaikka kyse ei tässäkään tapauksessa ollut asianomaisen
teosta. Tapauskertomusten kuuntelijat ymmärsivät, että hauras ihminen syyllisti
herkästi itsensä.122
Kilpeläisen ajattelussa kuunteleminen ja kuunneltavan ihmisen kunnioittaminen olivat toisistaan riippuvaisia: ei ollut toista ilman toista. Kun sielunhoitaja
kunnioitti hoidettavaansa, hän kuunteli aktiivisesti ja todella kuuli tämän kertomaa. Vastaavasti oli myös toisinpäin, sillä jos sielunhoitaja kuunteli aktiivisesti ja
kuuli aidosti autettavaansa, hän osoitti kunnioittavansa tätä. Toistamalla kunnioittamisen merkitystä Kilpeläinen auttoi kirjan lukijaa pitämään mielessään jokaisen
ihmisen luovuttamattoman ihmisarvon ja haurauden.
Kilpeläinen kantoi huolta sielunhoitajan hyvinvoinnista. Hän ei halunnut
ihmisen psyykkistä haurautta korostamalla aiheuttaa sielunhoitajalle ahdistusta
vaan rohkaisi turvallisen toimintatavan löytämiseen:
On vain jätettävä liian kovat työkalut, porat ja räjähdyspanokset, käytöstä pois ja
varustauduttava kärsivällisyyden ja hiljaisuuden työkaluin.123

Tärkeimmät kärsivällisyyden ja haurauden työkalut olivat autettavan sanoihin
liittyminen ja tämän sanojen käyttäminen, jotka Kilpeläinen nimesi kahdeksi turvalliseksi tienviitaksi. Kilpeläinen oli esitellyt tätä Georg Shugartilta oppimaansa keskustelutekniikkaa aiemmin jakamatta sitä tällä tavoin kahteen vaiheeseen. 124 Hän
kuvasi menetelmän entistä yksityiskohtaisemmin ja selitti tekniikan vaikutusta.
Nähtävästi hän oli kehittänyt menetelmää kokemuksen myötä kaksivaiheiseksi
pitkiä sielunhoitoprosesseja varten ja havainnut sen merkityksen.
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Ensimmäinen tienviitta, jota Kilpeläinen nimitti spiraalikeskusteluksi, oli liittyminen kertojan sanoihin niin, että keskustelun ketju ei katkennut. Kilpeläinen
näki metodissa luovuttamattomia etuja. Se vapautti kuuntelijan miettimästä, mitä
autettavan vaikeuksiin pitäisi sanoa, ja kiinnitti hänen huomionsa tiukasti siihen
mitä kertoja sanoi. Menetelmä pakotti sielunhoitajan keskittymään siihen, mitä
autettava viimeksi sanoi. Sielunhoitajan vaistolla oli ratkaiseva merkitys, koska
hän sen avulla kykeni kuulemaan, mihin asiaan oli paras kiinnittää huomiota.
Hän ei asettanut esteitä kertojalle kommenteillaan, jotka veivät ajatukset toisaalle.
Hänen tuli luottaa siihen, että kertoja palasi ennemmin tai myöhemmin kuulematta jääneeseen asiaan. Korostaakseen näiden asioiden tärkeyttä Kilpeläinen kirjoitti kursiivilla lauseet, jotka koskivat sielunhoitajan keskittymistä, intensiivistä
kuuntelemista, varovaista kokeillen etenemistä ja kieltoa keskustelun vetämisestä
väärään suuntaan.125
Toinen turvallinen tienviitta oli spiraalikeskustelun jatko. Se tuli käyttöön keskustelun edettyä niin pitkälle, että sielunhoitaja kykeni tekemään arvion autettavan merkittävimmästä ongelmasta. Vasta nyt tulivat kyseeseen sielunhoitajan
yhden sanan kysymykset autettavan käyttämiä sanoja toistamalla. Sielunhoitaja
ei tuonut keskusteluun omia ajatuksiaan keskustelun aiheista tai etenemistavasta.
Sielunhoidettava päätti keskustelun aiheet ja suunnan. Sielunhoitaja ei puhunut
itse paljon. Kilpeläinen tunnusti metodin saattavan tuntua aluksi vastenmieliseltä,
mutta kun sen oppi, siihen ei enää kiinnittänyt huomiota ja osasi toimia luontevasti.126
Fride Hedmanin mukaan spiraalikeskustelussa piili vaara. Hedman piti ristiriitaisena, että ongelmat oli lähimmäiskeskeisen menetelmän mukaan kohdattava
tunnetasolla. Jos autettava näki ongelmien perussyyn olevan älyllinen tai taloudellinen, niin sielunhoitaja saattoi joutua poikkeamaan periaatteesta seurata autettavaa ja vetämään keskustelun älylliseltä tunnetasolle. Tällöin saattoi käydä niin, että
sielunhoitaja ohjasi keskustelun oman tunne-elämänsä kohtaamiseen.127
Koska Kilpeläisen mukaan sielunhoito oli tunnevaikeuksien hoitoa, hän ei
lähtenyt auttamaan ihmistä älyllisissä tai taloudellisissa ongelmissa. Hän halusi
autettavan löytävän vaikeuksien taustalla olevia tunneongelmia. Jos niitä ei löytyisi, kyse ei itse asiassa ollut sielunhoidosta.
Keskustelutekniikkaan kuului myös tulkitsemisen varominen. Kilpeläinen oli
itse asiassa sitä mieltä, että sielunhoitajan piti jättää tulkitseminen kokonaan. Sielunhoitaja ei koskaan voisi tuntea autettavaansa niin, että hän osasi tulkita tämän
kokemuksia oikein. Tulkinta vahvisti puolustusmekanismeja, mikä jopa katkaisi
keskusteluyhteyden tai johti autettavan sortumiseen tulkintojen uhrina. Kiinnittymällä vain sielunhoidettavan toistamiin ajatuksiin sielunhoitaja auttoi tätä
löytämään selityksen ongelmaansa. Näin eheytyminen eteni. Sielunhoitaja tarjosi
turvallisen yhteyden, jossa autettava saattoi tehdä itseään auttavia oivalluksia.128
Kilpeläinen oli tiukentanut kantaansa sitten pastoraalitutkielman, jossa hän
vielä oli antanut sielunhoitajalle luvan joidenkin tulkintojen tekemiseen. Kirjassa
hän oli kannassaan Rogersia ehdottomampi.

125
126
127
128

Kilpeläinen 1969, 89–92.
Kilpeläinen 1969, 92–99.
Hedman 1980, 181.
Rogers 1942a, 205; Kilpeläinen 1969, 99–100.

213

Raamatun ja rukouksen käyttöohjeet Kilpeläinen oli otsikoinut kysymyksillä
Unohtuuko Raamattu? ja Mihin rukous jää? Kysymykset viittasivat siihen, että konservatiiviset piirit olisivat jo arvostelleet Kilpeläisen sielunhoitonäkemystä perinteisesti sielunhoitoon kiinteästi kuuluneiden elementtien hylkäämisestä tai että
hän ennakoi kirjan tulevaa kritiikkiä.
Raamattu ja yhdessä ääneen rukoileminen tulivat mukaan lähimmäiskeskeiseen
sielunhoitoon ainoastaan apua hakevan ilmaisemien tarpeiden mukaan, samalla
tavoin kuin psyykkisesti sairaiden sielunhoidossa. Kilpeläinen vaati ottamaan huomioon ympäröivän yhteiskunnan muutoksen ja maallistumisen sekä Raamatun
sisällöstä ja rukoilemisesta vieraantumisen. Suhteen Raamattuun tuli olla vapaa ja
luonteva. Moni uskonnollisista käsitteistä ja Raamatun maailmasta vieraantunut
oli Kilpeläisen kokemuksen mukaan hämmästynyt ja saanut yhteyden Raamattuun, jos sielunhoitaja oli hoidettavan kertoman jälkeen liittänyt siihen rinnastettavissa olevan tapahtuman Raamatusta. Kilpeläinen ei pitänyt Raamatun esille
ottamista sielunhoitajalle helppona. Hän halusi keventää työntekijän jännitystä
ja pelkoa toteamalla marginaalissa, ettei Raamattu ollut pelottava eikä pakollinen
kirja.129 Suhtautumisessaan Raamatun käyttöön Kilpeläinen otti huomioon ympäröivän yhteiskunnan muutoksen. Hän ei nähnyt maallistumiskehitystä kielteisessä
valossa ja arvostellut sitä, vaan opasti sopeutumaan muutokseen etsimällä siihen
soveltuvia Raamatun käyttötapoja.
Rukous oli Kilpeläiselle niin ikään asia, josta ei tarvinnut sielunhoidossa olla huolissaan. Jumala ei ollut otettavissa tai jätettävissä, sillä hän oli aina
läsnä kuulevin korvin siellä, missä aidosti haluttiin auttaa lähimmäistä. Keskustelu sinänsä oli jo rukousta, vaikkei Jumalaa edes mainittaisi. Silloin kun
ääneen rukoileminen oli paikallaan, tuli sielunhoitajan rukoilla vain autettavan pyytämistä asioista. Rukous ei ollut Jumalalle pidetty esitys. Kaiken kattava
autettavan asioiden puolesta rukoileminen saattoi estää sielunhoitoprosessin jatkamisen, jos autettava pelkäsi kertoa, ettei rukous ollut auttanut. Kilpeläinen toi
pastoraalitutkielmasta kirjaan rukouksen pidättyvää käyttämistä havainnollistavan
avainnippuvertauksen.130
Kun Kilpeläinen sovitti pastoraalitutkielmassa esittämänsä näkemyksen vaitiolovelvollisuudesta seurakunnan työntekijän tilanteeseen, hän liitti siihen työnohjauksen tarpeen. Mahdollisuus puhua sielunhoidossa tapahtuneesta jonkun saman
vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvan kanssa vähensi sielunhoitajan tarvetta
puhua luottamuksellisia asioita muualla. Luottamukseen kuului, että sielunhoitaja
piti lupauksena ja korjasi asian, jos se jostakin syystä jäi pitämättä.131 Tähän liittyi kyky sanoa ei. Työntekijä ei voinut olla aina tavattavissa. Parempi kuin luvata
liikaa ja aiheuttaa pettymys oli vastata kieltävästi pyyntöön tai pyytää ottamaan
myöhemmin yhteyttä. Väsynyt sielunhoitaja saattoi aiheuttaa suuremman pettymyksen kuin se, joka kieltäytyi väsymyksensä vuoksi ottamasta vastaan.132
Yhden alaluvun Kilpeläinen varasi sielunhoitokeskustelujen ajoittamiseen,
arviointiin ja suunnitteluun. Hän katsoi, että opaskirja ei voinut neuvoa pitkissä
hoitosuhteissa vaadittavia asioita. Hän esitti esimerkit yhden, kolmen ja viiden
tapaamiskerran sielunhoitosuhteista ja neuvoi, miten toimia, jos autettava tarvitsi
pitempää hoitoprosessia.
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Inhimillinen kohtuullisuus oli sielunhoitajan työssä välttämätöntä. Omat
kokemukset ja vaikeudet auttoivat ymmärtämään autettavaa, mutta omia ongelmia ei sopinut tuoda sielunhoitotilanteeseen. Sielunhoitajan luontaisia perusominaisuuksia – kiinnostusta ihmisiin, mielikuvitusta ja intuitiokykyä – saattoi myös
harjoitella. Kurinalaisuus mielikuvituksen ja intuition käytössä oli välttämätöntä,
sillä ihmisen mieli ei ollut vapaa temmellyskenttä.133
Kohtuullisuus merkitsi myös, että sielunhoitaja ei saanut olla liian innokas
auttamaan eikä mainostaa itseään auttajana. Oli hyväksyttävä, että joskus toinen auttaja sopi apua hakevalle paremmin. Oli sallittava erehtymisen mahdollisuus itselleen. Sielunhoitaja ei aina voinut tietää, oliko hän ollut avuksi tai mikä
ihmistä lopulta oli auttanut. Sielunhoitajan oli luotettava apua hakevan ihmisen
sisäisiin parantaviin voimiin, joilla tämä sielunhoidon päätyttyä pääsisi elämässä
eteenpäin.134
Kilpeläinen viittasi psykoterapian alalla tehtyihin tutkimuksiin, joiden mukaan
empatiakyky, ei-omistava lämpö ja aitous oli todettu ominaisuuksiksi, joilla terapiaopiskelijat saavuttivat erilaisista pohjakoulutuksista riippumatta samansuuntaisia
tuloksia asiakkaidensa kanssa. Kilpeläinen viittasi ilmeisesti terapian alalla tehdyllä tutkimuksilla Rogersin tekemiin havaintoihin. Empatiassa, eläytymiskyvyssä,
auttoi rutiini sillä tavoin, että yksi autettava päivässä saattoi viedä auttajan ajatukset koko päiväksi, mutta tiivis useiden autettavien tapaaminen peräkkäin auttoi
keskittymään kuhunkin erikseen. Jos auttaja pohti autettavansa ongelmia vapaaajallaan tai öisin, hän ei kyennyt enää olemaan avuksi. Kilpeläinen löysi käsitteelle
professional love suomenkielisen vastineen. Ei-omistavaa lämpöä käyttävä sielunhoitaja toimi parhaimmillaan Kilpeläisen mukaan näin:
Raikkaan ja tervetyyppisen sielunhoitajan merkki on se, että ihmiset tultuaan myös lähtevät hänen luotaan ja lähtevät vapaasti, itse yrittämään. Hän
ei karkota heitä, mutta ei myöskään estä heitä lähtemästä.135

Kyseistä kohtaa voi pitää hyvän sielunhoitajan määritelmänä. Ei tullut ottaa
paineita olla samanlainen kuin toiset työntekijät vaan tuli löytää oma työskentelytapa ja olla luontevasti oma itsensä. Se oli jatkuvaa vapautumista oikeaan
aitouteen.136
Tiivistetysti on koottavissa piirteet, joista Kilpeläisen mukaan tunnisti lähimmäiskeskeisen sielunhoidon periaatteita noudattavan hyvän sielunhoitajan. Hän
muisti olevansa evankeliumin inkarnaatio, jota tehtävää hän toteutti ei-omistavalla, ammatillisuuden säilyttävällä empatialla. Hän kunnioitti autettavaa ja osoitti
sen todella kuuntelemalla tätä. Hyvä lähimmäiskeskeinen sielunhoitaja ymmärsi,
että elämä ei ollut mustavalkoista synti – armo -kahtiajakoon kaavamaisesti sijoittuvaa. Hän käytti Raamattua ja rukousta viisasti, pidättyvästi ja otti huomioon
autettavan näkemyksen ja hengelliset tarpeet. Hyvä sielunhoitaja tarvitsi työnohjaajan, jotta hän saattoi pitäytyä vaitiolovelvollisuudessaan. Hän muisti kohtuullisuuden ja epätäydellisyytensä eikä ollut liian innokas auttamaan.

