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1  Johdanto 

Mikä saa ihmiset käyttämään vapaa-aikaansa ja voimavarojansa toimiakseen va-

paaehtoisina esirukoilijoina? Mitkä tekijät tukevat vapaaehtoistyöhön osallistu-

mista ja motivoivat ihmisiä hengelliseen työhön?  Näihin kysymyksiin olen etsi-

nyt vastausta tutkimuksessani, jonka kohteena ovat Jämsän Healing Rooms -

rukousklinikkatoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset.  

Jämsän Healing Rooms -rukousklinikkatoiminta on osa kansainvälistä 

Healing Rooms -rukousklinikkatoimintaa, joka on viime vuosina levinnyt voi-

makkaasti kaikkiin maanosiin, ja uusia klinikoita on perusteilla useisiin maihin. 

Suomessa rukousklinikkatoiminnasta vastaa Healing Rooms Finland ry, jolla on 

tällä hetkellä toimintaa Suomessa 27 paikkakunnalla.1 Toiminta perustuu suurelta 

osin vapaaehtoisten työpanokseen ja heidän intoonsa työskennellä esirukoilijoina.   

Kristillisissä seurakunnissa ja järjestöissä vapaaehtoisilla on merkittävä 

rooli toiminnan toteuttamisessa, ja vaikka Suomi mainitaan joskus vapaaehtoisuu-

den kehitysmaana, tilastojen mukaan olemme vapaaehtoistoiminnan aktiivisuu-

dessa eurooppalaista keskikastia. Kirkon ja muiden hengellisten tahojen piirissä 

toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden määrällä mitattuna olemme jopa Euroopan 

kärkimaita.2 Tutkimukseni pyrkii osaltaan valottamaan tämän aktiivisuuden syitä. 

Tutkimukseni keskeinen tehtävä on vastata kysymykseen: mikä motivoi 

Jämsän Healing Rooms -toiminnan vapaaehtoisia toimimaan esirukoilijoina? Mis-

tä tekijöistä heidän motivaationsa rakentuu? Aihevalinnan taustalla on käsitykseni 

siitä, että tulevaisuudessa seurakunnat eivät tule toimeen ilman kasvavaa vapaaeh-

toisten työpanosta. Perinteisten kirkkokuntien on laskevien jäsenyystilastojen 

myötä siirryttävä työntekijäkeskeisyydestä kohti yhdessä tekemisen kulttuuria, 

jossa vapaaehtoisuudella tulee uskoakseni olemaan suuri rooli. Tällainen kehitys-

suunta on huomioitu myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon piirissä.3  

Vapaaehtoisuus on ajankohtainen kysymys, johon evankelisluterilaisessa 

kirkossa on herätty uudella tavalla viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2008 alussa 

hyväksytyssä Meidän kirkko 2015 -strategiassa korostetaan vapaaehtoistoiminnan 

olevan keskeinen painopiste, johon kirkossa halutaan panostaa. Strategian mukaan 

kirkossa halutaan luopua työntekijäkeskeisestä ajattelutavasta ja luoda ihmisille 

                                                 
1 Healing Rooms.fi / Rukousklinikat. 
2 Yeung 2005, 14. 
3 Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö 2007. 
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mielekkäitä toimintamahdollisuuksia.4  Kirkkohallitus teki vuonna 2010 vapaaeh-

toistoiminnan kehittämiseksi kyselyn seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta. Kyse-

lyn vastauksista kävi ilmi, että seurakunnissa toteutettiin vapaaehtoisvoimin esi-

merkiksi musiikki- ja isostoimintaa sekä lähimmäispalvelua ja diakoniaa. Tutki-

muksen mukaan seurakuntalaiset osallistuvat vähiten jumalanpalvelusten suunnit-

teluun ja eniten yksittäisten tapahtumien ja keräysten järjestämiseen. Vapaaehtois-

työn ongelmat liittyivät esimerkiksi rekrytointiin, vapaaehtoisten ajanpuutteeseen 

ja jaksamiseen, ihmissuhdeongelmiin ja osaamiseen. Haasteiksi nähtiin myös 

työntekijöiden asenteet, seurakuntien työntekijäkeskeisyys sekä epäselvä vastuun-

jako.5  

Tämä tutkimus pyrkii antamaan yhden näkökulman hengellisessä yhtei-

sössä tehtävään vapaaehtoistyöhön. Vaikka yhteisö ei ole luterilainen seurakunta, 

edellä mainitut huomiot vapaaehtoistyön haasteista koskevat osaltaan varmasti 

myös Jämsän Healing Rooms -rukousklinikkaa. Tutkimukseni kautta havainnoin, 

mitkä asiat motivoivat ja sitouttavat vapaaehtoisia toimintaan, ja miten heidän 

kokemustensa mukaan yhteisössä on vastattu vapaaehtoistyön haasteisiin.   

Tutkimuksen kohteena on pieni, uuskarismaattiseksi määritelty hengelli-

nen rukousklinikka6, jonka ympärillä on myös muunlaista hengellistä toimintaa.  

Toimintaan ei ole palkattu työntekijöitä, vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ky-

seessä on tyypillinen esimerkki uudenlaisesta tavasta muodostaa hengellinen yh-

teisö. Tutkimukseni aihepiiri kytkeytyy tutkijoiden huomioon siitä, että uskonnol-

listen yhteisöjen asema on muuttumassa.  Viime vuosituhannen loppupuolella 

alkaneessa yhteiskunnallisessa kehityksessä perinteinen yhteisöllisyys on alkanut 

menettää asemaansa. Perinteisiksi miellettyjen yhteisöjen, kuten puolueiden ja 

kirkkojen jäsenmäärät ovat laskeneet.7 Uskonnollisten yhteisöjen rooli on myös 

muuttunut sekularisoituvassa yhteiskunnassa. Joidenkin tutkijoiden mukaan suur-

ten kirkkokuntien vaikuttavuus tulee vähenemään niiden jäykän rakenteen vuoksi. 

Tämän vastakohtana pienyhteisöjen uskotaan säilyvän elinvoimaisina, koska ne 

tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvaisuutta. Pienryhmillä on 

mahdollisuus mukautua suuria organisaatioita paremmin modernin yhteiskunnan 

haasteisiin.8  

                                                 
4 Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009-2012. 
5 Oravasaari 2010, 43. 
6 Uskonnot.fi. 
7 Kirkon nelivuotiskertomus 2004–2007, 25. 
8 Esimerkiksi McGrath 2002, 65. 
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 Uskonnollisen tarjonnan uskotaan myös olevan moninaistumassa ja jakau-

tumassa yhä pienempiin osakulttuureihin.9 Tutkimukseni valottaa aikamme hen-

gellisyyttä tarkastelemalla osakulttuuria, jossa painotetaan Jumalan voiman konk-

reettista ilmentymistä rukouksen kautta. Tutkimukseni ajankohtaisuutta lisää ku-

luneen vuoden aikana mediassa käyty keskustelu rukouksella parantamisen kuu-

lumisesta evankelisluterilaisuuden piiriin tai yleensäkin suomalaiseen uskonnolli-

suuteen. Keskustelun alkusysäyksenä oli maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran 

toimintaa kuvannut Ylen MOT- dokumentti.10 Mediassa käsiteltiin dokumentin 

esittämisen jälkeen rukouksella parantamisen teemaa, ja esillä oli myös Healing 

Rooms Finlandin toiminta yhtenä parantamiseen keskittyvänä uskonnollisena yh-

distyksenä.11   

Healing Rooms -rukousklinikka pyrkii tuomaan esille konkreettisia Juma-

lan toiminnan tuloksia. Klinikan tausta-ajatuksena on usko Jumalaan, jonka näh-

dään toimivan rukouksen välityksellä parantaen ihmisiä sekä fyysisesti, henkisesti 

että hengellisesti.12 Nykyajan pienille uskonyhteisöille on luonteenomaista koros-

taa rituaalien konkreettista vaikuttavuutta. Kun yksilö osallistuu yhteisön toimin-

taan ja tilaisuuksiin ja harjoittaa uskontoa, hän voi nähdä konkreettisia ilmiöitä ja 

tuloksia. Pienten yhteisöjen hengellisyydelle on tyypillistä myös voimakas yhtei-

söllisyys, mutta yhtä lailla niiden vetovoima perustuu lupaukseen yksilön uskon-

nollisesta voimaantumisesta.13 

Uskonnollisuus on muuttanut muotoaan globalisoituvan maailman ja yh-

teiskunnallisen maallistumisen myötä. Uskonnollisuuden merkitys ei ole vähenty-

nyt, vaan uusia uskonnollisia liikkeitä ja erilaisia uskonnollisia piirteitä sisältäviä 

ryhmiä syntyy jatkuvasti. Tunnusomaista tämän ajan ihmiselle on itselleen sopivi-

en uskonnollisuuden muotojen etsiminen tai niiden rakentaminen itsenäisesti. Ka-

rismaattiset yhteisöt korostavat henkilökohtaista uskonnollisuutta. Niissä on näh-

tävissä myös pyrkimys kohti aitoa ja konkreettista uskon ilmentymää. Tämä toteu-

tuu esimerkiksi parantumisen, kielilläpuhumisen tai muiden konkreettisesti havait-

tavien ilmiöiden kautta.14  Pyrkimys yksilöllisyyden ja reflektiivisyyden korosta-

miseen on nähtävissä myös vapaaehtoistoiminnassa. Toisaalta tutkimuksissa on 

                                                 
9 Ketola 2008, 338-347. 
10 MOT-dokumentti: Riivaajat kirkossa. 
11 Iltasanomat 27.2.2013.  
12 Rukousklinikan palveluopas 2008. 
13 Ketola 2008, 348-349. 
14 Salomäki 2010, 28. 