133 Rogers 1942a, 253–255; Kilpeläinen 1969, 196–199.
134 Kilpeläinen 1969, 199–200.
135 Rogers 1942a, 28; Kilpeläinen 1969, 202–203.
136 Kilpeläinen 1969, 203–204.
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c) Sielunhoitajan vaarat ja virheet
Kirjasta nousi neljä sielunhoitajan erityistä suurta vaaraa. Kaksi niistä uhkasi sielunhoidon toteutumista lähimmäiskeskeisesti. Sielunhoitaja itse oli vaara itselleen.
Tapahtui ratkaiseva virhe, jos sielunhoitaja ei todella kuullut autettavansa kertomaa.
Suuret ongelmat uhkasivat, jos sielunhoitaja vei autettavan sellaisiin psyyken syvyyksiin, joista sielunhoitajalla ei ollut koulutuksensa eikä ajankäytön mahdollisuuksiensa
perusteella valmiuksia tuoda häntä pois. Neljäs vaara nousi kirjan oletetusta kohderyhmästä, maaseutuseurakunnan työntekijöistä ja heidän tilanteestaan pienen
yhteisön keskellä. Pienellä paikkakunnalla kovin moni tunsi toisensa ja myös työntekijä seurakuntalaisensa. Syntyi tuttuuden ongelma.
Suurin uhka lähimmäiskeskeisyydelle, painopisteen pitämiselle autettavassa,
oli sielunhoitaja itse: ”Oma minä, omat kokemukset, hetken mielijohteet, oma
tärkeys, halu olla viisaampi ja kokeneempi ja monet muut pienet peikot.” Kilpeläinen esitti esimerkin. Maitokaupan myyjä ja toinen asiakas toimivat väärin itkevää
kaupan asiakasta kohtaan, kun he lohduttelivat, kehottivat selviämään hammasta
purren heille itselleenkin vaikeasta elämästä ja kauppias kertoi vaimonsa selviämisestä. Kumpikaan lähimmäinen ei kysynyt, miksi tämä ihminen itki. 137
Kilpeläinen kertoi kirjassa kliinisessä harjoittelussaan St. Luke´s -sairaalassa
tekemästään virheestä ja saamastaan opetuksesta terapia-asiakkaanaan olleen äidin
ja hänen poikansa tapauksesta, jonka hän oli kertonut kollegoilleen syksyllä 1961.
Auttajan oli kuunneltava juuri sitä, mistä autettava halusi puhua, jotta päästiin
tuon hänen kertomansa huolen takana olleeseen varsinaiseen ongelmaan. Sielunhoitajalla saattoi olla samanlainen tilanne, kun hän olisi halunnut puhua autettavan hengellisistä kysymyksistä, mutta tämä puhui aivan muusta. Hengellisen
ja maallisen, arkisen, välillä ei ollut eroa, ellei autettava sitä ilmaissut. Avunhakija ei puhunut mitään sattumalta. Kaikki oli yhtä arvokasta ja kunnioittavasti
kuunneltavaa:138
Meidän suuruutemme on siinä, että jaksamme kunnioittaa jokaisen
pienen ihmisen pieneltä näyttäviä asioita – joista mikään ei lopultakaan
ole pieni, koska se merkitsee hänelle paljon. – – Me emme kunnioita
ihmistä, ellemme kunnioita hänelle murhetta tai iloa tuottaneita asioita.
Sitä, mitä emme kunnioita, emme myöskään kuuntele.139
Tuleva sairaalasielunhoitaja sai puertoricolaisäidin kuuntelemisen epäonnistumisesta ja virheensä korjaamisesta niin vahvan opetuksen Georg Shugartin opissa,
että se toi pyykkikuormakokemuksen kirjaan asti. Siitä saadut opetukset, kuunteleminen ja jokaisen ihmisen kunnioittaminen, kuuluivat Kilpeläisen tärkeimpien
teemojen joukkoon.
Sielunhoitajan ammattitaito ei riittänyt siihen, että hän psykoanalyytikon
tavoin vei autettavan psyyken syvyyksiin, joista hän ei osannut tuoda tätä takaisin.
Psykiatrileikki, jonka sanan Kilpeläinen kirjoitti marginaaliin, ei käynyt päinsä.

137 Kilpeläinen 1969, 24–25.
138 KKHA KSA Hda 1 Kilpeläinen 1961, 13–14; Kilpeläinen 1969, 60–62.
139 Kilpeläinen 1969, 61–62.
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Ylittäessään auttamismahdollisuutensa sielunhoitaja vaaransi autettavan psyykkisen tasapainon. Sielunhoidon tuloksellisuuden kannalta ei tarvinnut tietää ja
ymmärtää kaikkea. Esimerkiksi lapsuuden myönteisten muistojen rikkominen
saattoi olla sielunhoitoprosessille haitaksi. Autettava sai kertoa unistaan, mutta
sielunhoitajalle ei tässä ja nyt -periaatteen mukaisesti kuulunut niiden tulkitseminen.140
Kilpeläinen piti nähtävästi tuttuuden ongelmaa seurakunnassa tuiki tavallisena tilanteena, koska hän aloitti kirjan opasosan nostamalla esille seikat, jotka uhkasivat sielunhoitajaa, jos apua hakeva seurakuntalainen oli työntekijälle
tuttu. Sielunhoitaja saattoi ajatella tuttavallisen jutustelun olevan hyvä keino
päästä keskustelun alkuun. Kilpeläinen kertoi tapausesimerkin, jossa rovasti heti
ensimmäisen tapaamisen alussa paljasti tuntevansa luokseen tulleen naisen perhetaustan ja pilasi todennäköisesti sielunhoidon mahdollisuuden. Hän oli viitannut
pastoraalitutkielmassa samanlaiseen tapaukseen, mutta kirjassa hän esitti keskustelulle vaihtoehtoisen etenemistavan, jossa rovasti toimi oikein paljastamatta tuntemistaan.141
Kilpeläinen piti kaikenlaista tuttavuutta sielunhoidossa ongelmallisena lukuun
ottamatta tilannetta, jossa ihminen hakeutui tarkoituksellisesti tuntemansa sielunhoitajan luo. Vaikka sielunhoitaja olisi tuntenut apua hakevan perhetaustan tai
tapauksen, josta tämä kertoi, hänen oli toimittava lähimmäiskeskeisesti vain sen
varassa, mitä autettava halusi kertoa. Vaikka sielunhoitaja tiesi asioiden tapahtuneen todellisuudessa toisin kuin sielunhoitoon tullut kertoi, hän ei saanut korjata
kertomusta ja syyttää valehtelusta. Sielunhoitaja ei voinut tietää, miten autettava
koki asian.142 Koska sielunhoito oli ihmisen auttamista hänen tunnevaikeuksissaan, autettavan tunnekokemus hänen kertomassaan oli sielunhoidon kannalta
oleellinen.
Oikealle tielle ohjaavien tienviittojen lisäksi Kilpeläinen katsoi välttämättömäksi esitellä joukon varoitusmerkkejä, vaikka hän mieluummin olisi tyytynyt
vain myönteiseen asioiden esittämiseen. Kuten autoilija liikenteessä sielunhoitaja
tarvitsi turvalliseen työssä etenemiseen myös varoitusmerkkejä.143
”Varoitusmerkki” Minäkö oikea auttaja? erosi muista, koska se kohdistui erityisellä tavalla sielunhoitajaan itseensä. Se varoitti kysymästä, millainen sielunhoitaja
sopisi kullekin apua hakevalle. Oli minäkeskeistä kysyä, saattoiko nainen auttaa
miestä, naimaton naimisissa olevaa tai vanha nuorta. Tällaiset kysymykset johtivat Kilpeläisen mukaan loputtomiin kyselyihin kullekin auttajalle sopivista asiakkaista. Sielunhoitajan turvana oli ammatillisuus kuten lääkärillä, eikä mainituilla
ominaisuuksilla ollut merkitystä. Kilpeläinen oli itse kysynyt 1950-luvun lopulla soveltuvuuttaan naimattomana avioliittoneuvojaksi ja saanut asiantuntijoilta
myönteisen vastauksen.144

140 Kilpeläinen 1969, 27, 29.
141 Kilpeläinen 1969, 37–39.
142 Kilpeläinen 1969, 37–39.
143 Kilpeläinen 1969, 101.
144 KA MJA kotelo 6 Kilpeläinen Juvalle 30.9.1958; Kilpeläinen 1969, 101–103.
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”Varoitusmerkki” Puhummeko itsestämme? varoitti sielunhoitajan taipumuksesta puhua liikaa sekä yleensä itsestään ja omista kokemuksistaan. Se oli turvallisten
tienviittojen vastapari. Sielunhoitajan, kuuntelijan liika puhuminen katkaisi kertojan ajatus- ja tunneketjun, jota spiraalikeskustelu piti yllä. Omien kokemustensa
kertomisella auttaja kenties halusi osoittaa ymmärtävänsä autettavan vaikeuksia,
mutta se oli tarpeetonta ja sopimatonta. Kun Kilpeläinen kertoi lähimmäiskeskeisen menetelmän olevan vaikea, hän tarkoitti juuri ihmisen kovin voimakasta
houkutusta puhua itsestään. Sielunhoitajalla saattoi olla kokemuksia, jotka voivat
auttaa toista, mutta ne tuli esittää yleistämällä viittaamatta itseensä.145
Varoitus Meidänkö mielipiteemme? liittyi edelliseen. Omien mielipiteiden esittämistä tuli välttää viimeiseen asti, jopa silloin, kun autettava niitä kysyi. Sielunhoitajan oli kestettävä hiljaa autettavan mielipide, vaikka se olisi eronnut hänen
omastaan.146
”Varoitusmerkki” Miksi pelästymme? huomautti, ettei mikään asia saanut
pelästyttää sielunhoitajaa, olla tabu, joka sai sielunhoitajan vaihtamaan aihetta.
Esimerkiksi Kilpeläinen otti paranoidisen ihmisen. Tällaista hän piti tavallisena seurakuntatyöntekijän toimintaympäristössä. Oli keskityttävä kuuntelemaan
tämän kertomusta ja muistettava, että harha oli asianomaiselle täyttä totta.147
Kaksi toisiinsa liittyvää ”varoitusmerkkiä” Ratkaisemmeko hänen puolestaan ja
Toimimmeko hänen puolestaan? varoittivat ratkaisemasta autettavan ongelmia ja
tekemästä autettavalle kuuluvia tehtäviä tämän puolesta. Auttajan oli unohdettava
oma nopeaan ratkaisuun pääsemisen tarpeensa ja annettava ihmiselle mahdollisuus kasvaa kiireettä vaikeuksiensa keskellä.148
”Varoitusmerkki” Lohdutammeko hänet luotamme? kuvasi havainnollisesti,
mitä hyvää tarkoittavasta lohduttelusta saattoi seurata. Apua hakeva ei kaivannut
epätosia ja epäaitoja sanoja. Lohduttaminen oli lähellä rohkaisemista ja lupauksien
antamista, joiden huonosta vaikutuksesta sielunhoitoprosessin etenemiseen Kilpeläinen oli kertonut luennollaan syksyllä 1961. Hän huomautti, että katteettomien
lupausten antaminen oli eräs lohduttamisen muoto. Parasta lohdutusta oli sielunhoitajan kohtaaminen, eikä sanoja edes tarvittu.149
Sielunhoitajan tyypillinen epävarmuuden peittämisen keino oli ryhtyä selittämään autettavalle tämän vaikeuksien syitä. Tämä oli ”varoitusmerkki” Luennoimmeko hänelle? Tieto sinänsä ei auttanut, koska ongelmissa oli kyse tunnevaikeuksista.
Väärät tiedot tuli toki oikaista.150 Luennoiminen oli lähellä neuvojen ja vastausten
antamista, jonka Kilpeläinen jo aiemmin oli osoittanut sopimattomaksi.
Kilpeläinen liittyi kahdeksan vuoden takaisessa luennossa ja pastoraalitutkielmassa antamiinsa neuvoihin aggressiivisten tunteiden käsittelystä esittämällä
”varoitusmerkin”Kestämmekö vihaa? Hän korjasi aiempia esityksiään huomauttamalla, että pelkkä vihan purkaminen ei sinänsä vielä auttanut. Oli mentävä
pidemmälle sekä etsittävä katkeruuden ja vihan syitä. Ei saanut miettiä, miten ne
voi lopettaa. Kilpeläinen kuvasi vihan käsittelemistä vapautumisprosessina vihasta
rakkauteen. Vaikein vihan tukahduttamisen ja sen itseen kohdistamisen muoto oli
itsetuhoisuus. Siitä keskusteltaessa oleellista oli rauhallinen suhtautuminen pohtimalla autettavan syitä ajatuksiinsa.151
145 Kilpeläinen 1969, 103–108, 110–112.
146 Kilpeläinen 1969, 112–115.
147 Kilpeläinen 1969, 115–120.
148 Kilpeläinen 1969, 120–132.
149 Kilpeläinen 1969, 41, 132–135.
150 Kilpeläinen 1969, 136–137.
151 Kilpeläinen 1969, 137–144.
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Sielunhoitaja ei saanut esiintyä ”varoitusmerkin” Olemmeko tuomareita? mukaan tuomarina tai paheksuntansa esittävänä opettajana. Sielunhoitajan armollisuus tarkoitti kaikinpuolista syyttämisen välttämistä. Lähimmäiskeskeisen sielunhoitajan tuli olla tinkimättömän neutraali ja kieltäytyä esittämästä tuomiota
tai hyväksymistä autettavansa teoista. Opettava ja arvosteleva asenne kuuluivat
ohjaavaan ja neuvovaan sielunhoitoon, Kilpeläinen totesi.152 Näin hän ei kiistänyt
näiden perinteisten menetelmien rajattua käyttöä.
Moralismilla oli vain vähäiset mahdollisuudet todelliseen auttamiseen. Sielunhoitajan oli usein mentävä sinne, missä moraalinen kristillinen elämänihanne
oli hajonnut. Kilpeläinen viittasi aikansa yhteiskunnan haastavaan tilanteeseen,
jossa hän näki alkoholisteja, narkomaaneja, homoseksuaaleja ”ja muita poikkeavia”. Sielunhoitajalla oli houkutus yrittää estää ihmistä tekemästä ratkaisujaan,
koska hän näki niiden olevan vääriä. Auttajan ei ollut helppo luottaa autettavan
omaan ratkaisukykyyn. Tämän oli itse löydettävä ratkaisu jaksaakseen toteuttaa
sen, mitä piti oikeana. Joskus sielunhoitajan oli vain pysyttävä vierellä ja odotettava aikaa, jolloin erehdyksiään katuva tarvitsi kuuntelijaa. Monesti ei tosin ollut
odotettavissa, että ihminen muuttuisi. Kilpeläinen nimitti ”evankeliumin järjettömäksi rohkeudeksi” sitä, että vaikka kaikki näytti olevan mennyttä, ihminen
”voi yhdessä lähimmäisen kanssa odottaa uutta kevättä”. Sielunhoitaja piti toivoa
yllä.153
Kilpeläinen löysi näkemykselleen tukea Raamatusta. Hänen tulkintansa
mukaan Jeesuksen sanat syntiselle naiselle ”Mene, äläkä enää syntiä tee” (Joh. 8: 11)
tarkoittivat, että naisen ei enää tarvinnut tehdä syntiä ja hänellä oli uusi mahdollisuus elää ehjää elämää. Jeesus otti seuraansa kaikki, poikkeavatkin, jo ennen kuin
he olivat muuttuneet. Sielunhoitaja tarvitsi paljon evankeliumin tutkimista, koska
hän kohtasi ihmisen elämän vääristymät avoimemmin kuin aiempien sukupolvien
sielunhoitajat.154 Evankeliumien Jeesus oli Kilpeläiselle ajankohtainen elämän
opastaja, joka auttoi ylittämään edellisten sukupolvien virheitä ja soveltui entisaikoja avoimemman nyky-yhteiskunnan ohjenuoraksi.
Viimeinen ”varoitusmerkki” oli Pelkäämmekö hiljaisuutta? Kilpeläinen esitti
aiemman näkemyksensä hiljaisuuden tärkeästä merkityksestä. Hiljaisuudella oli
myös vaaransa, sillä monelle hauraalle ihmiselle se aiheutti ahdistusta. Tällöin tarvittiin sielunhoitajan rauhoittavia sanoja.155
Kirjasta nousi erityisten uhkien ja Kilpeläisen ”varoitusmerkeiksi” nimeämien
asioiden lisäksi muutama muu sielunhoitoa vaarantava seikka. Sielunhoitajalla
saattoi olla houkutus mennä asioiden edelle ja olla tietävinään enemmän kuin
autettava kertoi keskustelussa. Hänellä oli myös kiusaus olla liian järkiperäinen,
mikä saattoi johtaa liialliseen kysymysten esittämiseen autettavalle. Kysymystensä
avulla sielunhoitaja pyrki sitten rakentamaan autettavan elämästä kronologisen
historian tarkkoine henkilötietoineen, jotta tilanne vaikuttaisi loogiselta:156
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Jos sielunhoitaja on järjellinen ihminen – ja vieläpä toiminut kirkkoherranvirastossa! – hänellä pitäisi mielestään olla eräänlainen virkatodistus
ajatuksissaan: Tämä henkilö tässä, nimi, omaa sukua, syntynyt silloin
ja siellä, solminut avioliiton sen kanssa…lapset…asunut ensin siellä…
sitten siellä…Samaan ”virkatodistukseen” tämän ihmisen hengelliset
vaiheet: ollut seurakunnan nuorissa, käynyt kansanopiston – – .157
Ihminen kertoi itsestään tietoisuuteen nousevien tunne-elämysten sarjana, kuin
helminauhana helmet kiinni toisissaan. Nauha ei rakentunut aikajärjestyksessä,
mutta se oli ihmisen psyyken kannalta mielekäs järjestys. Kiinnostus ihmistä kohtaan ei ollut uteliaisuutta. Marginaalissa oli varoitus: ”Uteliaisuus pannaan!”158
Houkutus ryhtyä puolustamaan Jumalaa tai kirkkoa oli torjuttava ja annettava
autettavan purkaa katkeruutensa rauhassa. Kysymys ei lopulta ollut Jumalasta tai
kirkosta, vaan ihmisen tosista pettymyskokemuksista, ja ne tuli hyväksyä sellaisina.
Muita ihmisiä arvosteleva ihminen kertoi aina jotain itsestään, ja siksi arvostelua
oli hyödyllistä kuunnella.159
Kilpeläinen havainnollisti ja selitti tapauskertomuksen avulla transferenssin
vaikutusta ja merkitystä sekä varoitti sielunhoitajaa houkutuksesta saada itsekästä
tyydytystä epävarmuuteensa siitä, että hän oli suosittu työntekijä, mikä johti hänet
keräämään ihailijoita ympärilleen. Oman joukon keräämisestä tuli seurakunnan
työntekijälle pääasia ja auttaminen jäi sivuosaan. Sielunhoitajan ei sopinut merkitä
autettaviaan omaksi laumakseen ”kuin poronomistaja”. 160
Autettavan lapsuudenkokemukset ja entisten sielunhoitosuhteiden vaikeudet
saattoivat aiheuttaa sen, että sielunhoitajan myönteiset tai kielteiset tunteet nousivat voimakkaiksi auttajaa kohtaan. Sielunhoitajan tunteet saattoivat myös yhtä
lailla nousta vahvoiksi. Auttajan omien tarpeiden tyydyttäminen johti sopimattomaan vastatransferenssiin.
Lähimmäiskeskeinen toimintatapa sai kirjan loppuosassa vielä uuden ulottuvuuden: omien ja autettavan tunteiden kurissa pysymiseksi sielunhoitajan tuli
pitäytyä tiukasti lähimmäiskeskeisessä asennoitumisessa antamalla lämpöä ja hellyyttä mutta pidättyvästi ja ammatillisesti. Lujuus, turvallisuus ja ystävällisyys
suojasivat ylilyönneiltä. Kilpeläinen muistutti, että ilman transferenssia, joka oli
luonnollinen ihmissuhteeseen kuuluva ilmiö, suhde oli persoonaton.
Esimerkkitapauksessa seurakunnan uusi ystävällinen pastori kohteli apua
hakevaa seurakuntalaista korostuneen ystävällisesti ja tuli vastanneeksi isättömän
naisen läheisyyden ja kiintymyksen tarpeeseen. Kilpeläinen osoitti ensin, miten
transferenssin väärinkäyttö ja autettavan hylkääminen johtivat autettavan tilanteen
jäämiseen korjaamatta. Hän esitti vaihtoehdoksi oikean toimintatavan, jossa pastori korjasi virheensä selittelemättä niitä ja sai viisaasti naisen puhumaan isättömyydestään. Sielunhoitaja ei saanut hallita hoidettavaansa eikä tämä puolestaan
sielunhoitajaa.161
Viimeisessä luvussa Kilpeläinen otti esille raskaan työn ja työntekijän jaksamisen vaarat sekä uhat, jotka liittyivät seurakuntaan työyhteisönä. Hän piti kirkon
tilannetta vaikeana, koska siltä odotettiin paljon, mutta kirkon työntekijöistä liian
moni oli väsynyt ja seurakuntalaiset olivat jaksamisensa rajoilla oman elämänsä
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haasteiden kanssa. Kilpeläinen keskittyi sellaisiin kirkon työntekijän elämään liittyviin kysymyksiin, jotka riippuivat työntekijästä itsestään, ja toivoi keskustelua
niistä. Hän uskoi, että ratkaisujen löytyminen sielunhoitajan omiin vaikeuksiin
vapauttaisi tämän toimimaan lähimmäiskeskeisesti. 162
Oman aseman ja tehtävän vähättely kulutti vähitellen. Oli opittava arvostamaan työtään ja kokemaan siitä tyydytystä. Kuvittelematta olevansa korvaamaton
tuli nähdä oman työnsä tärkeys juuri nyt, sillä toisten ihmisten myönteinen palaute
tyydytti vain osittain. Sairaalassa tavallinen moniammatillinen ryhmä saattoi Kilpeläisen mukaan auttaa. Työryhmässä kukin työntekijä saattoi kokea olevansa
arvokas oman ammattinsa edustajana. 163
Kirkon työntekijän vaarana Kilpeläinen näki kristillisen työn ihanteen ja työaikalain puuttumisen, sillä ne saattoivat johtaa riittämättömyyden tunteeseen. Hän
ei löytänyt evankeliumeista tukea sellaiselle raadannan ihanteelle, jossa oltiin aina
töissä. Paavaliltakaan hän ei uskonut sellaiseen ihanteeseen löytyvän tukea, vaikka
apostolin elämään kiire oli jo alkanut hiipiä. Vaikka Kilpeläinen arveli laiskojakin
työntekijöitä olevan, hän kertoi poistaneensa sanan laiska sanavarastostaan. Jaksamattomuudelle oli aina jokin syy kuten sairaus, alemmuudentunto, jännitys tai
jokin muu sisäinen este. Kilpeläinen sälytti työntekijälle vastuun rajata työmäärää,
ymmärtää tunnustuksen saamisen tarpeensa tai jaksamattomuutensa syyt. Vain
hän itse tiesi jaksamisensa rajat ja työnsä todellisen määrän. Saattoi syyttää vain
itseään, jos teki kiltisti kaiken, jolloin työtoverit sälyttivät yhä lisää tehtäviä hänen
harteilleen.164
Sielunhoitajaa uhkasi työn vähäinen arvostus. Kilpeläinen kysyi, johtuiko
tämä siitä, että työ oli näkymätöntä ja hiljaista eikä tuloksistakaan voinut kertoa.165 On merkille pantavaa, että Kilpeläinen kirjoitti tällä tavoin, vaikka hän eli
itse keskellä sairaalasielunhoidon laajenemista ja tiesi työn arvostuksen kirkon
ja sairaalalaitoksen johdossa. Hän sai kollegoidensa keskuudessa ja sairaalassa
arvostusta tunnettuna esitelmöijänä, kouluttajana ja vaikuttajana. Hän oli tosin
kertonut kokemuksestaan sielunhoitajan näkymättömyydestä suuressa sairaalassa.
Työntekijän yksityiselämään liittyvänä uhkana oli sen ja työn välinen ristiriita.
Perheellistä uhkasi syyllisyys perheelle varattavan ajan ja työn vaatimusten ristipaineessa. Kilpeläinen katsoi, että perheettömällä oli yhtä suuri ristiriita. Yksin asuvalta voitiin edellyttää jatkuvaa valmiutta olla työssä, koska perhe ei ollut esteenä.
Perheettömään ottivat myös seurakuntalaiset herkemmin yhteyttä ajankohdasta
välittämättä.166
Kilpeläinen esitti työntekijän uhkien torjumiseksi, että tämän oli jatkuvasti
kasvettava kohti aikuistumista, vahvistumista ja itsenäistymistä. Hän huomautti,
että työntekijästä ei ollut tarkoitus tulla itsepäinen ja hankala työyhteisössään vaan
omaa tehtäväänsä arvostava ja omia ristiriitojaan itse ratkomaan pyrkivä henkilö.
Tällaista työntekijää muutkin alkoivat kunnioittaa. Henkisestä kasvusta seurasi,
että työntekijä tiesi itse tehtäviensä arvojärjestyksen välittämättä siitä, että se voi
poiketa yleisestä ajattelusta.