 

4 
 

huomioitu vapaaehtoisena toimimisen olevan tärkeää nimenomaan sen yhteisölli-

sen ulottuvuuden tähden.15 

 Tutkielmassani pyrin kartoittamaan Jämsässä toimivan Healing Rooms -

rukousklinikan toiminnassa mukana olevien esirukoilijoiden motivaatiota koko-

naisvaltaisesti.  Mikä merkitys yhteisöllisyydellä on vapaaehtoisten motivaatiolle? 

Toisaalta, mikä on henkilökohtaisen uskonnollisuuden suhde yhteisössä tapahtu-

vaan vapaaehtoistoimintaan? Mitkä muut tekijät vaikuttavat vapaaehtoisten esiru-

koilijoiden motivaatioon? Nämä kysymykset mielessäni olen tarttunut tutkimuk-

seen ja etsinyt vastauksia.   

 

                                                 
15 Yeung 2005, 104. 
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2 Aiempi tutkimus ja teoreettinen tarkastelunäkö-
kulma 

2.1 Uskonnollisia pienryhmiä ja vapaaehtoistyötä koskeva tutki-
mus 

Tutkimukseni keskeisiä teemoja ovat vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja karismaat-

tinen kristillisyys. Ne ovat olleet kiinnostuksen kohteena monessa viimeaikaisessa 

tutkimuksessa, joita esittelen seuraavaksi. 

Healing Rooms -rukousklinikan voidaan nähdä edustavan tunnustuskuntiin 

sitoutumatonta uuskarismaattisuutta16, jolle on tyypillistä verkostomaisuus, jous-

tavuus sekä dynaamisuus. Näitä ominaisuuksia pidetään uskonnollisten pienyhtei-

söjen etuna nykyisessä uskonnollisessa kentässä.17 Jotkut tutkijat ovat huomioi-

neet, että pienyhteisöt ja soluseurakunnat ovat elinvoimaisimpia uskonnollisia 

yhteisöjä, koska ne pystyvät suuria yhteisöjä paremmin luomaan jäsentensä välille 

yhteenkuuluvuuden tunteen.18   

Osa tutkijoista on nostanut yhdeksi merkittäväksi ja nousevaksi hengelli-

seksi nykyvirtaukseksi karismaattisen kristillisyyden, joka korostaa kokemusta, 

hengellisiä erityiskykyjä ja ihmeitä.19 Mika Vähäkangas on jakanut karismaattisen 

kristillisyyden kasvun kolmeen vaiheeseen. Ensimmäistä vaihetta edustaa klassi-

nen helluntailaisuus, jolle on tyypillistä painottaa kielillä puhumista pelastavan 

uskon tunnusmerkkinä. Kokemuksellisuudella sekä kristillisellä opilla ja sen hel-

luntailaisella tulkinnalla on helluntailiikkeessä keskeinen asema. Karismaattisuu-

den toiseksi aalloksi Vähäkangas kutsuu karismaattista liikettä. Sen synty voidaan 

ajoittaa 1960-luvulle Yhdysvaltoihin, jossa helluntaityyppiseen kokemuksellisuu-

teen sitoutuneet kristityt eivät halunneet omaksua helluntailaista teologiaa, vaan 

halusivat jäädä omien kirkkokuntiensa jäseniksi. Klassisesta helluntailaisuudesta 

poiketen karismaattisessa liikkeessä kielilläpuhumista näkyvämmäksi ilmiöksi 

nousi rukouksella parantaminen. Kolmanneksi aalloksi Vähäkangas nimeää uus-

helluntailaisuuden, jossa perinteinen helluntailainen pelastusoppi on monesti hy-

lätty. Sen tilalle on tullut menestyksen teologia, jossa karismaattiset kokemukset 

on irrotettu perinteisten kirkkokuntien teologiasta ja tilalle on tullut vapaa mah-

                                                 
16 Uskonnot.fi. 
17 Lehtonen 2005, 75. 
18 Esim. Lehtonen 2005, 75; McGrath 2002, 65. 
19 Lehtonen 2005, 74;  Hervieu-Léger 1998, 215-216 ; Vähäkangas 2009, 207.    
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dollisuus rakentaa yksilöllisiä oppi- ja ajatusmalleja.20 Tämän tyyppiselle karis-

maattiselle kristillisyydelle on Ole Riisin ja Linda Woodheadin mukaan ominaista 

torjua tunnetasolla haaleiksi ja tekohurskaiksi koetut kirkolliset muodot ja suosia 

emotionaalisesti intensiivisiä ja iloisia uskonnollisuuden muotoja. Niiden nähdään 

sopivan hyvin nykypäivän menestyskeskeiseen tunneilmastoon. Varsinkin hyvän 

elintason kulttuureissa on karismaattisen kristillisyyden saralla nähtävissä siirty-

mistä menestyskeskeiseen uskonnollisuuteen, jossa onnellisuus ja menestys näh-

dään merkkeinä Jumalan siunauksesta.21 

Vähäkankaan jaottelu sekä Riisin ja Woodheadin huomiot karismaattisesta 

kristillisyydestä antavat kehyksen tarkastella tutkimuskohteeni taustalla vaikutta-

vaa hengellisyyttä sekä sen mahdollisia vaikutuksia vapaaehtoisten motivaatioon. 

On huomioitava, että haastattelemani vapaaehtoiset edustavat neljää eri kristillistä 

seurakuntaa ja suurin osa heistä on evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä. 

Healing Rooms -toimintaa on kutsuttu ”interkarismaattiseksi” sen tunnustuskun-

tiin sitoutumattomuuden ja ekumeenisen rakenteen vuoksi.22 On mielenkiintoista 

tarkastella, nouseeko haastatteluaineistosta esille sellaisia hengellisiä motivaa-

tiotekijöitä, jotka nimenomaisesti liittyvät Healing Roomsin edustamaan karis-

maattiseen kristillisyyteen ja yhteisön mahdolliseen seurakunnalliseen merkityk-

seen vapaaehtoisille.   

Tommi Lehtonen tuo artikkelissaan Uskonto ja yhteisö esille tutkijoiden 

huomion, että uskonnollisiin instituutioihin sitoutuminen on nykypäivänä heiken-

tynyt ja uskonnollinen etsintä kohdistuu myös muualle kuin perinteiseen kristilli-

seen kirkkoon. Lehtonen liittyy tutkijoiden näkemykseen, jonka mukaan uskon-

non yksityistymiseen liittyy uskonnollisten näkemysten kokoamista erilaisista 

uskonnollisista perinteistä.23 Tämä piirre tulee esille omassa tutkimuskohteessani, 

jossa on nähtävissä avoimuutta erilaisille kristillisille traditioille Healing Roomsin 

pyrkiessä toimimaan kaikkien kristillisten seurakuntien kanssa yhteistyössä.  

Healing Rooms ei identifioidu mihinkään yksittäiseen kirkkokuntaan tai 

kristilliseen liikkeeseen, vaan se pyrkii toimimaan itsenäisesti osana seurakuntien 

ja muiden toimijoiden verkostoa. Healing Rooms voidaankin nähdä hyvänä esi-

merkkinä uudenlaisesta tavasta asemoitua uskonnollisella kentällä perinteisten 

                                                 
20 Vähäkangas 2009, 94-95. 
21 Riis & Woodhead 2010, 213. 
22 Hovi 2010. 
23 Lehtonen 2005, 77; Hervieu-Léger 1998, 217.  
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seurakuntien ulkopuolelle.24 Uudenlaista asemoitumista kuvastaa Healing Room-

sin asettuminen osaksi vaihtoehtoisten, New Age -tyyppisten hyvinvointipalvelu-

jen kenttää. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi osallistumista New Age -

henkisille ”Minä Olen” -messuille, jossa erilaiset vaihtoehtoista henkisyyttä ja 

vaihtoehtohoitoja tarjoavat toimijat esittelevät tuotteitansa ja toimintaansa. Tuija 

Hovin mukaan osallistumisen taustalla on Healing Rooms -liikkeen pyrkimys 

palauttaa parantamisen teema sen raamatullisille juurille. New Age -piirit nähdään 

tärkeänä toiminnan esittelemisen foorumina, koska siellä nähdään olevan sellaista 

hengellistä etsintää, johon Healing Rooms pyrkii toiminnallaan vastaamaan.25    

Pienyhteisöjen elinvoimaisuus liittyy tutkijoiden mukaan siihen, että ne 

tarjoavat kokemuksen yhteenkuuluvuudesta. Tämä huomio on ohjannut minua 

kiinnittämään huomiota siihen, mitä yhteisöllisyys merkitsee tutkimukseni koh-

teena oleville vapaaehtoisille ja miten se vaikuttaa heidän motivaatioonsa tehdä 

vapaaehtoistyötä. Yhteisöllisyys nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi Peter Joukai-

sen pro gradu -tutkielmassa, jossa hän tutki keinoja, joilla tamperelaisessa Uusi 