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Tällainen vahvan ammatti-identiteetin omaava työntekijä rohkeni myös
toteuttaa omat suunnitelmansa ja kokeilla uutta selittelemättä tarpeettomasti.
Itsensä syyllistämisen sijasta painopisteen saattoi siirtää välistä työtovereihin silloin, kun yritti etsiä syitä keskinäisiin vaikeuksiin. Liiallisen työpaineen alla oli
Kilpeläisen mukaan hyvä muistaa, mitä jo yhden auttamisesta seurasi. Autetuksi
tullut oppi auttamaan itseään. Tästä puolestaan kenties seurasi herääminen auttamaan lähimmäistä. Yhtä auttamalla saattoi auttaa monia. Ilo ja vapautuminen
heijastuivat ympäristöön.167
Kilpeläinen korosti, että kirkon työntekijällä oli sekä oikeus että velvollisuus
omaan aikaan, virkistykseen ja harrastuksiin sekä työympäristön ulkopuolisiin
ystäviin. Hän palasi aiemminkin esittämäänsä ajatukseen, että kirkon työntekijät tarvitsisivat oman sielunhoitopalvelun. Sielunhoitaja tarvitsi oman työympäristönsä ulkopuolisen sielunhoitajan, joka olisi tarpeen mukaan käytettävissä.
Muutoin oli vaarana, että hän alkoi käyttää omaa autettavaansa omien huoliensa
purkamiseen.168
Silloinkin, kun Kilpeläinen antoi neuvoja työyhteisössä toimimiseen ja työssä
jaksamiseen, hän piti johdonmukaisesti kiinni lähimmäiskeskeisestä näkemyksestään. Hän sovelsi näkemystä työntekijään, sielunhoitajaan, sillä tavoin, että hän
luotti tämän omiin kykyihin ja voimavaroihin. Auttajan oli itse kasvettava niin
aikuiseksi, että hän jaksoi paineiden keskellä myönteisellä tavalla. Hän pyrki siirtämään oman vahvan ammatti-identiteettinsä kirkon muille sielunhoitotyötä tekeville. Samalla Kilpeläinen näki, että samoin kuin hauras ihminen työntekijä itsekin
tarvitsi ammattiauttajaa.
Opastettuaan toimimaan lähimmäiskeskeisesti työyhteisössä ja esitettyään keinot työssä jaksamiseen Kilpeläinen osoitti päätössanoissaan, että sielunhoitotyössä
jaksamisen perusta oli perimmältään hänen esittelemässään sielunhoitomenetelmässä. Lähimmäiskeskeinen sielunhoidon menetelmä oli hänen mukaansa yksinkertainen ja työtä helpottava. Kirjan sisällön perusteella voi todeta myös, että se oli
kirjoittajansa mielestä työn mielekkäämmäksi tekevä. Sielunhoitajan työ keveni,
kun hän saattoi luottaa autettavassa itsessään oleviin parantaviin voimiin. Kilpeläinen katsoi tähän sopivaksi Jeesuksen lupauksen olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme kokoontui hänen nimessään.169 Rogersin näkemys sai pastoraalipsykologisen
selityksen, kun Kilpeläinen tulkitsi ihmisen sisäisten voimavarojen olevan merkki
Kristuksen läsnäolosta sielunhoitotilanteessa.
Lähimmäiskeskeisyys tarkoitti sielunhoitajan näkökulmasta oikeaa asennetta
työhön. Kilpeläinen vertasi tehtävää vehnänjyvän osaan170. Sielunhoitajalla ei
ollut omaa kunnianhimoa, ei omaa onnistumisen tarvetta eikä omien mielenkiintoisten ajatusten korostusta. Sielunhoitaja itse ”ei ollut mitään”.171 Ristiriita
Kilpeläisen kahden täysin vastakkaisen korostuksen välillä oli selvä. Onkin kysyttävä, miten löytyi sopusointu yhtäältä itsetunnoltaan vahvan, työnsä arvon tuntevan sielunhoitajan identiteetin ja toisaalta vehnänjyvän osaan tyytyvän, oman
167 Kilpeläinen 1969, 210–211.
168 Kilpeläinen 1969, 211–213.
169 Kilpeläinen 1969, 215.
170 Käsite vehnänjyvän osa viittaa Jeesuksen vertaukseen ( Joh. 12: 24), jossa hänen katsotaan viitanneen
omaan kohtaloonsa. Samoin kuin vehnänjyvä ”kuoli”, kun se kylvettiin maahan, ja kuolleesta siemenestä
kasvoi uusi vehnäkasvi, joka tuotti uusia jyviä, Jeesuskin kuoli ja nousi ylös kuolleista. Syntyi uusi elämä,
joka tuotti hedelmää häneen uskovina ihmisinä, joiden ”oma minä” eli itsekkäät tarpeet puolestaan ”kuolivat”
ja tuottivat hedelmää yhä uusien ihmisien kääntyessä heidän toimestaan kristityiksi. Kilpeläinen ajatteli
sielunhoitajien olevan samankaltaisia heidän tuottaessaan ”hedelminä” autettuja ihmisiä.
171 Kilpeläinen 1969, 215.
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kunnianhimonsa unohtavan sielunhoitajan identiteetin välillä. Vastaus piilee
näiden kahden piirteen yhdistämisessä. Lähimmäiskeskeinen sielunhoitaja näki
itsessään ja työtoveri hänessä nöyrän, ammatti-identiteetiltään niin vahvan, osaamisensa tiedostavan työntekijän, että hänen ei sitä tarvinnut itse korostaa.
Sielunhoitajan vaaroja ja virheitä esittäessään Kilpeläinen sovelsi johdonmukaisesti lähimmäiskeskeistä periaatetta, jossa autettava oli koko ajan keskipisteessä.
Sielunhoitajan ei sopinut tyydyttää omia tarpeitaan sielunhoidettavan avulla.
Hänen oli noudatettava itsekuria, jottei hän tuonut omia mielipiteitään, lohduttelua, tietämyksensä korostamista, diagnosointia tai uteliasta kyselyä sielunhoitotilanteeseen. Suosion kerääminen ja ihailevan joukon hankkiminen ympärilleen
oli sopimatonta. Työyhteisössä oman paikan löytäminen, nöyryys ja samalla vahva
ammatti-identiteetti sekä omasta jaksamisestaan huolehtiminen olivat suoja vaaroja vastaan. Työ itsessään oli voimaannuttava tekijä ja tyydytyksen tuottaja. Kilpeläinen opasti lukijoita asettumalla rinnalle työtoveriksi – ei tämän yläpuolelle
neuvoja jakelemaan – ja antoi tällä tavoin esimerkin lähimmäiskeskeisestä asenteesta. Kilpeläisen seurakuntatyöntekijän arkea ymmärtävä käytännönläheisyys
ilmeni hänen opastuksessaan.
d) Kirjan vastaanotto ja rogersilaiset piirteet
Osaammeko kuunnella ja auttaa herätti huomattavan joukon ihmisiä kirjoittamaan
arvionsa kirjasta lehtien palstoille. Kirja-arvosteluja oli runsaasti lehdissä ja aikakauskirjoissa. Kirkko ja kaupunki -lehdessä oli kaksi arvostelua, ja yksi arvioija,
entinen helsinkiläinen sairaalapastori Toivo Winter, lähetti artikkelinsa neljään
lehteen. Sana-lehden artikkeli kuvasi kuuden henkilön arviointikeskustelua. Yleensä vastaanotto oli hyvin myönteinen. Peräti ylistävän arvion esittivät Kotimaassa
kirkkoherra Olavi Kouri172, Kirkko ja kaupunki -lehdessä Kilpeläisen työpari
Hesperian sairaalasta, sairaalapastori Aarno Sainio173 ja pakinassaan Puukirkon
pappi, nuorisotyönjohtaja Matti Hakkarainen174, Lääkärilehdessä Martti Paloheimo175, Aamulehdessä psykologi, dosentti Matti Luoma176, Satakunnan Kansassa
pastori Heikki Huhtala177 ja Hufvudstadsbladetissa Porvoon hiippakunnan piispa
Karl-Erik Forssell178. Sairaalapastori Matti-Pekka Virtaniemi analysoi kirjaa Vartijassa hyvin myönteisesti.179 Ainoastaan uuspietistien edustajat esittivät vahvaa
negatiivista kritiikkiä. Pastori Simo Seppo kirjoitti niin, että jäi epäselväksi, näkikö
hän kirjan enemmän myönteisenä kuin kielteisenä. 180
172 Kmaa 19.8.1969, Toisten taakkoja kantamaan. Olavi Kouri toimi Somerniemen kirkkoherrana 1967–1970.
Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 210. Hänen hengellinen taustansa oli lestadiolaisessa uusheräyksessä.
173 K & k 10.9.1969, Elämältä se maistui.
174 K & k 20.8.1969, Parempi kuin viisi dekkaria. Matti Hakkarainen toimi Helsingin seurakuntien nuorisotyön
johtajana ja oli ollut kirkon nuorisotyön luottamuselinten jäsenenä. Hän pakinoi Kirkko ja kaupunki -lehdessä
nimimerkillä Puukirkon pappi vuodesta 1960 alkaen. Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 73.
175 Lääkärilehti 32/1969, Merkittävä psykoterapeuttinen opas.
176 Matti Luoma (1925–2007) oli psykologi, valtiotieteen tohtori, filosofi, uskonnonpsykologian tutkija,
kulttuurifilosofian dosentti ja yksi Suomen ensimmäisistä psykoterapeuteista. Hän oli idän uskontojen ja
filosofioiden tuntija, uskonnon ja kulttuurin filosofisten kysymysten pohtija ja keskustelija. Luoma kirjoitti
tietokirjoja uskonnonpsykologiasta ja uskonnonfilosofiasta. Mäki-Kulmala 2007.
177 Satakunnan Kansa 5.10.1969, Kuunnella ja auttaa. Heikki Huhtala oli rukoilevaislähtöinen Ulvilan
seurakunnan kappalainen. Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 109.
178 Hufvudstadsbladet 6.11.1971, Hjälpande lyssnerska; Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974, 61–61.
179 Vartija 4/1969. Matti-Pekka Virtaniemi (1944–) on kirkon koulutuskeskuksen sielunhoidon kouluttaja
(eläkkeellä). Hän toimi Tampereen seurakuntien sairaalapastorina 1968–1970. Pappismatrikkeli 2018, 938.
180 Synsygus 4/1969, Kohteluopas. Simo Seppo oli Joensuun normaalilyseon uskonnonopettaja. Myöhemmin
hän toimi Joensuun korkeakoulun (yliopiston) kasvatustieteen professorina. Suomen teologit 1990, 592. Seppo
liittyi vasemmistososialistiseen poliittiseen puolueeseen Skdl:ään 1970-luvun alussa. Karjalainen 19.7.2013.
Hän oli näkemyksiltään herännäistaustainen vasemmistopappi.
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Lähes kaikki arvioijat, myös muutoin kielteisen arvion antaneet, kiittivät
kirjan käytännöllisyyttä. Opasta pidettiin helppolukuisena ja selkeänä. Toimittaja Kai Antturi helluntailiikkeestä oli sitä mieltä, että huolimatta ilmaisemastaan hyväksynnästä Kilpeläinen todellisuudessa hylkäsi perinteiset menetelmät.
Myönteisen palautteen antaneet eivät useimmiten kyseenalaistaneet kirjan kristillisen perustan pätevyyttä tai eivät kiinnittäneet siihen juuri huomiota. Kielteistä palautetta antaneille juuri teologian puute ja se, ettei kirjassa edellytetty
sielunhoidossa olevalta kristillisen pelastussanoman vastaanottamista, olivat kirjan perusheikkouksia.
Lokakuun lopulla 1969 Sana-lehti järjesti kirjasta keskustelutilaisuuden.
Keskustelijoina olivat sosionomi Pirkko Fihlman ja sairaalalehtori Leena Ormio,
jotka pitivät kirjaa erinomaisena, Saalem-seurakunnan apulainen, toimittaja Kai
Antturi helluntailiikkeestä, Ylioppilas- ja koululaislähetyksen pääsihteeri, pastori
Raimo Mäkelä viidennestä herätysliikkeestä ja ylisihteeri Jarl Wahlström Pelastusarmeijasta 181. Puheenjohtajana toimi pastori Lasse Reijomaa, joka kirjoitti
lehteen yhteenvedon keskustelusta. Kriittisin oli Raimo Mäkelä182. Hänen mielestään kirja esitti vain sovellettua psykologiaa eikä ollenkaan sielunhoitoa ja oli
siten vääränniminen. Pelastusarmeijan ylisihteerin Jarl Wahlströmin maltillisemman kriittisen kannan mukaan opas vei mahdollisesti oikeaan suuntaan, mutta
jäi kuin kesken.183
Kevätkylvö-lehden toimitussihteerin, pastori Eero Huovisen arvio oli objektiivisuuteen pyrkivän tutkijanotteensa osalta huomionarvoinen. Huovinen arvosteli
kirjaa yhtäältä hyvin myönteisesti, jopa kiittävästi. Teos täytti hänen mukaansa
suuren aukon suomalaisen sielunhoidon kentässä ”tiiviillä, hienosyisellä, lujalla ja
ihailtavalla taidolla kudotulla paikalla”. Hän kiitti käytännön ohjeita ja varoituksia, varsinkin varoitusta liian kiihkeästä auttamisesta. Huovinen ehdotti Seward
Hiltnerin jäykän ja kasuistisen esimerkkiluettelon korvaamista teologisessa tiedekunnassa Kilpeläisen kirjalla. Toisaalta Huovinen arvosteli voimakkaasti kirjan
teologisia puutteita. Sielunhoidon todellinen ongelma, kysymys synnistä, jäi lähes
käsittelemättä käytännönläheisessä kirjassa, vaikka synti oli perin käytännöllinen
asia. Kirjan toinen puute oli teorian, evankeliumin sanoman selostamisen puute,
jonka hän toivoi Kilpeläisen korjaavan toisella kirjalla.184
Huovinen havaitsi terävästi kirjan teologisen puolen ohuuden. Hän ei katsonut, että Kilpeläinen olisi hylännyt evankeliumin ydinsanoman. Siksi hän odotti
Kilpeläisen esittävän kirjan muodossa evankeliumin kokonaissanoman, jonka
tämä oli esittänyt opaskirjassa vain viitteellisesti.
Useimmat arvioijat suosittelivat kirjaa kaikille kirkon työntekijöille, muiden
alojen auttamistyötä tekeville ja jokaiselle sielunhoidosta kiinnostuneelle, muutamat myös sielunhoitoa tarvitsevalle. Laajimman käyttöalueen ja samalla tieteellisesti korkeimman arvon kirjalle antoi itse tieteen piirissä ansioitunut dosentti
Matti Luoma. Kirja esitteli hänen mukaansa uuden johtavan rogersilaisen terapiamenetelmän, joka oli painoarvoltaan freudilaisen ja eksistentialistisen veroinen.
181 Jarl Wahlström (1918–1999) oli pelastusarmeijalainen kolmannessa polvessa. Hän toimi Suomen
Pelastusarmeijan johtajana (komentajana) 1976–1981 ja oli ensimmäinen suomalainen kansainvälisen
Pelastusarmeijan johtaja (kenraali). Hän toimi Suomen Pelastusarmeijan ylisihteerinä eli johtajan lähimpänä
miehenä 1968–1972. Franzén 2012, 452–455.
182 Raimo Mäkelä (1940–) on Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtaja (eläkkeellä). Hän on
toiminut myös Opiskelija- ja koululaislähetyksen pääsihteerinä sekä useissa uuspietistiseen liikkeeseen
kuuluvien järjestöjen luottamustehtävissä.
183 Sana 29.10.1969, Osaammeko kuunnella ja auttaa.
184 Huovinen 1969.
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Teos soveltui ei vain sielunhoitajille, vaan myös psykoterapian ammattilaisille
ja ammattiin opiskeleville sekä samalla monipuolisuutensa vuoksi myös autettaville.185
Kilpeläinen ei ryhtynyt julkisuudessa vastaamaan saamaansa palautteeseen.
Kuten edellä osoitin, hän vastasi kirjassa aiemmin saamaansa tai kuulemaansa
palautteeseen ja ilmeisesti kielteisen palautteen aavistaen korosti jo ennakolta
menetelmänsä ja ajattelunsa raamatullista, evankeliumista nousevaa pohjaa.
Hänellä ei ollut mitään lisättävää. Kirjan tärkeyden kaksi ensimmäisiä kiistatonta
merkkiä näkyivät jo sen ilmestymisvuoden syksyllä. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta otti sen heti oppikirjakseen, ja kustantaja otti toisen painoksen jo
ensimmäisen painoksen ilmestymisvuonna.186
Osaammeko kuunnella ja auttaa osoittautuu rogersilaiseksi sielunhoidon
oppaaksi alusta alkaen. Kaikki keskeiset lähimmäiskeskeisen sielunhoidon piirteet,
näkemykset ja periaatteet, joista lähes jokainen perustui Rogersin näkemykseen
tuloksellisesta psykoterapiasta, Kilpeläinen oli esittänyt jo luennossa sairaalasielunhoitajien koulutuskurssilla syksyllä 1961.
Psykologi, psykoterapeutti, dosentti Matti Luoma sekä psykoanalyysiin ja psykoterapiaan perehtynyt psykiatri Martti Paloheimo katsoivat, että lähimmäiskeskeinen menetelmä oli kristilliseen sielunhoitoon sovellettu Carl Rogersin terapia
menetelmä. Rogersin antropologiasta väitöskirjan kirjoittaneen Hannu Purhosen
mukaan Kilpeläinen teki kirjallaan Suomessa tunnetuksi Rogersin näkemyksiin
perustuvan sielunhoidon mallin. Aarno Sainio ja Matti-Pekka Virtaniemi katsoivat
Kilpeläisen siirtäneen kirjassaan Rogersin menetelmän sovelluksen, pastoral counseling -sielunhoidon, Suomen oloihin. On hyvät perusteet kuvailla oppaan luonnetta Virtaniemen tavoin, että Kilpeläisen kirjan voi lukea Rogersin näkemykseen
perustuvan pastoral counseling -sielunhoidon joukkoon kuten Seward Hiltnerin ja
Carroll Wisen sekä myös Wayne Oatesin teokset.187
Osaammeko kuunnella ja auttaa ilmensi kirjoittajansa sielunhoitoajattelun kehitystä, jonka voi katsoa alkaneen hänen ensimmäisestä sielunhoitoa käsittelevästä
esityksestään, luennosta sairaalasielunhoitajien erikoistumiskurssilla syksyllä 1961.
Suunta ei ollut kohti uusien näkemysten löytämistä tai vanhojen muuttamista,
vaan yhä ehdottomampaan ei-ohjaavan rogersilaisen sielunhoidon menetelmän
painottamiseen ja erityisesti lähimmäiskeskeiseen sielunhoidon kokonaisnäkemykseen. Kilpeläinen totesi kunnioittavansa perinteisiä sielunhoidon menetelmiä,
mutta varoitti niiden vaaroista ja salli niille vain rajatun käyttöalueen. Lopulta ei
käytännössä jäänyt jäljelle kuin Kilpeläisen esittelemä lähimmäiskeskeiseen näkemykseen perustuva ”luonnonmenetelmä”.
Teos ei tuonut sisällöllisesti Kilpeläisen aiempiin esityksiin verrattuna uutta itse sielunhoidon menetelmään ja näkemykseen. Kirja sinetöi kirjoittajansa opillisen taustan. Se vahvisti, että Kilpeläisen lähimmäiskeskeiseksi nimeämä
kristillisen sielunhoidon menetelmä oli Carl Rogersin asiakaskeskeisen terapiamenetelmän suora sovellus. Rogersin vaikutus ei vähene, vaikka kirja vahvisti myös
Seward Hiltnerin ja Wayne Oatesin vaikutuksen sekä osoitti Tillichin vaikutuksen
Kilpeläisen ajatteluun. Kilpeläinen osoitti kirjassa lähimmäiskeskeisen sielunhoidon Kristus-keskeisyyden niin kuin hän sen ymmärsi: menetelmä perustui
185 Luoma 1969a.
186 Kirjasta on otettu kaikkiaan kuusi painosta. Se on käännetty ruotsiksi nimellä Att lyssna och hjälpa:
handbok i själavård (1972), saksaksi ruotsin kielestä käännettynä nimellä Zuhören und Helfen: eine Anleitung
(1973) sekä venäjäksi nimellä Умеем лы мы слушать и помогать. Санкт-Пэтэрбург (1998).
187 Sainio 1970, 548; Virtaniemi 1981, 117; Purhonen 1988, 16.
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ihmiselle osittain käsittämättömään evankeliumien kokonaissanomaan ja Jeesuksen antamaan esimerkkiin ihmisen kohtaamisesta. Näin hän osoitti, että Rogersin asiakaskeskeinen menetelmä perustui samanlaiseen ihmisen kunnioittamiseen
yksilönä ja yksilön kohtaamisen tapaan kuin millä Jeesus oli kohdannut ihmiset.
Vaikka Kilpeläinen määritteli kirjansa lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän oppaaksi ja käytti siinä nimenomaan sanaa menetelmä, jo johdannollinen
ensimmäinen osa osoitti, että kyse oli koko ajan enemmästä kuin teknisestä metodista. Hän esitteli lähimmäiskeskeisen sielunhoidon kokonaisnäkemyksen. Kilpeläisen käytännöllinen luonne johti epätarkkuuteen joidenkin käsitteiden käytössä.
Pääasia oli oppia harjoittamaan sielunhoitoa seurakunnan arjessa enemmän tai
vähemmän rikkinäisen, hauraan ihmisen auttamiseksi. Tämä Kilpeläisen ensimmäinen kirja sielunhoidosta julkisti hänen halunsa uudistaa kirkon sielunhoitoa,
mikä oli vuodesta 1966 alkaen käynyt ilmi rajatulle ammattilaisjoukolle hänen
alustuksistaan, esitelmistään ja pastoraalitutkielmastaan.
Kirjoittaja otti huomioon paikallisseurakuntien työntekijöiden pienemmän
tietomäärän ja selitti siksi muutamia asioita ja termejä tarkemmin. Hän toi sielunhoitajan työn paikallisseurakunnassa kouriintuntuvan käytännönläheisesti kirjan
sivuille oman kokemuksensa pohjalta ja tapauskertomusten myötä. Lukijan oli
helppo samaistua, vaikka tapauskertomukset olivat, kuten kirjoittaja itse myönsi,
lyhennelmiä ja sen vuoksi yksinkertaistettua todellisuutta. Niin ikään Kilpeläinen
esitti viimeisessä luvussa paikallisseurakunnan työntekijän arjen haasteet ja mahdollisuudet niin käytännönläheisesti ja todenmakuisesti, että työntekijä – mutta
myös moni muu käytännön kohtaamistyössä oleva – saattoi löytää itsensä niiden
keskeltä. Jotkut arvioijat olivat sitä mieltä, että oppaan suuntaaminen erityisesti
paikallisseurakuntien työntekijöille ei estänyt sen soveltumista monille muillekin
sielunhoidollista tai terapeuttista apua antaville ja jopa avun hakijoille. Kilpeläinen
itsekin totesi kirjassa, että se soveltuisi erilaisille sielunhoidollista ja muuta keskusteluapua antaville.
Osaammeko kuunnella ja auttaa erottui esikuvansa Rogersin kahdesta ensimmäisestä pääteoksesta ja asiakaskeskeisestä menetelmästä sovellettua sielunhoitoa
esittäneistä teoksista erityisesti yhden ominaisuutensa vuoksi. Kirjassa oli poikkeuksellisen käytännöllinen arkipäivän auttamistyöhön sijoittuva ote.
Kirjan suosioon vaikutti osaltaan Kilpeläisen tunnettuus kirkollisissa piireissä
ja kirjoittajakokemus. Suosiota lisäsi sen helppolukuisuus ja käytännönläheisyys.
Kirjoittaja tuli kuin konkreettisesti opastajaksi sielunhoitotyötä tekevän vierelle,
arjen haasteiden keskelle ja muutoinkin toisen ihmisen – lähimmäisen – kohtaamisen arkitodellisuuteen. Lukija sai kuin huomaamattaan tilaisuuden omaksua
rogersilaisen lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän ja tavan kohdata ihmisiä. Kirja ilmestyi tilanteeseen, jossa oli ilmeinen sielunhoidon käytännön oppaan
tarve, ja se onnistui täyttämään puutteen.
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Irja Kilpeläinen julkaisi vuonna 1969 sielunhoito-oppaan
Osaammeko kuunnella ja auttaa. Teos esitti Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen laajoille piireille. Sen saamasta suosiosta kertoi,
että kirja käännettiin myöhemmin ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi.
Kuva: Keijo Karvonen.
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Irja Kilpeläinen (1911–1999) sai marraskuussa 1959 tiedon, että hänet lähetettäisiin Yhdysvaltoihin opiskelemaan sielunhoitoon liittyviä tehtäviä varten. Hän
astui kohti pitkään tavoittelemaansa tehtäväkenttää. Hän lähti hankkimaan valmiuksia, joiden avulla hän olisi toteuttamassa erityisalojen sielunhoidon, perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon, uudistamissuunnitelmia. Herätyskristillisestä
taustastaan vähitellen irtautunut ja uuskansankirkollisen ajattelutavan omaksunut
teologi – joka ei pitänyt itseään oikeana teologina – oli vakuuttunut kutsumuksestaan tehdä henkilökohtaista sielunhoidollista auttamistyötä.
Taustalla Irja Kilpeläisen kiinnostumiseen sielunhoitotyöstä oli hänen pappisisältään Eetu Kilpeläiseltä saamansa sielunhoidollinen asennoituminen. Hänelle
oli kertynyt 1930-luvun puolivälistä alkaen vuosien kokemus nuorisotyössä ja rippikoululeirien johtajana paikallisseurakunnassa Helsingissä, Suomen Kristillisessä
Ylioppilasliitossa ja Suomen Lähetysseurassa. Kilpeläisen ihmistuntemus kehittyi,
kun hän tuki sielunhoidollisesti nuoria näiden ongelmissa. Kokemuksella oli merkittävä vaikutus siihen, että hän vakuuttui kutsumuksestaan.
Isällä oli vaikuksensa 1940-luvun jälkipuoliskolle asti myös tyttärensä työhön
kuuluneeseen julistustyöhön. Eetu Kilpeläinen oli kuulunut Hannulan herätyksen johtohahmoihin, toiminut Urho Muroman työtoverina herätyskokouksissa
ja oli yksi SKY:n vaikuttajista. Helsingin pohjoisen suomalaisen seurakunnan
Suurkirkon piirin seurakuntatyössä ja Ylioppilaiden Kristillisessä Yhdistyksessä
Kilpeläinen sai vaikutteita hallesbyläisestä herätyskristillisyydestä ja herännäisyydestä. Tärkeä mielipidevaikuttaja oli työtoveri ja ystävä Martti Simojoki. Seurakuntanuorten parissa ja SKY:n koululaissihteerin tehtävässään Kilpeläinen toimi
puhujana herätysliiketaustansa pohjalta. Sota-ajan pappispulan vuoksi hän myös
”saarnaili” Perniön ja Rauman seurakunnissa. Näin kertyi eväitä tehtäviin, joissa
tarvittiin luennoijan, esitelmöijän ja opettajan taitoja. Uskonnon ja filosofian
opettajaksi pätevöityminen antoi teoriapohjaa, didaktista ja pedagogista osaamista.