Verso -toimintaverkostossa on onnistuttu nuorten aikuisten motivoinnissa vas-

tuunkantoon ja osallistumiseen. Tutkimuksen tuloksena oli, että yhteisöllisyys, 

vapaus ja vastuu, oikeanlaiseksi koettu opillisuus sekä dynaamisuus edesauttoivat 

ryhmän toimintaan osallistumista ja sitoutumista. Joukainen huomioi, että yhtei-

söllisyyden kokemus rakentui vahvojen sosiaalisten siteiden varaan. Tutkittavat 

viettivät runsaasti vapaa-aikaansa yhdessä ja suuri osa heidän ystäväpiiristään 

kuului Uuteen Versoon. Yhteisöllisyyttä edisti myös laaja maallikkovastuun käyt-

täminen, jonka nähtiin vahvistavan yksilön kokemusta aktiivisena ja tärkeänä seu-

rakunnan jäsenenä. Yhteisöllisyyttä tuki myös jäsenten yhteinen arvopohja sekä 

kokemus yhteisen jumalanpalveluksen mielekkyydestä.26 

Samantyyppistä uskonnollista pienryhmää tutki myös Paula Närhi pro gra-

du -tutkielmassaan Seurakunta olohuoneessa. Siinä selvitettiin, miksi pääkaupun-

kiseudulla toimivan Kotiryhmäverkoston toimintaan osallistutaan. Evankelislute-

rilaisen kirkon sisällä toimivan jumalanpalvelusyhteisön toimintaan osallistumi-

seen vaikuttivat haastateltavien aiempi uskonnollisuus, elämäntilanne, sosiaaliset 

verkostot, Kotiryhmäverkoston rakenne ja toiminta, yhteisön johtajat sekä sosiaa-

liset ja uskonnolliset syyt. Yhdeksi toimintaan osallistumisen merkitykselliseksi 

                                                 
24 Hovi 2012, 131. 
25 Hovi 2012, 142. 
26 Joukainen 2012, 61-63. 
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tekijäksi nousi Kotiryhmäverkoston tarjoama yhteisöllisyyden tunne ja mahdolli-

suus henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Närhen mukaan yhteisöllisyyden tun-

ne perustui pitkälti yhteisön pieneen kokoon ja yleiseen ilmapiiriin, jossa yhteisöl-

lisyyden ajateltiin nousevan jäsenten yhteisestä arvomaailmasta ja heidän sitoutu-

neisuudesta ryhmään.27  

Joukaisen ja Närhen tutkimusten kautta avautuu näkökulma kahteen luteri-

laisen kirkon sisällä toimivaan pienyhteisöön, joiden keskeisenä toimintamuotona 

on jumalanpalvelus. Vaikka tutkimukseni kohteena oleva yhteisö ei tässä mielessä 

ole samanlainen eivätkä Healing Rooms -vapaaehtoiset muodosta seurakuntaa, 

tuovat Joukaisen ja Närhen tutkimukset esille hengellisille pienyhteisöille tyypilli-

siä piirteitä, joita voin peilata omaan tutkimuskohteeseeni. 

Omassa kandidaatintutkielmassani olen tutkinut Jämsän Healing Roomsiin 

yhteydessä olevaa yhteiskristillistä toimintaryhmä Pisaraa. Tutkimuksessani toi-

mintaryhmä Pisarasta piirtyi varsin yhteisöllinen kuva. Kristittyjen keskinäisen 

yhteyden kokemista eri seurakunnista tulevien ihmisten välillä pidettiin tärkeänä, 

eikä seurakuntarajoilla nähty olevan yhteyden kannalta merkitystä. Yhdistäviä 

asioita koettiin olevan enemmän kuin erottavia. Aineistosta esiin nousseet, ryh-

män yhtenäisyyteen liittyneet pyhäkuvaukset korostivatkin yhteistä uskonnollista 

perustaa ja yhteneviä näkemyksiä siitä, mitä on olla kristitty. Henkilökohtaisen 

uskon korostamisen kautta ryhmän jäsenet vetivät rajan ”meihin ja toisiin”, eli 

uskoviin ja ”maailman” ihmisiin. Tämä jakolinja voitiin nähdä ryhmän yhteisölli-

syyttä ylläpitävänä tekijänä. Toisaalta jokainen ihminen nähtiin pyhänä riippumat-

ta yksilön uskonnollisesta tilasta. Ihmiselämän pyhittäminen perustui Pisara-

ryhmässä luomisajatukseen, jolloin ihmisen pyhyys nähtiin Jumalan pyhyyden 

ilmentymisenä.28 Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin kandidaatintyöstäni nou-

seva huomio liittyy yhteisöllisyyteen ja yhteiskristillisyyteen. Kiinnostavaa on 

selvittää esimerkiksi, millainen merkitys Healing Rooms -toiminnan yhteiskristil-

lisyydellä on yksilöiden vapaaehtoismotivaation kannalta.  

Healing Roomsia koskevia tutkimuksia ei liikkeen nopeasta kasvamisesta 

huolimatta ole tehty paljoa.29 Nostan esille kaksi eri näkökulmista tehtyä tutki-

musta, jotka osaltaan antavat tukea ja taustatietoa omalle tutkimukselleni.  Rans-

kalainen uskontososiologi Regis Dericquebourg esittelee artikkelissaan Healing 

                                                 
27 Närhi 2003, 97-99. 
28 Piirainen 2012, 19. 
29 Tämän huomioi esimerkiksi Poloma 2006 sekä Hovi 2010.  
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Roomsin ja parannukseen keskittyvien itsenäisten kirkkojen välillä havaitsemiaan 

yhtymäkohtia. Hän huomioi, että Healing Rooms -toiminnassa voi olla kyse siitä, 

että protestanttiset seurakunnat ikään kuin ulkoistavat rukouksella parantamisen. 

Healing Rooms -esirukoilijat ovat erikoistuneet rukoilemaan sairaiden puolesta, ja 

yhteistyössä mukana olevat seurakunnat lähetettävät jäseniään heidän luokseen 

saamaan palvelua. Ihmiset voisivat saada tämän palvelun omissakin seurakunnis-

saan ja kirkoissaan, mutta Healing Roomsissa heidät ottaa vastaan järjestäytynyt 

ja toimintaan erikoistunut joukko.30  

Dericquebourg kiinnitti huomiota myös protestanttisissa kirkoissa vaikut-

tavan uskonnollisen ”rutinisoitumisen” ja hengellistä parantamista kohtaan nouse-

van innostuksen väliseen jännitteeseen. Hän näkee, että kun perinteiset protestant-

tiset seurakunnat ryhtyvät yhteistyöhön esimerkiksi Healing Rooms -toiminnan 

kanssa, he saavat mahdollisuuden antaa jäsenilleen paikka kohdata ”parantumisen 

ihme”. Ihmisten ei tarvitse tällöin kääntyä pois oman seurakunnan jäsenyydestä, 

eikä seurakunnan tarvitse muuttaa rutiineiksi muodostuneita toiminnan muoto-

jaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vieraiksi koettujen karismaattisuuden ja pa-

rantamisen teemojen välttämistä yhteisössä.31  Dericquebourg liittää kehittyvän 

Healing Rooms -toiminnan osaksi modernissa yhteiskunnassa tapahtuvaa erikois-

tumiskehitystä, jossa uskonnolliset yhteisöt keskittyvät yhä useammin yhteen 

teemaan ja kohdentavat toimintaansa jollekin tietylle ihmisryhmälle.32 Tämä 

huomio on ohjannut minua omassa tutkimuksessani selvittämään, onko nimen-

omaan rukoukseen keskittymisellä ja rukouksella parantamisella motivationaalista 

merkitystä haastateltaville. Myös toiminnan ulkoistamisen ajatus on mielenkiin-

toinen. Antaako Healing Rooms -toiminta vapaaehtoisille mahdollisuuden johon-

kin sellaiseen, mitä omassa seurakunnassa ei voi tehdä? 