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Kilpeläinen kasvoi työuran edetessä vähitellen ulos herätyskristillisyydestä.
Taustalla vaikuttivat kokemus herätyskristillisen kodin ahdistavasta ilmapiiristä
erityisesti isän vaikutuksesta ja kielteiset kokemukset herätyskokouksista, joihin
hän oli osallistunut kuulijana. Martti Simojoki, uuskansankirkollisen liikehdinnän keskeinen alullepanija, vaikutti tärkeänä ystävänä siihen, että Kilpeläinen tuli
kirkon uudistamisaatteiden piiriin. Simojoki ei jättänyt pietististä ja allianssihenkistä vakaumustaan uusien aatteiden mukana. Kilpeläinen näyttääkin irtautuneen
taustastaan niiden YKY:ssä toimineiden nuorten teologien, muiden muassa Erkki
Niinivaaran mukana, jotka veivät uuskansankirkollisen ajattelun irti herätyskristillisyydestä. Näiden teologisiin pohdintoihin hän ei mennyt mukaan mutta kasvoi
heidän rinnallaan työuransa aikana. Kilpeläisestä tuli hauraiden ihmisten puolustaja. Hän korosti heidän kunnioittamistaan ja rakastamistaan tasaveroisina ihmisinä Jeesuksen antaman mallin mukaan.
Kilpeläisen intohimo oli kirjoittaminen. Hän kirjoitti pääasiassa kristillisiin
lehtiin opiskeluajoistaan alkaen, aloitti kirjailijan uran 1940-luvun puolivälissä
ja vuosikymmeniä kestäneen pakinoijan uransa vuosikymmenen jälkipuoliskolla.
Kirjoittamisessa oli usein sielunhoidollinen ote. Lopullisen vahvistuksen aiemmille sielunhoidollisen työn kokemuksille Kilpeläinen sai, kun hän empaattiseksi
ihmistuntijaksi kasvaneena ajautui vuosikymmenen lopulla työpaikassaan Suomen Lähetysseurassa uupuneiden lähetystyöntekijöiden sielunhoitajaksi. Tämän
kokemuksen myötä hän hakeutui perheneuvontatyöhön oman toimen ohella.
Henkilökohtaisen sielunhoitotyön vetovoiman lisäksi työntövoimaksi pois SLS:sta
muodostuivat Kilpeläisen kokemat työilmapiiri- ja työssäjaksamisongelmat sekä
ongelmallinen suhde lähetysjohtajaan.
Perheneuvonta ja sairaalasielunhoito laajenivat voimakkaasti 1950-luvun
lopulta alkaen. Tässä tilanteessa uuskansankirkollisen liikehdinnän piirissä syntyneet erityissielunhoidon uudistamisajatukset alkoivat saada kouriintuntuvia muotoja. Perheneuvojien ja sairaalasielunhoitajien säännöllinen erikoistumiskoulutus
ja työnohjauksen järjestäminen katsottiin välttämättömäksi.
Uudistamisen käynnistäjänä oli yhtäällä kirkon perheasiain toimikunta, jolla
oli edellytykset havaita paitsi perheneuvonnan myös muun sielunhoidon tarpeen
voimakas kasvu. Toisaalla toimi Helsingin seurakuntien sairaaloiden sielunhoidon
johtokunta ja sen puheenjohtaja, uuskansankirkollisen suuntauksen keskeisin
ideologi, kirkkoherra Erkki Niinivaara, joka toi helsinkiläisten viestin sairaalasielunhoitajien koulutustarpeesta kirkon perheasiain toimikuntaan. Aluksi toteutui
vain sairaalasielunhoitajien säännöllinen koulutus, vaikka aloitteentekijöinä olivat
perheneuvonnan johtavat henkilöt. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus perustuivat paljolti suomalaisen sairaalasielunhoidon voimahahmon, sairaalapastori Niilo
Syvänteen osaamiseen.
Sairaalasielunhoidon uudistuminen käynnistyi konkreettisesti sairaalasielunhoitajien ensimmäisenä erikoistumiskoulutuksena vuonna 1960 mutta sen lisäksi
Kilpeläisen lähettämisenä koulutukseen Yhdysvaltoihin. Ajateltiin, että hän voisi
tuoda uudistamiseen tarvittavia eväitä Suomeen. Martti Simojoen johdolla joukko
ystäviä ja sielunhoidon vaikuttajia päätyi lähettämään Kilpeläisen opiskelemaan
Luterilaisen maailmanliiton stipendiaattina Yhdysvaltoihin. Tavoitteena oli, että
Kilpeläinen saisi vahvan pätevyyden sielunhoitotyöhön sekä hankkisi parhaana
pidettyä ja uusinta tietoa sielunhoidosta ja sielunhoidon työnohjauksesta. Hän
jakaisi hankkimansa osaamisen kotimaassa sielunhoidon erityisaloille.
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Opiskelupaikaksi tuli elokuussa 1960 yksi kansainvälisesti merkittävimmistä
teologisista opinahjoista Union Theological Seminary New Yorkin Manhattanilla
ja kliinisen psykoterapian harjoittelupaikaksi St Luke’s -sairaalan lastenpsykiatrian
klinikka. Ennakkotietona Kilpeläisen lähettäjillä oli, että opetettava terapiamenetelmä perustuisi Yhdysvalloissa sosiaalityön piirissä kehitettyyn social casework
-keskustelumenetelmään, jota henkilökohtainen huolto -nimisenä perheneuvojat
olivat Suomessa jo käyttäneet ja jota opetettiin ensimmäisessä sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutuksessa.
Kilpeläisen oli määrä saada menetelmään ensimmäisenä laaja ja perusteellinen
koulutus, jollaista ei muilla suomalaisilla ollut kenties Matti Joensuuta, perheneuvonnan pioneeria lukuun ottamatta. Samalla Kilpeläinen perehtyisi työnohjaukseen, jota erityissielunhoidon alalle kaivattiin. Harjoittelupaikka antoi osviitan,
että Kilpeläinen kotimaahan palattuaan sijoittuisi joko perheneuvonnan piiriin
tai sairaalasielunhoitajaksi Hesperian psykiatriseen sairaalaan. Kummassakin vaihtoehdossa pidettiin tärkeänä, että Kilpeläinen hankkisi valmiuksia psyykkisistä
häiriöistä kärsivien auttamiseen, sillä perheneuvonnassakin oli sellaiseen tarvetta.
UTS:a tärkeämmäksi ja erityisen innoittavaksi Kilpeläiselle muodostui kliininen terapiaharjoittelu St. Luke´s -sairaalassa psyykkisesti häiriintyneiden lasten
vanhempien parissa. Hän harjoitteli Georg Shugartin ohjauksessa nimenomaan
vain psykoterapeuttista ohjausta, vaikka harjoittelu muutoin oli Clinical Pastoral Education -periaatteiden mukaista. Sielunhoidon teologian opiskelu tapahtui
UTS:n psykiatrian ja uskonnon ohjelmassa.
Kilpeläinen omaksui kliinisessä harjoittelussa oppimansa erittäin motivoituneena ja ohjaajansa opetuksen sisällöstä, persoonasta ja opettamistavasta
innostuneena. Hän mieltyi niin ikään sairaalan toimintakulttuuriin ja kliinisen
harjoittelun kansainvälisen harjoittelijajoukon yhteishenkeen. Hän sai harjoittelustaan, soveltuvuudestaan terapeuttiseen keskusteluauttamiseen, kiittävän arvion.
Virallisen todistuksen ohella Kilpeläinen sai koulutusjaksosta vastaavalta psykiatrian ja uskonnon ohjelman johtajalta, professori Earl A. Loomisilta erityisen suullisen palautteen, jonka mukaan hän ei ollut oppinut kunnolla englannin kieltä
mutta sen sijaan psykoottisten kielen.
Jo ennen vuodenvaihdetta 1960–1961 kotimaassa päätettiin Kilpeläisen tuleva
työtehtävä häneltä itseltään asiaa kysymättä. Hänet kutsuttiin Hesperian sairaalan ensimmäiseksi täystoimiseksi naisteologiksi. Kilpeläinen palasi kotimaahan
kesäkuussa 1961 keskelle sairaalasielunhoidon uudistamisprosessia, joka oli konkretisoitunut ensimmäisen sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutuksen käynnistämisellä vuoden 1960 alussa.
Yhdysvalloissa oppimastaan innostunut tuore sairaalasielunhoitaja aloitti
tehtävässään heinäkuussa 1961. Hän ryhtyi pian toteuttamaan potilaskeskeistä
sielunhoitoa vastavalmistuneessa Hesperian sairaalan uudisrakennuksessa psykoosisairaiden psykoottisten keskuudessa. Kilpeläinen osoitti sisäistäneensä taustansa,
kokemuksensa ja suuren motivaationsa ansiosta Yhdysvalloissa oppimansa niin,
että hän kykeni pian ottamaan työkentän haltuunsa. Hän osoitti jälleen kykynsä
käytännölliseen ajatteluun. Jo kotimaahan paluunsa jälkeisenä syksynä Kilpeläisellä oli oppimastaan terapeuttisesta ohjauksesta niin valmis sovellus sairaalasielunhoitoon, että hän esitteli sen luennossa kollegoilleen sairaalasielunhoidon
koulutuskurssilla.
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Jo tämä ensimmäinen luento Yhdysvalloista paluun jälkeen paljasti, että kliinisen harjoittelun ohjaajan, social casework -keskustelumenetelmän kehittäjän Georg
Shugartin opettama keskustelumenetelmä oli hyvin samanlainen kuin Carl Rogersin asiakaskeskeinen psykoterapia- ja terapeuttisen ohjauksen menetelmä.
Rogersin asiakaskeskeistä terapiamenetelmää sielunhoitoon soveltaneet Seward
Hiltner ja Wayne Oates osoittautuivat myös luennon perusteella tärkeiksi oppi-isiksi
Kilpeläiselle. Niin ikään luento osoitti, että Kilpeläinen oli toteuttanut St Lukes’
-sairaalassa lähettäjien suunnitelmaa omaksumalla Shugartin ohjausmenetelmän
omaksi työnohjausmenetelmäkseen. Vaikka Kilpeläisen esittelemä sielunhoitomenetelmä oli lähellä sairaalasielunhoidon koulutuksessa opetettua social casework
-menetelmää, hänen koettiin tuoneen sairaalasielunhoitoon Yhdysvalloista jotain
uutta. Hänen karismaattinen opetustaitonsa ja käytännönläheinen tapansa soveltaa potilaskeskeistä menetelmää sairaalasielunhoitoon vaikuttivat osaltaan kokemukseen. Tutusta julistuskeskeisen sielunhoidon raamatuntulkinnasta poikkeava,
uutta psykoterapiaa ja psykiatriaa puolustava ja perinteiseen tulkintaan kriittisesti
suhtautuva näkemys oli uutta. Se näyttäytyi jopa radikaalina varsinkin perinteisestä keerygmaattisesta näkemyksestä lujasti kiinni pitäneille. Kilpeläinen osoitti
haluavansa uudistaa sairaalasielunhoitoa.
Martti Simojoen sielunhoitonäkemys poikkesi täysin siitä, mitä Kilpeläinen toi
tuliaisinaan. Lähteet eivät kuitenkaan vahvista, että he olisivat keskustelleet näkemyseroista keskenään. Ainoastaan yhdestä Kilpeläisen Yhdysvalloista paluun jälkeen Simojoelle lähettämästä kirjeestä voi lukea oman näkemyksen puolustamista.
Joka tapauksessa Simojoen ja Kilpeläisen välinen ystävyys kesti. Simojoki antoi
kiittävän arvion Kilpeläisen pastoraalitutkielmasta arvostelematta sitä mitenkään.
Hän jatkoi sairaalasielunhoidon tukijana ja edistäjänä.
Ainoa luotettava tieto sairaalateologien keskuudessa syntyneestä vastustuksesta
Kilpeläisen sairaalateologiuran alkuvaiheessa on voimakas arvostelu, jota esitti
ensimmäisillä sairaalasielunhoidon kurssilla ollut sairaalapappi. Toisen kerrotaan
olleen tämän kanssa samalla linjalla. Näkyvä arvostelu sairaalapappien keskuudessa jäi kuitenkin ohimeneväksi.
Kilpeläinen pääsi tekemään tunnetuksi potilaskeskeistä sielunhoidon menetelmää jo syksyllä 1961 muutoinkin kuin luennossa kollegoilleen. Hän jatkoi
tunnetuksi tekemistä seuraavan vuoden alussa toimittuaan vain noin puoli vuotta
sairaalateologin tehtävässä. Hän perehdytti sairaalasielunhoitajia sielunhoitoon
sekä toimi työnohjaajana sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksissa ja teologian opiskelijoiden sairaalaharjoittelussa. Kilpeläisestä tuli kirkon työnohjaajakoulutuksen pioneeri. Hän opiskeli työnsä ohessa ryhmäterapiaa ja sovelsi
potilaskeskeistä keskustelumenetelmää myös ryhmäterapian omaisesti sairaalassa
ja sieltä kotiutuneiden sielunhoitoryhmissä.