 Tutkimukseni kannalta keskeinen Healing Rooms- tutkimus on Tuija Ho-

vin Clinical services instead of sermons.  Hovin tutkimuksen kohteena on rukous-

klinikkatoiminta suomalaisessa kontekstissa. Haastattelujen sekä havainnoinnin 

avulla hän tarkastelee toiminnan historiaa ja rakennetta sekä rukousklinikan asi-

akkaita. Oman työni kannalta kiinnostavia ovat Hovin havainnot Healing Rooms -

asiakkaista. Noin 70 % asiakkaista oli vakituisia kävijöitä ja asiakkaista suurin osa 

oli naisia. Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä asiakkaista oli 74 %, kun 

                                                 
30 Dericquebourg 2009, 2. 
31 Dericquebourg 2009, 2-3. 
32 Dericquebourg 2009, 5. 
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helluntailaisia ja vapaakirkollisia oli hieman yli 20 %. Asiakkaiden uskonnolli-

suutta kuvaa Hovin mukaan vastaajien aktiivinen osallistuminen erilaisiin karis-

maattisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin. Tämän tyyppiseen toimintaan ilmoitti 

osallistuvansa 78% vastaajista. Noin 13% ilmoitti, että ei osallistu muuhun hen-

gelliseen toimintaan vaan vierailee ainoastaan paikallisella rukousklinikalla. Ho-

vin mukaan Healing Rooms vetoaa pääosin asiakkaisiin, jotka ovat jo valmiiksi 

enemmän tai vähemmän sisällä karismaattisessa kristillisyydessä.33   

Rukousklinikkatoiminta, joka on erillään normaalista seurakunnallisesta 

elämästä, näyttäisi Hovin mukaan kiinnostavan varsinkin niitä, jotka etsivät käy-

tännöllistä ja yhteen asiaan keskittynyttä hengellistä apua. Marion Bowman on 

huomioinut, että modernissa ajassa hengelliset kysymykset ovat siirtymässä pelas-

tuskysymyksistä kohti kysymystä parantumisesta. Sen sijaan, että kysytään: ”Mitä 

minun tulee tehdä, että pelastun?”, on yksilön kysymys ennemmin: ” Mitä minun 

tulee tehdä, että paranen?”.34  

Hovin tutkimuksen mukaan Healing Rooms on löytänyt Suomessa oman 

paikkansa tavanomaisen, monesti liian sitovaksi koetun seurakunnallisen toimin-

nan sekä hengellisen sielunhoidon välimaastossa. Se vastaa hyvin nykypäivän 

kiinnostukseen yksilöllisestä hengellisyydestä, parantumisesta ja hyvinvoinnista. 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin painotus viehättää Hovin mukaan niitä, jotka 

eivät saa vastakaikua hengellisille tarpeilleen perinteisistä yhteisöistä. Hovin tut-

kimuksen keskeinen huomio asiakkaiden osalta on, että Healing Rooms- toiminta 

mahdollistaa uskonnon harjoittamisen ja osallistumisen ilman sitoutumista yhtei-

söön. Vapaaehtoisten näkökulmasta esirukoilijana toimiminen antaa Hovin mu-

kaan yksilölle aktiivisen rukoilijan roolin, jonka kautta yksilö saa toteuttaa itseään 

häntä tukevassa hengellisessä yhteisössä, joka on keskittynyt toimintaan passiivi-

sen penkissä istumisen sijaan. Toisin sanoen yhteisö antaa mahdollisuuden elää 

uskoaan todeksi käytännössä.35  Hovin tutkimus nostaa esiin kysymyksen toimin-

nan merkityksellisyydestä. Se on ohjannut minua kiinnittämään huomiota aineis-

tosta mahdollisesti esiin nouseviin toimintaan, toiminnan sisältöön ja yhteisön 

rakenteeseen liittyviin motivaatioelementteihin.  

Vapaaehtoistoimintaa on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti melko run-

saasti.36 Marianne Nylund ja Anne Birgitta Yeung ovat määritelleet vapaaehtoi-

                                                 
33 Hovi 2012, 136. 
34 Bowman 1999, 181.  
35 Hovi 2012, 141-143. 
36 Esim. Nylund, 2000; Yeung, 2002, 2004, 2005; Clary ym., 1998; Omoto & Snyder 2002.  
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suuden palkattomaksi, vapaasta tahdosta nousevaksi, useimmiten jonkun tahon 

organisoimaksi toiminnaksi.37 Tutkimusten mukaan suomalaisessa kontekstissa 

uskonnollisten yhteisöjen ja varsinkin evankelisluterilaisen kirkon kautta organi-

soitu vapaaehtoistoiminta on laajuudessaan eurooppalaista kärkitasoa.38 Tarkaste-

len seuraavaksi muutamia tutkimukseni kannalta keskeisiä vapaaehtoistutkimuk-

sia keskittyen pääasiassa uskonnollisten yhteisöjen parissa tehtyyn vapaaehtois-

tutkimukseen.  

Evankelisluterilaisen kirkon piirissä tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa on 

tutkinut esimerkiksi Ruut Hurtig, joka selvitti pro gradu -tutkielmassaan Kirkon 

Ulkomaanavun vapaaehtoisten motivaatiota ja uskonnollisuutta sekä niiden välistä 

suhdetta. Hurtigin mukaan tutkimukseen osallistuneet vapaaehtoiset olivat uskon-

nollisempia ja kirkkoon sitoutuneempia kuin suomalaiset keskimäärin. Heidän 

ajattelunsa ja uskonnollisuutensa suuntautui vahvasti ulospäin ja se painottui huo-

lenpitoon yhteisistä asioista ja erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävistä ihmisistä. 

Vapaaehtoisena toimiminen Kirkon Ulkomaanavussa tarjosi vastaajille mahdolli-

suuksia vaikuttaa heidän tärkeinä pitämiinsä asioihin. Vapaaehtoiset kokivat oman 

toimintansa tärkeänä ja merkityksellisenä, vaikka he tiedostivatkin maailmanlaa-

juisten epäkohtien haastavuuden.39 Hurtigin tutkimuksessa mielenkiintoinen huo-

mio oman tutkimukseni kannalta oli, että vaikka vapaaehtoisena toimiminen olisi 

uskonnollisten arvojen mukaista toimintaa tai tapa ilmaista omaa uskonnollisuutta, se 

ei automaattisesti tarkoittanut sitä, että vapaaehtoisuudella olisi erityistä hengellistä 

merkitystä tai antia. Vapaaehtoiset kertoivat sekä omien arvojen mukaisen toiminnan 

että hengellisenä välikappaleena toimimisen antavan myönteisiä kokemuksia, vahvis-

tavan luottamusta ja turvallisuuden tunnetta tai tuovan iloa ja yhteisöllisyyttä.40    

Uskonnollisuuden ja vapaaehtoisuuden välistä suhdetta on tutkinut Hen-

rietta Grönlund artikkelissaan Religiousness and volunteering: Searching for con-

nection in late modernity. Tutkimuksessa haastateltiin 24 erilaisista uskonnollisis-

ta taustoista tulevaa suomalaista nuorta aikuista.41 Keskeisenä tuloksena Grönlund 

tuo esille, miten uskonnollisuus voi vaikuttaa vapaaehtoisuuteen kahdella eri ta-

valla ja tasolla. Se voi olla keskeinen elementti vapaaehtoisuutta ja sen motivaa-

tiota tai se voi toimia arvona vapaaehtoisuuden taustalla. Ensimmäisessä ryhmässä 

                                                 
37 Nylund & Yeung 2005, 15. 
38 Yeung 2004, 91-92. 
39 Hurtig 2012, 1, 64-66. 
40 Hurtig 2012 , 58. 
41 Grönlund 2012, 50-51. 
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vapaaehtoistoiminta voitiin nähdä esimerkiksi eräänlaisena väylänä muiden kris-

tittyjen yhteyteen, väyläksi keskelle uskonnollisia aktiviteetteja. Joillekin tämän 

ryhmän edustajille vapaaehtoisuus oli näkyvä osa heidän uskonnollista elämäänsä 

seurakunnassa, ja seurakunta oli kaikilla tämän ryhmän edustajilla vapaaehtois-

työn toteuttamisen konteksti. Grönlund huomioi tämän ryhmän kohdalla, että us-

konnollisuuden vaikutus vapaaehtoistyön motivaatioon oli selkeä. Jos vapaaehtoi-

suus nähtiin kutsumuksena ja Jumalan palvelemisena, ei työtä jätetty helposti.42  

Toinen ryhmä muodostui niistä, joiden vapaaehtoisuuteen uskonnollisuus 

vaikutti epäsuorasti. Uskonnollisuus oli ryhmän keskuudessa ikään kuin ylimää-

räinen motivaatiotekijä keskeisempien toimintaan vaikuttavien motivaatiotekijöi-

den lisäksi. Uskonnollisuus tuki vapaaehtoistyöhön liittyvää motivaatiota sen ar-

vojen ja moraalin kautta.43 Grönlundin tutkimuksessa keskeistä on huomio, että 

uskonnollisuus voi vaikuttaa vapaaehtoistyöhön monella eri tasolla, jotka eivät 

aina ole suoraan nähtävissä. Omassa tutkimuksessani tämä on suunnannut minua 

kiinnittämään huomioita haastateltavien arvoihin ja uskonnollisuuteen liittyviin 

motivaatiotekijöihin. 

Monissa tutkimuksissa uskonnollisuuden ja vapaaehtoistoiminnan välillä 

on havaittu positiivinen yhteys. Varsinkin uskonnollisen yhteisön jäsenyydellä on 

nähty olevan vapaaehtoistoimintaa edistävä merkitys.44 Tätä yhteyttä on tutkinut 

Stephen Monsma, jonka tutkimus käsittelee uskonnollisuuden, hyväntekeväisyy-

den ja vapaaehtoistyön suhdetta. Hän esittelee kaksi teoreettista näkökulmaa, joil-

la voidaan selittää uskonnollisuuden myönteistä vaikutusta hyväntekeväisyyteen 

ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen.  

Ensimmäinen näkökulma on sosiaalisen verkoston teoria (Social network 

theory).45 Sen mukaan syvästi uskonnollinen ja osallistuva sitoutuminen uskon-

nolliseen yhteisöön vahvistaa yksilön halua antaa omastaan ja toimia vapaaehtoi-

sena yhteisössä olevien sosiaalisten verkostojen välityksellä. Sosiaaliset suhteet 

liittävät yksilön osaksi yhteisöä ja sen tarpeita sekä kasvattavat todennäköisyyttä 

rekrytoitua osaksi yhteisön eteen tehtävää vapaaehtoistyötä. Toinen selitysmalli 

liittyy uskonnolliseen vakaumukseen (Religious belief theory).46 Vapaaehtoisak-

tiivisuuden ja antamisen aktiivisuuden voidaan nähdä nousevan uskonnollisten 
                                                 
42 Grönlund 2012, 56-58. 
43 Grönlund 2012, 58. 
44  Esimerkiksi Campbell & Yonish 2003, 105; Yeung 2004, 42; Davie 2001, 459-462. 
45  Kts. esim. Becker & Dhingra 2001, 316. 
46 Monsma 2007, 6-7. Uskonnollisen vakaumuksen merkityksen vapaaehtoisuuteen on huomioinut    
    myös Becker & Dhingra 2001, 316-317 sekä Grönlund 2012, 61.   
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ihmisten keskuudessa uskonnollisen uskonnon sisältä. Kaikki suuret maailmanus-

konnot kehottavat ihmistä ottamaan vastuuta lähimmäisen auttamisesta. Henkilö-

kohtainen vakaumus ja uskonnonharjoitus johtavat näin aktiiviseen toimintaan.47   

Tutkimukseni kannalta keskeinen vapaaehtoistyötutkimus koskee vapaa-

ehtoisten motivaatiota. Vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoisten motivaatiota on suo-

malaisessa kontekstissa tutkinut esimerkiksi Anne Birgitta Yeung, jonka tutkimus 

Individually together. Volunteering in Late Modernity: Social Work in the Finnish 

Church selvittää, miten myöhäisessä modernissa ajassa korostunut individualisti-

nen ajattelu vaikuttaa yhteisöllisyyteen perustuvaan kirkolliseen vapaaehtoisuu-

teen. Hän tarkasteli sosiaalisten siteiden roolia vapaaehtoisuudessa erityisesti us-

konnon ja uskonnollisuuden näkökulmasta. Yeungin tutkimuksen mukaan ajatus-

malli, jossa modernisaation nähdään luovan individualistista ajattelua ja toimintaa, 

ei täysin pidä paikkaansa. Vapaaehtoisuus voi tosin esimerkiksi olla osa identitee-

tin rakentamisen projektia, mutta toisaalta vapaaehtoistyö on tärkeää nimenomaan 

sen yhteisöllisen luonteen takia.48  

Yeungin mukaan tärkein tekijä, joka motivoi suomalaisia vapaaehtoistoi-

mintaan, on halu auttaa muita. Toiseksi tärkein motiivi vapaaehtoistyöhön on yli-

määräinen vapaa-aika. Muita motivaatiotekijöitä oli mukaan lähteminen ystävän 

pyynnöstä, toive tavata uusia ihmisiä, jotka ovat samanhenkisiä, halu saada uusia 

elämänkokemuksia, oppia uutta, sekä kiinnostus vapaaehtoisuudesta yleisellä ta-

solla.49  Vapaaehtoisten motivaatio muodostaa vapaaehtoistyön perustan. Vapaa-

ehtoistyön peruspiirteitä ovat vapaaehtoisuus, vapaamuotoisuus, joustavuus ja 

riippumattomuus. Motivaatio on ydinasia toiminnan jatkuvuuden ja toteutumisen 

kannalta.50 Tässä tutkimuksessa vapaaehtoistyön motivaation kartoittamisessa ja 

ymmärtämisessä tukeudutaan Anne Birgitta Yeungin luomaan ”Timanttimal-

liin”.51 Seuraavassa luvussa esittelen kyseisen teorian, joka toimii tutkimustani 

tukevana taustateoriana. 

2.2 Teoreettinen tarkastelunäkökulma 

Tutkimukseni kannalta keskeisen teoreettisen tarkastelunäkökulman vapaaehtois-

ten motivaatioon antaa Anne Birgitta Yeungin kehittämä vapaaehtoismotivaation 

                                                 
47 Monsma 2007, 7. 
48 Yeung 2004, 133. 
49 Yeung: Miksi vapaaehtoistoimintaan? 
50 Yeung 2005a, 83. 
51 Yeung 2005b, 104-125. 
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”Timanttimalli”.52 Timanttimallin avulla voidaan kartoittaa ja ymmärtää vapaaeh-

toisten motivaatiota yksilön kokemuksen ja toiminnan merkityksistä käsin. Tut-

kimuksessaan Yeung löysi vapaaehtoisten haastatteluista yhteensä 767 ilmaisua 

motiiveista ja näistä yksittäisistä motiivielementeistä muodostui neliulotteinen 

vapaaehtoisten motivaatiota kuvaava motivaatiokartta, timanttimalli.53   

                      
                       Kuvio 1: Vapaaehtoisten motivaatiota kuvaava timanttimalli.54  

 

Yeungin mukaan timanttimalli on informatiivinen kahdella tasolla. Motivaatio-

elementtitasolla se sisältää laajasti vapaaehtoisten yksilöllisiä motivaatiokuvauk-

sia ja kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta. Timanttimallin taustalla vaikuttaa 

Yeungin kokonaisvaltainen motivaatiokäsitys, jonka mukaan vapaaehtoisten mo-

tiivit muodostuvat niin menneisyyteen, nykyisyyteen kuin tulevaisuuteen liittyvis-

tä tekijöistä. 55  Laajemmalla tasolla kuvion neljä ulottuvuutta muodostavat jaetun 

metaulottuvuuden: itseä kohti – itsestä poispäin. Oikealle osoittavat motivaation 

ääripäät kuvaavat vapaaehtoistoiminnan ulospäin suuntautuneisuutta. Motiiviele-

mentit suuntautuvat silloin kohti yhteisöllisyyttä, toimintaa, uusia sisältöjä ja toi-

sille antamista. Neljä vasemmalle osoittavaa ääripäätä suuntaavat enemmän kohti 

vapaaehtoista itseään. Nämä motiivielementit suuntautuvat kohti mietiskelyä ja 

sisäistä pohdiskelua, etäisyyttä toisista, jatkuvuutta ja itselle saamista. Yeung nä-

kee neljän ulottuvuuden olevan keskenään vuorovaikutuksessa ja sisäkkäisiä, eikä 

                                                 
52 Mallin taustalla olevan tutkimuksen aineisto muodostui 18 evankelisluterilaisen kirkon tai sen   
    yhdistysten piirissä toimineen vapaaehtoisen haastattelusta. Lisää tutkimuksesta Yeung 2005b,     
    105-106. 
53 Yeung 2005b, 105-106.  
54 Yeung 2005b, 107.  
55 Yeung 2005a, 87-91. 
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mallin metaulottuvuutta tule siten nähdä arvoasetelmana egoismi-altruismi-

akselilla.56   

Tutkimuksessaan Yeung sijoitti kaikki 767 motiivielementtiä ja näistä 

muodostuneet 47 motivaatioteemaa timanttimallin ääripäihin tai niiden väliin.57 

Yeungin aineistossa eniten motiiveja sisältyi saaminen–antaminen-akselille. Saa-

miseen sijoittuivat itsensä toteuttamista ja henkilökohtaista hyvinvointia kuvaavat 

motivaatioteemat. Antamisen ääripäässä teemoiksi nousivat esimerkiksi halu aut-

taa ja edistää toisten hyvinvointia. Saamisen ja antamisen ääripäiden väliin sijoit-

tuivat esimerkiksi hyvä mieli ja antamisen kautta saaminen. Jatkuvuus–uuden 

etsintä -ulottuvuus kuvaa vapaaehtoisen motivaatiota toimia esimerkiksi tuttujen 

asioiden ja teemojen parissa tai tarpeesta uuden oppimiseen. Etäisyysulottuvuu-

dessa motiiviteemoiksi nousivat esimerkiksi toiminnan epäbyrokraattisuus ja 

joustavuus. Läheisyysulottuvuuteen sijoittuvat motivaatioelementit kuvasivat sosi-

aalisen läheisyyden merkitystä vapaaehtoistoimintaan motivoivana tekijänä. Täl-

löin esimerkiksi ryhmähenki ja toiminnan sosiaalisuus nousivat esille motivaatio-

elementteinä. Pohdinta–toiminta-ulottuvuus kertoo vapaaehtoisten motiiveista 

pohtia esimerkiksi omia arvojaan ja sitä, miten vapaaehtoistoiminta antaa mahdol-

lisuuden omaan hengelliseen tai henkiseen kasvuun. Ulottuvuudelle sijoittuivat 

myös kokemukset vapaaehtoistoiminnan toiminnallisuudesta. Pohdinta–toiminta -

ulottuvuuden ääripäiden väliin sijoittui esimerkiksi näkemys, jossa henkilökohtai-

sia arvoja saatiin toteuttaa käytännössä.58  

Yeungin timanttimallia on luonnehdittu kiehtovaksi, innovatiiviseksi ja 

heuristiseksi.59 Sen luomisessa käytetty fenomenologinen tutkimusote60 on ohjan-

nut myös minua tarkastelemaan tutkimuksessani vapaaehtoismotivaatiota laajana 

ilmiönä kokonaisvaltaisesti ja aineistolähtöisesti. Heuristisuus voidaan nähdä ti-

manttimallin vahvuutena, mutta se on saanut osakseen myös kritiikkiä. Mallin 

rakentuessa pienelle, 18 henkilön haastatteluaineistolle sen yleistettävyyden on 

nähty olevan vaikeaa. 61 Myös sen liittämistä aikaisempiin motivaatiota tarkaste-

leviin teorioihin on pidetty vaikeana.62 Yeungin malli ei kuitenkaan pyri tilastolli-

seen yleistettävyyteen, vaan se pyrkii kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ja sen raken-