Kilpeläinen hyödynsi kirjoittajan, media-alan ammattilaisen, puhujan ja opettajan taitojaan sekä kokemustaan näkemystensä tunnetuksi tekemässä. Hän jatkoi
lehtiartikkelien kirjoittajana ja pääsi nopeasti haastateltavaksi sekä esitelmien ja
luentojen pitäjäksi. Hiljattain tehtävässään aloittanut sairaalateologi esitelmöi pian
Hesperian sairaalan hoitohenkilökunnalle ja diakoniatyöntekijöille sekä opetti ja
ohjasi sairaanhoidon erikoistumisopintojaan suorittavia päättötyön tekijöitä. Kilpeläistä haastateltiin ensimmäisen kerran jo syksyllä 1961 Hesperian sairaalan
vihkimisen yhteydessä. Hän markkinoi näkemyksiään ja sielunhoidon menetelmäänsä kirjoittamillaan lehtiartikkeleilla ja toistuvasti lehtihaastatteluissa alkuvuodesta 1962 lähtien. Lähimmäistä kunnioittavaa ja kuuntelevaa näkemystään
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Kilpeläinen välitti Kotimaan lukijoille ja uuden joukkotiedotusvälineen, television, katsojille 1963–1965 esiintymällä vakituisena keskustelijana television Kodin
ilta -ohjelmassa.
Työyhteisössään Helsingin sairaalateologien keskuudessa Kilpeläinen sai
naiskollegansa kiinnostumaan uusista tuulista ja täydentävästä koulutuksesta.
Niin ikään sairaalalehtorikollegoiden kanssa työn tilastointi uudistui hänen johdollaan kuvaamaan paremmin sen sisältöä. Merkittävä uudistus kirkon sairaalasielunhoidon piirissä oli hänen johdollaan ja helsinkiläisten sairaalalehtorien
kanssa 1967 käynnistynyt erikoistumiskoulutuksen uudistaminen. Kouluttajana, koulutettavien työnohjaajana ja varsinkin koulutuksen johtajana hänestä
tuli merkittävämpi valtakunnallinen vaikuttaja potilaskeskeisen sielunhoidon
istuttamisessa sairaalasielunhoitoon kuin esitelmöijänä ja haastateltuna tai lehtikirjoittajana.
Irja Kilpeläisen halu uudistaa kirkon sairaalasielunhoitoa näkyi paitsi hänen
luennossaan kollegoilleen syksyllä 1961 myös hänen lehtikirjoituksissaan ja esitelmissään. Uudistushaluun liittyi, että Kilpeläinen ajoi Martti Simojoen kanssa
naisteologeille omaan ammattinimikkeeseen perustuvaa tehtävää. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti naisteologeista tuli lehtoreita.
Kilpeläinen sai lehtorin oikeudet vuonna 1965. Nimityksen myötä avautui
mahdollisuus suorittaa pastoraalitutkinto ja kirjoittaa pastoraalitutkielma Psykoottisten sielunhoito, joka valmistui 1966. Hän sai aineiston tutkielmaansa varten
tapauskertomuksista, joita hän oli kirjannut psykoottisten potilaiden kanssa käymistään keskusteluista. Samana vuonna hän pyrki Helsingin sairaalasielunhoidon
johtoon. Vuotta voikin pitää käännekohtana Kilpeläisen sielunhoitajan, luennoijan ja kouluttajan uralla.
Kilpeläinen suoritti pastoraalitutkinnon syksyllä 1966. Hänellä oli tarkoitus
kirjoittaa tutkielmansa pohjalta kirja, ja hän pyysi ystäviltään asiantuntijalausuntoja kirjoittamisapurahaa varten. Lausunnot olivat kiittäviä. Ajantasaiseen
psykiatrian ja psykoterapian tietoon pohjautuva tutkielma oli tiettävästi kansainvälisestikin ainutlaatuinen, koska se perustui psykoosisairaiden sielunhoidon piirissä käytyihin todellisiin keskusteluihin.
Vaikka pastoraalitutkielma nimensä ja tehtävänmäärittelynsä mukaan käsitteli vain psykoottisten sielunhoitoa, siitä kävi ilmi, että Kilpeläisen tarkoituksena
psykoosisairaiden sielunhoidon kuvaamisen ohella oli osoittaa, että autettavakeskeinen menetelmä soveltui kaikkeen henkilökohtaiseen sielunhoitoon. Psykoosisairaan aito potilaskeskeinen kohtaaminen sielunhoidollisessa keskustelussa antoi
itse asiassa parhaimmat valmiudet kaikkeen sielunhoitoon, Kilpeläinen ajatteli.
Painamaton pastoraalitutkielma oli perusteos, jonka pohjalta Kilpeläinen vuosikymmenen lopulla kirjoitti oppaan kaikille sielunhoitotyötä tekeville. Tutkielma
esitti hänen potilaskeskeisen sielunhoidon menetelmänsä ja näkemyksensä kokonaisuutena, jonka todellisuuspohjaiset tapauskertomukset tekivät poikkeuksellisen
käytännönläheiseksi. Tutkielma vahvisti sen, mihin viittä vuotta aiempi luento oli
jo viitannut: Kilpeläisen sielunhoidon menetelmä perustui Carl Rogersin asiakaskeskeiseen terapiamenetelmään. Kilpeläinen määritteli esitelmässään sairaalasielunhoitajien päivillä keväällä 1966 soveltamansa potilaskeskeisen sielunhoidon
psykoterapeuttisesti orientoituneeksi sielunhoidoksi. Pastoraalitutkielma osoitti,
että Kilpeläisen sielunhoitonäkemys oli saanut kypsyneen muotonsa, kun Yhdysvalloissa vuoden aikana opittu oli yhdistynyt viiden vuoden kokemukseen psykiatrisen sairaalan sielunhoitajana.
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Kilpeläisen mukaan potilaskeskeinen sielunhoito oli diakonian alaan kuuluvaa
lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua. Hän haastoi perinteisen sielunhoidon edustajien julistuskeskeisen näkemyksen sielunhoitomenetelmällään ja luokittelemalla sen diakonian alaan kuuluvaksi. Kilpeläisestä tuli Syvänteen jälkeen
johtava sairaalasielunhoidon mielipidevaikuttaja ja uudistaja. Samalla psykoterapeuttisesti orientoituneesta potilaskeskeisestä sielunhoidosta tuli sairaalasielunhoidon piirissä muutamassa vuodessa vallitseva.
Yhtenä syynä sairaalasielunhoitajien kivuttomaan uuden menetelmän ja sielunhoitonäkemyksen omaksumiseen oli heille tutuksi tullut henkilökohtaisen
huollon keskustelumenetelmä, joka oli lähellä Kilpeläisen esittelemää sielunhoitomenetelmää. Toinen uudistusvaihetta helpottanut tekijä oli kirkon johtava
sairaalasielunhoidon vaikuttaja Niilo Syvänne. Vaikka hän oli taustaltaan vanhan
sukupolven ja julistuskeskeisen sielunhoidon edustaja, hän toi henkilökohtaisen
huollon opetuksen koulutukseen ja omaksui kyseisen menetelmän periaatteet.
Syvänteestä tuli välittäjä vanhan ja uuden välille: hän antoi tilaa uusille tuulille.
Syvänteen ja Kilpeläisen näkemysten erot tulivat luonnollisesti esille heidän kirjallisessa tuotannossaan, mutta muuta näkyvää vastakkainasettelua heidän välillään
ei voi havaita. Kilpeläinen luki Syvänteen potilaskeskeisen menetelmän ja psykoosisairaiden sielunhoidon puoltajien piiriin. Kolmas oleellinen vaikuttaja potilaskeskeisen sielunhoidon nopeaan omaksumiseen oli Kilpeläinen itse, hänen
persoonansa, jossa yhdistyi arjen sielunhoidon todellisuuteen asettuva toiminta
sekä karismaattinen ohjaamis- ja opettamistapa. Myös hänen esitelmänsä ja
tapansa kirjoittaa noudatti samaa linjaa.
Kilpeläisen suunnitelma sairaalasielunhoidon uudistamiseksi kävi toteen, kun
hänet kutsuttiin 1967 seuraavan sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutuksen
suunnittelijaksi ja johtajaksi. Hän oli jo aiemmin toiminut koulutuksessa olevien
työnohjaajana ja joidenkin luentojen pitäjänä. Koulutus uudistui, kun Kilpeläinen
laati kollegoidensa avustuksella kursseille ensimmäisen varsinaisen koulutussuunnitelman. Potilaskeskeinen sielunhoitomenetelmä ja näkemys nousivat lopullisesti
sairaalasielunhoidon perustaksi. Työnohjaus tuli keskeiseksi osaksi sairaalasielunhoitajien koulutusta ja Kilpeläisen toimien myötä vähitellen osaksi sairaalasielunhoitajien työssä kehittymistä.
Halu uudistaa kirkon sielunhoitoa konkretisoitui selväksi tavoitteeksi Kilpeläisen pääteoksessa Osaammeko kuunnella ja auttaa. Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän opas, joka julkaistiin kesällä 1969. Ajatus psyykkisesti sairaiden
sielunhoitoa koskevan kirjan kirjoittamisesta muuntui opaskirjaksi sielunhoitotyötä tekeville ja muillekin keskusteluapua antaville. Opas oli Kilpeläisen sielunhoitonäkemyksen kirjallinen huipennus, joka sai rakennusmateriaalinsa
erityisesti pastoraalitutkielmasta mutta myös muusta hänen kirjallisesta tuotannostaan, esitelmistään ja luennoistaan. Kirja sinetöi hänen lähimmäiskeskeiseksi
nimeämänsä sielunhoidon menetelmän siksi välineeksi, jolla hän aikoi uudistaa
sielunhoitoa. Kirja ei esittänyt Kilpeläisen sielunhoitomenetelmästä sisällöllisesti
mitään oleellisesti uutta, mutta sillä oli ratkaiseva merkitys lähimmäiskeskeisen
rogersilaisen sielunhoitomenetelmän tuojana yleiseen tietoisuuteen Suomen luterilaisessa kirkossa.
Kirja kokosi Kilpeläisen näkemyksen sielunhoidosta ja seurakuntien sielunhoitajista hänen aiemmasta kirjallisesta tuotannostaan ja kahdeksan vuoden pituisesta
käytännön kokemuksestaan sairaalasielunhoitajana. Se esitti lähimmäiskeskeisen sielunhoidon periaatteet, aktiivisen kuuntelemisen ja kuulemisen sekä apua
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hakevan kunnioittamisen kaiken sielunhoidon perustana. Oppaan ytimeksi nousivat turvallisuuden kokemuksen tuominen sielunhoitajan työhön opasteineen
ja ”varoitusmerkkeineen” sekä seurakuntatyöntekijöiden opastaminen sielunhoitoon.
Kirjasta tuli käytännön sielunhoidon opas seurakuntien työntekijöille ja muillekin kiinnostuneille. Sen suosioon vaikutti osaltaan Kilpeläisen tunnettuus kirkollisissa piireissä. Toinen ja tärkein peruste oppaan suosioon oli sen helppolukuisuus
ja käytännönläheisyys. Kirjoittaja tuli kuin sielunhoitotyötä tekevän vierelle, arjen
haasteiden keskelle ja muutoinkin toisen ihmisen, lähimmäisen, kohtaamisen arkitodellisuuteen. Lukija sai kuin huomaamattaan tilaisuuden omaksua rogersilaisen
lähimmäiskeskeisen tavan tehdä sielunhoitoa ja kohdata ihmisiä. Teos erottuikin muusta alan kirjallisuudesta poikkeuksellisen käytännönläheisellä otteellaan.
Opaskirja saavutti heti huomattavan suosion ja alkoi tehdä tunnetuksi lähimmäiskeskeistä sielunhoidon keskustelumenetelmää. Se oli pitkään oppikirjana paitsi
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa myös diakonia-alan oppilaitoksissa, kirkon nuorisotyön koulutuksessa sekä sairaanhoito-oppilaitoksissa.
Tämä tutkimus osoittaa, että Kilpeläinen siirsi Yhdysvalloissa omaksumansa
Carl Rogersin asiakaskeskeisen terapiamenetelmän lähes sellaisenaan suomalaiseen sielunhoitoon. Itse hän vertasi menetelmäänsä henkilökohtaiseen huoltoon
todetessaan, ettei hän ollut tuonut Yhdysvalloista mukanaan uutta menetelmää.
Rogersin terapiamenetelmä oli vaikuttanut 1940-luvulta alkaen social casework
-keskustelumenetelmän kehitykseen. Shugartin opettama terapiamenetelmä,
joka Kilpeläisen ja hänet Yhdysvaltoihin lähettäneiden mukaan oli social casework
-menetelmä, osoittautui tässä tutkimuksessa hyvin samanlaiseksi kuin Rogersin
asiakaskeskeinen terapiamenetelmä.
Kilpeläinen omaksui Rogersin asiakaskeskeisen terapiamenetelmän Georg
Shugartin opetuksen ja kliinisen ohjauksen sekä myöhemmin Rogersin varhaisiin
pääteoksiin tutustumisen myötä. Hän hyödynsi näiden lisäksi Carroll A. Wisen,
Seward Hiltnerin, Wayne Oatesin ja Norman Auttonin kirjoissaan esittämiä rogersilaisia sielunhoidon näkemyksiä. Anton T. Boisenilla näkemyksillä oli merkitystä
Kilpeläisen soveltaessa sielunhoitomenetelmää psykoottisten sielunhoitoon.