                                                 
56 Yeung 2005b, 104-108. 
57 Yeung 2005b, 107-109. 
58 Yeung 2005b, 109-117, 125. 
59 Esim. Rehberg 2005,111; Kuusisto 2011, 36. 
60 Lisää fenomenologisesta tutkimuksesta luvussa 3.3. 
61 Rehberg 2005,111. 
62 Esim. MacNeela 2008, 128; Kuusisto 2011, 37. 
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netta. Se tuo esille monissa vapaaehtoistyön tutkimuksissa löydettyjä vapaaehtoi-

suuden motiiveja, jotka ovat moninaisia ja toisiinsa kietoutuneita.63 Timanttimal-

lin tulosten voidaan nähdä korostavan aiempia motiivitutkimuksia enemmän sosi-

aalisten kontaktien sekä auttamishalun merkitystä vapaaehtoistoimintaan sitoudut-

taessa ja siitä innostuttaessa. Motivaatiotutkimuksen pääsuuntauksien valossa 

mallin voidaan nähdä yhdistävän eri lähtökohtien näkemyksiä.  Sen vahvuutena 

nähdään kyky huomioida vapaaehtoisuuteen vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltai-

sesti useasta eri näkökulmasta.64 

                                                 
63 Kuusisto 2011, 36. 
64 Kuusisto 2011, 37. 
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3 Tutkimuksen toteuttaminen  

3.1 Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Jämsän Healing Rooms -

rukousklinikalla toimivien vapaaehtoisten kokemuksia ja näkemyksiä omasta va-

paaehtoisuudestaan sekä niiden merkitystä heidän motivaatiolleen osallistua yh-

teisön toimintaan vapaaehtoisina esirukoilijoina. Tutkimuksessa tarkastellaan 

myös Healing Rooms -rukousklinikan toimintaa vapaaehtoistyön kontekstina ja 

uskonnollisena yhteisönä. Lähestyn tutkimustehtävää seuraavien tutkimuskysy-

mysten kautta: 

1.  Miten Jämsän Healing Rooms -rukousklinikka toimii?    

2. Millaisia motiiveja Healing Rooms -vapaaehtoisilla on osallistua rukous-

klinikan toimintaan? 

 

Ensimmäiseen kysymykseen vastaan kartoittamalla Jämsän Healing Roomsin 

toimintaa. Healing Rooms -toiminnasta ei ainakaan Suomessa ole tehty juurikaan 

paikallistason tutkimusta. Vapaaehtoisten haastattelujen kautta sekä muun lähde-

aineiston avulla pyrin luomaan kuvan siitä, mitä rukousklinikkatoiminta paikallis-

tasolla tarkoittaa. Pyrin tarkastelemaan Jämsän Healing Rooms -klinikkaa myös 

vapaaehtoisena toimimisen paikkana. Vapaaehtoisten kokemukset, näkemykset ja 

kuvaukset klinikan toiminnasta ovat tällöin tärkeässä osassa vastattaessa ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen.   

Toiseen tutkimuskysymykseen vastaan etsimällä aineistosta löytyviä yksit-

täisiä motivaatiotekijöitä, ja niiden avulla selvitän, mistä aineksista tutkimuskoh-

teena olevan yhteisön vapaaehtoisten motivaatio kokonaisuudessaan rakentuu. 

Aiemman tutkimuksen mukaan motivaation voidaan nähdä rakentuvan yksilöta-

son kokemuksista ja merkityksistä, ja vastaankin toiseen tutkimuskysymykseen 

selvittämällä haastateltavien kokemuksia, joita he pitivät vapaaehtoisuudelleen 

merkityksellisinä.65  

3.2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Saadakseni vastauksen tutkimustehtävään haastattelin aktiivisesti toimivia Hea-

ling Rooms -esirukoilijoita sekä tutustuin aihepiiriä koskevaan aiempaan tutki-

                                                 
65 Esimerkiksi Yeung 2005a, 91-97. 
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mukseen. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen. Koska tutkimuksen tehtävänä on 

selvittää esirukoilijoiden motiiveja toimia vapaaehtoisina rukousklinikalla, on 

tällaisen tutkimusotteen valinta luonnollista. Laadullinen lähestymistapa antaa 

mahdollisuuden päästä lähelle niitä merkityksiä ja sisältöjä, joita Healing Rooms -

vapaaehtoiset antavat erilaisille tapahtumille, ilmiöille ja asioille, jotka vaikuttavat 

heidän motivaatioonsa. Mitä lähemmin tarkastellaan yksilöä, hänen sisäistä maa-

ilmaansa ja vuorovaikutustaan toisten kanssa, sitä perustellumpaa on käyttää kva-

litatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on nostaa tutkittavien ääni kuulu-

viin.66 Laadullisen tutkimuksen peruslähtökohdan mukaisesti tutkimukseni pyrkii 

olemaan luonteeltaan kokonaisvaltaista, elämänmakuista tiedonhankintaa, jossa 

tutkimuksen aineistolla kuvataan todellista elämää. Tarkoituksena on paljastaa tai 

löytää tosiasioita tutkimuskohteesta ennemmin kuin vahvistaa jo olemassa olevia 

totuusväittämiä.67  

Laadullisella tutkimuksella voidaan nähdä olevan oma tyypillinen tapansa 

kerätä aineistoa, analysoida sitä ja esittää lopulliset tulokset. Voidaan sanoa, että 

tietyt piirteet liittyvät laadulliseen tutkimusotteeseen koko tutkimusprosessin ajan. 

Näitä piirteitä ovat osallistuvuus eli tutkijan osallistuminen tutkittavien elämään 

sekä luonnollisuus eli asioiden ja ilmiöiden tutkiminen ja ymmärtäminen niiden 

aidoissa ympäristöissä. Laadullisen tutkimuksen aineisto on kuvailevaa, yleensä 

sanoja tai kuvia, eikä sitä pyritä muuttamaan numeerisiksi symboleiksi analysoita-

essa. Aineiston määrälle ei ole olemassa kriteereitä, koska pyrkimys ei ole yleis-

tyksiin kvalitatiivisessa mielessä. Olennaista on säilyttää aineiston monimuotoi-

suus, ja tavoitteena on analysoida valittu kohde mahdollisimman tarkasti ja katta-

vasti.68 

Tutkimukseni aineisto muodostuu 11 haastattelusta. Haastattelut toteutin 

loka-marraskuussa 2012 puolistrukturoituna- eli teemahaastatteluna Jämsän Hea-

ling Rooms -esirukoilijoille.69 Haastattelun käyttö tutkimukseni tiedonkeruumene-

telmänä on perusteltua, koska se antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda itse-

ään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti esille. Haastattelussa ollaan suoras-

sa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja tiedonhankintaa voidaan itse haastat-

telutilanteessa suunnata olennaiseen selventävillä ja syventävillä kysymyksillä. 

Haastattelun etuna on myös, että se mahdollistaa vastausten taustalla olevien mo-

                                                 
66  Hirsjärvi & Hurme 2000, 27-28. 
67  Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 157-160. 
68  Eskola & Suoranta 1998, 15-24. 
69  Teemahaastattelulomake. Liite 1. 
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tiivien esiin tuomisen, koska aidossa vuorovaikutustilanteessa myös ei-kielelliset 

vihjeet auttavat ymmärtämään vastauksia.70 Haastatteluja tehdessäni pyrinkin esit-

tämään tarkentavia jatkokysymyksiä tilanteissa, joissa haastateltava käytti ilmeitä 

tai muuta nonverbaalia ilmaisua puheensa lisänä.  

Aineiston keruussa käyttämäni teemahaastattelun oleellisena piirteenä on, 

että haastattelu ei etene yksityiskohtaisten kysymysten varassa, vaan aihepiiriä 

käsitellään enemmänkin keskeisten teemojen kautta.71 Haastatteluissa kartoitin 

haastattelulomakkeen kysymysten avulla vapaaehtoisten esirukoilijoiden motivaa-

tiotekijöitä pyrkien ymmärtämään vapaaehtoisten yksilötason kokemuksia ja mer-

kityksiä. Tehdyissä haastatteluissa kysymykset olivat kaikille samat, mutta val-

miiden vastausvaihtoehtojen sijaan niihin vastattiin keskustellen omin sanoin. 

Tämän nähdään olevan puolistrukturoiduille menetelmille ominaista.72  

Haastattelulomakkeen teemat pitivät sisällään kolme aikaperspektiiviä: 

menneen, nykyisen ja tulevan. Pääteemoina haastatteluissa oli esirukoilijaksi ryh-

tymisen tausta ja aloittaminen, nykyinen toiminta esirukoilijana, omat kokemuk-

set, sosiaaliset suhteet, uskonnollisuuden rooli, esirukoilijana toimimisen ilot, 

hyödyt ja haitat sekä näkemys omasta tulevaisuudesta esirukoilijana Healing 

Roomsissa. Haastattelulomakkeen teemojen valintaan vaikutti tutkimukseni taus-

talla oleva teoreettinen tarkastelunäkökulma, Anne Birgitta Yeungin vapaaeh-

toismotivaation timanttimalli.73 Healing Rooms -vapaaehtoisten haastattelujen 

lisäksi tutkimukseni aineistona on soveltuvin osin myös haastattelu, jonka tein 

kandidaatin tutkielmaani varten yhteiskristillisen toimintaryhmä Pisaran toimin-

nanjohtajasta Päivi Ryhäsestä, joka toimii myös Jämsän Healing Rooms -

rukousklinikan johtajana.74  

Haastattelut toteutin Rukouksen talolla sekä Jämsän seurakuntakeskuksel-

la. Yksi haastatteluista tapahtui internetin välityksellä videopuheluna, mutta tämä 

ei olennaisesti vaikuttanut haastattelun sujumiseen. Haastateltavat valikoituivat 

toiminnanjohtajalta saamani vapaaehtoislistan pohjalta.  Listan mukaan rukous-

klinikkatoiminnassa on aktiivisesti mukana 15 vapaaehtoista, kolme miestä ja 12 

naista. Koska tavoitteenani oli saada mukaan tasapuolisesti erilaisia haastateltavia 

niin sukupuolen kuin iän puolesta ja miehiä listassa oli vain muutama, poimin 

                                                 
70 Eskola, Suoranta 1998, 86-87; Hirsjärvi & Hurme 2000, 34-37. 
71 Hirsjärvi & Hurme 2000, 48. 
72 Hirsjärvi & Hurme 2000, 47. 
73 Timanttimallista luvussa 2.2. 
74 Ryhänen 2011. 
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miehet ensin listalta. Naisten kohdalla valitsin haastateltavat sattumanvaraisesti. 

Haastateltaviksi valikoitui kaksi miestä ja yhdeksän naista. Tämä vastasi hyvin 

Jämsän Healing Roomsin vapaaehtoisten sukupuolijakaumaa. Pisimpään Jämsän 

Healing Rooms -toiminnassa mukana olleet haastateltavat olivat olleet perusta-

massa rukousklinikkaa vuonna 2008, kun taas lyhimmän aikaa vapaaehtoisena 

olleet olivat toimineet rukousklinikalla noin vuoden. Lähestyin kaikkia haastatel-

tavia puhelimitse. Kysyessäni heiltä mahdollisuutta osallistua tutkimukseeni kävi 

ilmi, että toiminnanjohtaja oli lähettänyt vapaaehtoisille sähköpostiviestin ja in-

formoinut heitä tutkimuksesta. Kokemukseni oli, että tällä oli positiivinen vaiku-

tus, eikä haastateltavien saannissa ollut vaikeuksia. Kaikki antoivat suostumuk-

sensa haastattelujen nauhoittamiseen haastattelutilanteessa, vaikka joidenkin koh-

dalla se tuntui lisäävän jännitystä. Koin, että haastattelutilanteen edetessä jännitys 

väheni, ja haastattelujen ilmapiiri oli vapautunut ja luottamuksellinen.  

Osallistumisaktiivisuus Healing Rooms -vapaaehtoistoimintaan vaihteli 

haastateltavien kesken. Haastateltavista kolme ilmoitti pyrkivänsä osallistumaan 

joka viikko toimintaan, ja kahdeksan ilmoitti osallistuvansa noin joka toinen viik-

ko. Tämän lisäksi kaikki haastateltavat ilmoittivat ainakin joskus osallistuvansa 

varsinaisen rukousklinikkatoiminnan ulkopuolella tapahtuvaan rukousklinikkayh-

teisön järjestämään toimintaan. Haastateltavien keski-ikä oli 54 vuotta. Nuorin 

haastateltava oli 33-vuotias ja vanhin 71-vuotias. Haastateltavista seitsemän oli 

työelämässä. Neljä haastateltavista oli työelämän ulkopuolella. Haastateltavat oli-

vat joko paikallisen evankelisluterilaisen seurakunnan, helluntaiseurakunnan, va-

paakirkon tai adventtiseurakunnan jäseniä, ja kaikki ilmoittivat osallistuvansa ai-

nakin jollain tasolla myös oman seurakuntansa toimintaan. Aktiivisuus oman seu-

rakunnan toiminnassa vaihteli runsaasti. Yli puolet haastatelluista kertoi käyvänsä 

oman seurakunnan toiminnassa enemmänkin tilaisuuksiin osallistujina kuin ole-

vansa kotiseurakunnan aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Muutamat kertoivat toi-

mivansa seurakunnassaan aktiivisesti vapaaehtoistyössä. Osa haastateltavista pai-

notti, että vaikka he ovat aktiivisempia Healing Rooms -toiminnassa kuin omassa 

seurakunnassaan, niin Healing Rooms ei kuitenkaan ole seurakunta. Kaikki haas-

tateltavat olivat käyneet ennen vapaaehtoistyön aloittamista Healing Rooms -

koulutuksen, joka on ehtona rukousklinikalla vapaaehtoisena toimimiselle.75 Edel-

lä olen pyrkinyt kuvailemaan haastatteluprosessia ja haastateltavien joukkoa sillä 

                                                 
75 Hovi 2012, 134. 
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tavalla, että ulkopuoliselle lukijalle voisi muodostua yleiskäsitys tutkittavasta koh-

teesta.   

3.3 Aineiston analyysi  

Tarkastelen haastattelujen avulla keräämääni aineistoa aineistolähtöisen sisällön-

analyysin menetelmin. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa tutkimuksen pääpaino 

on aineistossa, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi analyysiyksiköt eivät ole en-

nalta määrättyjä. Aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja 

tiivistäen. Aineistosta löytyvien yksittäisten havaintojen pohjalta edetään yleisem-

piin väitteisiin. Lähtökohtana ei siis ole teorian tai hypoteesien testaaminen, eikä 

tutkija määrää sitä, mikä on tärkeää. Aineistolähtöisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että tutkija ei olisi perehtynyt aihepiiriinsä ja siihen liittyviin teorioihin. Tutkijan 

tulee tutkimusprosessin joka vaiheessa reflektoida tekojaan sekä arvioida tutki-

muksen luotettavuutta ja pätevyyttä siten, että lukija saa tietoa tutkimuksen taus-

toista ja tutkimusprosessin aikana tehdyistä valinnoista.76 

Tässä työssä käytän analyysin apuvälineenä Yeungin kehittämää vapaaeh-

toistyön timanttimallia, jota luotaessa on sovellettu psykologi Amadeo Giorgion 

kehittämää empiirisen fenomenologian analyysin vaiheittaista mallia.77 Yeungin 

soveltama analyysimalli on auttanut minua kiinnittämään huomiota ja tunnista-

maan haastatteluaineiston sisältämiä relevantteja motivaatioelementtejä.78 Olen 

käyttänyt Yeungin teoriasta nousevia teemoja apuna omaa teemahaastetteluloma-

ketta suunnitellessani sekä vertaillut omia tuloksiani Yeungin tuloksiin analyysin 

eri vaiheissa. Analyysini ei kuitenkaan perustu Yeungin teoriaan, eikä timantti-

malli muodosta tutkimukseni teoreettista viitekehystä. 