Lähimmäiskeskeinen menetelmä oli Carl R. Rogersin asiakaskeskeisen terapiamenetelmän mukainen psykoterapeuttisesti orientoitunut pastoral counseling
-sielunhoitomenetelmä. Kilpeläinen ei tehnyt Rogersin asiakaskeskeiselle terapiamenetelmälle muuta kuin etsi sille kristillisen perustan ja tulkitsi menetelmän
terapian ja teologian ammattikielestä vapaalle suomen kielelle ja Suomen oloihin.
Kirjaan sopi luonnehdinta: lähimmäiskeskeisen sielunhoidon opas. Se oli paljolti
Carl Rogersin terapiamenetelmään perustuvan pastoral counseling -sielunhoitomenetelmän yleistajuinen esitys, joka osoitti Kilpeläisen psykoosisairautta sairastavien sielunhoitoon soveltaman menetelmän käyvän kaikkeen henkilökohtaiseen
sielunhoitoon ja myös sielunhoidollisille ryhmille.
Perusluonteeltaan käytännöllisenä Kilpeläinen ei ollut kiinnostunut syvällisestä teoreettisesta pohdiskelusta ja piti itseään oikeastaan maallikkona. Hän oli
tutustunut Martti Simojoen kehotuksesta Martti Lutherin teologiaan jo jatkosodan aikana ja puolustautui teologiansa arvostelijoita vastaan vielä 1960-luvulla
väittämällä olevansa oikeaoppinen luterilainen. Hänen luterilaisuutensa jäi muun
teologisen pohdinnan tavoin kuitenkin ohueksi hänen julkitulojensa yhteydessä ja
kirjallisessa tuotannossaan.
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Kilpeläisen teologia oli käytännönläheistä samantapaisesti kuin Yhdysvalloissa
vallalla ollut pragmaattinen sielunhoidon teologia. Kokemus yhdysvaltalaisesta
pragmaattisesta ajattelusta vahvisti hänen identiteettiään käytännön toimijana.
Hän omaksui aineksia sielunhoidon teologian jäsentämiseen rogersilaisilta oppiisiltään sekä myös Paul Tillichiltä ja Daniel Day Williamsilta. On ilmeistä, että
hän luki joitain heidän teoksiaan jo Yhdysvalloissa. Ainakin kiinnostuminen heistä
oli Union Theological Seminaryssa ja St. Luke’s -sairaalassa tapahtuneen opiskelun
vaikutusta.
Kilpeläisen teologinen ajattelu ilmeni hänen kirjallisessa tuotannossaan ja esitelmissään sielunhoidon teologiana, jonka esikuvana oli Jeesus käytännönläheisenä ihmisten auttajana. Kilpeläisen käytännöllisyys ja oman teologi-identiteetin
heikkous merkitsivät, että hänen teologiansa rajoittui siihen, mikä oli käytännön
sielunhoitotyölle hänen mielestään välttämätöntä. Tältä perustalta hän sovelsi
Rogersin asiakaskeskeistä terapeuttisen ohjauksen menetelmää Suomen oloihin
sopivaksi pastoral counseling -menetelmäksi.
Yhteiskunnallinen murros ei heijastunut niin voimakkaasti sairaaloiden seinien sisälle eikä sairaalasielunhoitoon, että se olisi vaikuttanut näkyvästi sairaalateologien työhön. Lähinnä lääkärien kriittinen suhtautuminen kirkon työhön
ja kristilliseen sielunhoitoon sairaaloissa sai Kilpeläisen ja ilmeisesti muutkin sairaalasielunhoitajat kokemaan tulevaisuudennäkymät epävarmoiksi, vaikka Sairaalaliiton yleiskirje vuodelta 1965 tuki voimakkaasti sairaalasielunhoitoa ja loi
edellytyksiä työn laajentamiseksi. Kirkosta eronneiden potilaiden kasvava määrä
sai Kilpeläisen kehittämään sielunhoidon tapaansa ja menetelmäänsä maallistuneille ihmisille sopivaksi. Hän uskoi menetelmän soveltuvan myös kirkosta etääntyneiden sielunhoitoon.
Epävarmuuden kokemuksesta huolimatta sairaalasielunhoidossa näkyi voittopuolisesti myönteinen kehitys. Se sai 1960-luvun – yhteiskunnallisen murroksen
vuosikymmenen – puolivälistä lähtien entistä vankemman aseman ja hyväksynnän
sairaalalaitoksen piirissä. Ankarinta kritiikkiä Osaammeko kuunnella ja auttaa -kirjasta esitti viidennen herätysliikkeen Raimo Mäkelä, astetta lievempää Saalem-seurakunnan ja Pelastusarmeijan edustajat. Nuori dogmaatikko Eero Huovinen arvosteli
kirjaa teologian puutteesta, mutta arvioi sen muutoin hyvinkin myönteisesti.
Kilpeläinen vastasi kirjassa menetelmästään kuulemaansa kritiikkiin. Kuin
tulevaa arvostelua ennakoiden hän korosti menetelmänsä Kristus-keskeisyyttä,
raamattukäsitystään ja näkemystään rukouksesta sekä Raamatun ja rukouksen
luovuttamatonta merkitystä sielunhoidossa. Hän ei vastannut kritiikkiin millään
tavoin kirjan julkistamisen jälkeen.
Vastaukset kritiikkiin käyvät osaltaan perusteluksi sille, että Kilpeläinen toi
perinteisestä julistuskeskeisestä, ohjaavasta ja opettavasta sielunhoidon menetelmästä poikkeavan sielunhoitonäkemyksen kirkkoon. Tärkeä peruste oli hänen
aiemmin esittämänsä kritiikin sisältö, jonka mukaan perinteiset sielunhoidon
tavat eivät usein auttaneet avunhakijaa tämän ongelmissa, koska niissä ei toimittu
potilaan todellisten tarpeiden ehdoilla, ei kuunneltu avunhakijaa. Kilpeläinen
sanoi kunnioittavansa perinteisiä menetelmiä ja korosti, että pääasia oli autettavan
saama apu. Hän muistutti, että hänen tarjoamansa menetelmä oli sinänsä vain
väline, joka sopi erilaisiin tapoihin auttaa ihmisiä heidän vaikeuksissaan. Hyväksyvistä sanoistaan huolimatta hän ilmaisi pitävänsä lähimmäiskeskeistä sielunhoitoa
lopulta ainoana oikeana. Lähimmäiskeskeisen rogersilaisen sielunhoidon keinoin
evankeliumin sanomakin välittyi Kilpeläisen mielestä paremmin.
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Kilpeläisen sielunhoidon teologia perustui evankeliumien, erityisesti Jeesuksen esimerkin seuraamiseen. Lähimmäiskeskeinen sielunhoito oli apua hakevien
ihmisten kohtaamista. Siinä näkyi vuosikymmenten matka herätyskristillisestä
nuorisotyöntekijästä, koululaisten evankelistasta, rippikoulunopettajasta, voi
sanoa saarnaajasta yksittäisen ihmisen kuuntelijaksi. Lähteet eivät anna näyttöä
siitä, säilyikö Kilpeläisen elämänkatsomuksessa tuolla matkalla usko tuonpuoleiseen, sanoma Kristuksen sovitustyöstä, kuolleista ylösnousemisesta ja taivaaseen
astumisesta.
Tämänpuoleiseksi muuttuneen näkemyksen puolesta puhuu usea seikka. Kilpeläisen tärkeimmät oppi-isät pitäytyivät immanentissa katsantokannassa. Rogersin ajatteluun ja psykoterapian kehittämiseen ei kuulunut Jumala. Häneltä sielunhoitonäkemykseensä keskeiset ainekset omaksuneen Wisen käsitystä Jumalasta
pidetään täysin immanenttina. Shugart, joka välitti Kilpeläiselle rogersilaisen terapianäkemyksen, opetti psykoterapiaa, ei kristillistä sielunhoitoa, eikä hän ollut
kristitty. Immanenttiin näkemykseen voi katsoa viittavan edelleen, että Kilpeläinen
ei esiintymisissään eikä kirjallisessa tuotannossaan tuonut suoraan julki ilmoitusteologiaa ja varoitti julistamisesta sielunhoidossa. Hän selitti Pyhän Hengen toimivan ihmisen psyykessä sisäisesti sekä korosti Jeesuksen merkitystä esimerkillisenä
toimijana ja opettajana ihmisten hyväksi ajallisessa elämässä.
Sen puolesta, että tuonpuoleinen ja pelastussanoman ydin sisältyivät Kilpeläisen maailmankatsomukseen, voi esittää näkökohtia hänen tuotantonsa pohjalta
– sekä siitä, mitä siellä ei ollut, että siitä, mitä siellä oli. Hän ei missään kieltänyt
uskoaan tuonpuoleiseen kolmiyhteiseen Jumalaan. Hän puhui Pyhän Hengen toiminnasta ja evankeliumista, joka oli kokonaissanoma Kristuksesta ja hänen työstään ihmisten puolesta. Hän korosti tuon kokonaissanoman käsittämättömyyttä
ihmiselle. Tästä Kilpeläisen hengellisestä puheesta saattoi tulla johtopäätökseen,
että ilmoitusteologia ja transsendenssi kuuluivat Kilpeläisen katsomukseen ja sielunhoitonäkemykseen.
Kilpeläinen tuli Yhdysvaltain-eväineen keskelle 1960-luvun yhteiskunnallista muutosta ja kirkon sisäistä kuohuntaa. Uuskansankirkollisen liikehdinnän
perintönä jatkunut kirkon toimintamuotojen uudistaminen ja sitä vastustamaan
noussut uuspietistinen liike olivat vastakkain. Kilpeläinen tunnisti ajan ilmapiirin,
kirkkoon kohdistuneen kritiikin ja eteenpäin menneen maallistumiskehityksen.
Murrosaika heijastui hänen toimintaansa varsin vähän siinä mielessä, että hän ei
ollut isänsä tavoin kiinnostunut yhteiskunnallisesta toiminnasta eikä ilmaissut
omia henkilökohtaisia kantojaan. Hän oli kirkkopoliittinen vaikuttajakin vain
projektiluonteisesti toimiessaan lehtorin viran perustamiseksi naisteologeille.
Muuttuvan yhteiskunnan mahdollinen vaikutus Kilpeläisen uskonnäkemykseen antaa aiheen vielä yhteen kysymykseen. Hän esitti syksyllä 1961 sielunhoidon
päämääräksi, että ihmistä tuli auttaa kaikin keinoin Kristuksen tuntemiseen ja matkalle hänen opetuslapsekseen. Vuosikymmenen lopulla hän ei enää esittänyt työlle
hengellistä päämäärää vaan korosti, että sielunhoidon perusta oli evankeliumin
maaperässä, sen sisältämässä käsittämättömän laajassa sanomassa Kristuksen työstä
ihmisten hyväksi. Näyttöä sille, että Kilpeläisen uskonvakaumus olisi muuttunut
vuosikymmenen kuluessa, eivät lähteet anna. Hänen uskonvakaumuksestaan voi
esittää vain yhden johtopäätöksen: sekä kysymys herätyskristillisestä taustastaan
irtautuneen sairaalateologin uskosta tuonpuoleiseen että kysymys hänen sairaalasielunhoitajan uransa aikana tapahtuneesta uskonnäkemyksen muutoksesta jäävät
lopullista vastausta vaille.
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Tämä tutkimus osoittaa, että Irja Kilpeläisestä tuli 1960-luvun kuluessa luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon uudistaja. Hän antoi mallin myös uudenlaisten ryhmäterapian luonteisten sielunhoitoryhmien ohjaamiselle. Kilpeläinen
markkinoi sielunhoitonäkemystään jo vuodesta 1961 lähtien kirkollisiin lehtiin
kirjoittamissaan artikkeleissa ja hänestä tehdyissä haastatteluissa sekä televisiohistorian ensimmäisessä keskusteluohjelmasarjassa. Hänen kirjoittamansa sielunhoidon opaskirjan valtaosin kiittävät lehtiarvostelut sekä kirjan suosio viittasivat
siihen, että Kilpeläinen oli sairaalasielunhoidon uudistamisen ohella kääntämässä
myös kirkon sairaalasielunhoitoa uuteen suuntaan. Jo ilmestymisvuonna 1969
julkaistu kirjan toinen painos oli merkkinä Kilpeläisen entistä laajemmasta vaikutuksesta seurakuntien sielunhoitoon. Hän loi perustan, jolla saattoi soveltaa
lähimmäiskeskeistä näkemystä uudella tavalla. Kilpeläistä on pidetty myös ratkaisukeskeisten terapiamenetelmien sekä sielunhoidon, työnohjauksen ja terapian
alueelle syntyneen dialogisen keskustelumenetelmän aikaansa edellä olleena pioneerina.
Kilpeläinen ei pitänyt itseään naisten aseman kohottajana ja sukupuolten välisen
tasa-arvon puolustajana. Vaikuttamalla keskeisesti seurakuntalehtorin viran perustamiseen ja pyrkimällä ensimmäisenä naisena Helsingin seurakuntien johtavaksi
sairaalateologiksi hän kuitenkin edisti naisteologien asemaa kirkossa.
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VII

LIITE
Todistus, jonka Irja Kilpeläinen sai kliinisestä harjoittelustaan Union Theological
Seminaryn psykiatrian ja uskonnon ohjelmassa1

1 KA LKA Todistukset.
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