Tutkimukseni kohteena ovat vapaaehtoisten kokemukset vapaaehtoistoi-

minnasta ja lähestyn tutkimusaineistoani fenomenologisella tutkimusotteella, sillä 

se sopii ihmisten kokemusten ja elämismaailmojen tutkimiseen. Fenomenologisen 

tutkimuksen perusperiaatteisiin kuuluu sen painottuminen kokemuksellisuuteen ja 

kokemukseen. Yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden 

ja ihmisten välisistä suhteista muodostuu ihmisen elämismaailman kokonaisuus, 

jossa ihmistä ja hänen kokemuksiaan on mahdollista tarkastella.79  

                                                 
76 Eskola & Suoranta 1998, 19-20, 83. 
77 Giorgi 1985, 8-22. 
78 Yeungin käyttämästä Giorgion nelivaiheisesta analyysimallista lisää: Yeung 2005a, 91-  
    94. 
79 Varto 1992, 23-24, 85-86.  
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Fenomenologiseen metodiin liittyvät käsitteet reduktio ja deskriptio. Re-

duktiolla tarkoitetaan objektivisuuden pyrkimystä, jonka avulla aineistosta pyri-

tään siirtämään syrjään epäolennaisuudet ja keskittymään analyysin kannalta kes-

keisiin asioihin. Tällöin pyritään välttämään tutkimusaineiston hahmottamista 

valmiiden teoreettisten näkökulmien avulla. Tutkija on tutustunut teoreettiseen 

viitekehykseen ennen tutkimuksen käynnistämistä, mutta teoria ei saa jäädä oh-

jaamaan tutkimuksen etenemistä. Aineiston analyysin suoritettuaan tutkija palaa 

teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin, jolloin ne toimivat kriittisinä näkökulmina 

tutkijan tulkintoihin.80  

Deskriptio eli ilmiön kuvaaminen liittyy sekä aineistonkeruuseen että ai-

neiston analyysivaiheeseen. Aineistonkeruussa deskriptio merkitsee tässä tutki-

muksessa vapaaehtoisten esirukoilijoiden tapaa kertoa omasta vapaaehtoisuudes-

taan ja siihen liittyvistä kokemuksista. Tutkimustani ohjaa kuvailevan fenomeno-

logisen tutkimusotteen mukaisesti käsitys siitä, että vapaaehtoisten haastatteluissa 

antama kuvaus vapaaehtoisuudesta vastaa heidän alkuperäisiä kokemuksiaan va-

paaehtoistyöstä. Aineiston analyysivaiheessa sovellan deskriptiota pyrkimällä 

kuvaamaan tutkittavien kokemuksia ja tuntemuksia mahdollisimman autenttisina 

pyrkien kuitenkin tematisoimaan ja käsitteellistämään vapaaehtoisten käyttämiä 

ilmauksia.81 Tässä tutkimuksessa liityn Yeungin näkemykseen fenomenologisesta 

tutkimusotteesta, jonka ohjaamana lähestyn tutkimuskohdetta seuraavasti: 1) pyrin 

asettamaan alkuoletukseni ja ennakkokäsitykseni syrjään, 2) tavoitteenani on en-

nemmin kuvata tutkimuskohdetta kuin selittää sitä ja 3) pyrin välttämään hierarki-

oita ja tarkastelen esiin nousseita yksityiskohtia tasa-arvoisina elementteinä.82 

Fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti tavoitteenani on muodostaa tutkitta-

vasta ilmiöstä kokonaisvaltainen kuva, jossa erilaiset merkityskokonaisuudet, eli 

vapaaehtoismotivaatioon vaikuttavat tekijät tuodaan yhteen ja niiden keskinäisiä 

suhteita on mahdollista tarkastella.83 

Tutkimukseni aineisto muodostui nauhoitetusta materiaalista, jota kertyi 

melkein 13 tuntia. Yksittäiset haastattelut kestivät 55 minuutista puoleentoista 

tuntiin. Litteroituna tämä merkitsi 107 sivua tekstiä. Litteroinnin jälkeen merkitsin 

jokaisen haastattelun sattumanvaraisesti juoksevalla numerosarjalla H1-H11.  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luin materiaalin muutamaan kertaan läpi saa-

                                                 
80 Laine 2001, 33-34; Perttula 1995, 9-10. 
81 Laine 2001, 40; Perttula 1995, 32-34, 43. 
82 Yeung 2005a, 90. 
83 Laine 2001, 41. 
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dakseni kattavan yleiskuvan sen sisällöstä. Samalla kirjasin ylös joitain haastatte-

lujen pohjalta nousevia laajempia huomioita, kuten kuinka pitkään haastateltavat 

olivat toimineet vapaaehtoistyössä tai kuinka aktiivisia he ovat Healing Rooms -

toiminnassa. Tämä auttoi minua kokonaiskuvan hahmottamisessa.   

Seuraavassa vaiheessa ryhdyin alleviivaamaan tekstissä ilmenneitä merki-

tysyksiköitä, motivaatioelementtejä, joiden katsoin sisältävän relevantteja moti-

vaation osia.84 Tällöin huomioni kiinnittyi Yeungin timanttimallin ohjaamana 

vapaaehtoisuutta edeltäviin tekijöihin, itse vapaaehtoistoimintaan ja kokemuksiin 

sekä tulevaisuuden näkymiin. Tavoitteena oli löytää erilaisia kokemuksia ja mer-

kityksiä kartoittaen laaja-alaisesti näkökulmia vapaaehtoisten motivaatioon ja si-

toutumiseen rukousklinikan vapaaehtoistyössä. Motivaatioelementtejä etsiessäni 

oli periaatteenani eritellä litteroidusta tekstistä laajasti erilaisia ajatuskokonai-

suuksia ja teema-alueita, jotka mielestäni sisälsivät merkityksellistä ainesta tutki-

mustehtävän kannalta.  

Aineiston analyysin kolmannessa vaiheessa keskityin alleviivattuihin teks-

tiosiin, joiden pituus vaihteli muutamasta sanasta useiden lauseiden kokonaisuuk-

siin. Tässä vaiheessa redusoin, eli pelkistin aineiston poistamalla siitä tutkimuk-

selle epäolennaisen aineksen pois. Keräsin jokaisesta haastattelusta alleviivatut 

tekstiosat omiksi tekstitiedostoiksi ja annoin kullekin tekstiosalle oman otsikon, 

pelkistetyn ilmauksen, joka luonnehti siinä olevan kokemuksen merkitystä ja 

ydintä.85 Esimerkiksi haastateltavan vastaus kysymykseen parhaasta asiasta esiru-

koustoiminnassa, oli alkuperäiseltä ilmaisultaan seuraavanlainen:  
”Se oma kasvaminen sitten. Se oma hengellisen elämän kasvaminen. Ilman tätä työtä mä 
olisin paljon köyhempi sisäisesti”86.  
 

Tästä alkuperäisestä ilmaisusta muodostui pelkistetty ilmaus ”hengellinen elämä 

kasvanut vapaaehtoistoiminnassa”. 

Aineiston redusointivaiheessa päätin olla kvantifioimatta aineistoa, eli olla 

laskematta haastatteluissa ilmenneitä asioita ja teemoja systemaattisesti.87 Aineis-

toni oli luonteeltaan sellaista, että tällä ei olisi saavutettu mitään tutkimuksellista 

lisäarvoa tai lisätietoa tutkittavasta ilmiöstä. Viimeistään tässä vaiheessa kävi 

myös ilmeiseksi, että tutkimukseni analyysi ei tukeudu Yeungin teoriaan, vaan 

aineisto tulee järjestymään omalla tavallaan aineistolähtöisesti.  

                                                 
84 Yeung 2005a, 93-94. 
85 Tuomi & Sarajärvi 2003, 111-112. 
86 H8. 
87 Tuomi & Sarajärvi 2003, 117-118. 
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Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely eli klusterointi tarkoittaa aineistosta 

löytyneiden ilmausten järjestämistä alaluokiksi, jolloin samaa asiaa tarkoittavat 

tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin.88 Aineistoni kohdalla esimerkiksi 

pelkistetty ilmaus ”hengellinen elämä kasvanut vapaaehtoistoiminnassa” asettui 

klusteroinnin jälkeen alaluokkaan ”merkitys hengelliselle elämälle”. Tässä vai-

heessa aloin kutsua alaluokkia motivaatiotekijöiksi niiden vapaaehtoismotivaati-

osta kertovan sisällön vuoksi. Tämä auttoi myös pitämään analyysin fokuksen 

tiukasti tutkimuskysymysten antamien raamien sisällä.  

Aineiston ryhmittelyä seurasi alaluokkien käsitteellistäminen eli abstra-

hointi. Siinä edetään alkuperäisaineiston käyttämistä ilmauksista kohti teoreetti-

sempia ja käsitteellisempiä luokitteluja.89 Analyysiesimerkkinä oleva ”merkitys 

hengelliselle elämälle” -motivaatiotekijä liittyi tällöin osaksi ”hengellisyys”-

motivaatioteemaa, joka oli yksi viidestä aineistosta nousseesta motivaatioteemas-

ta.  

Aineistosta löytyi yhteensä 20 erilaista motivaatiotekijää, joiden muodos-

tamat viisi motivaation yläluokkaa eli motivaatioteemaa olivat hengellisyys, yh-

teisön toiminta ja rakenne, yhteisöllisyys ja sosiaalisuus, sisäinen kokemus sekä 

elämänkokemus ja elämäntilanne. Aineistosta löytyneiden motivaatiotekijöiden ja 

niistä nousevien motivaatioteemojen kautta voidaan vastata kysymykseen, mistä 

Jämsän Healing Rooms -vapaaehtoisten motivaatio koostuu. Käsittelen motivaa-

tioteemoja tarkemmin luvuissa viisi ja kuusi. 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen tavoitteena on luotettavan tiedon tuottaminen tutkittavasta kohteesta, 

ja luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta. Kaikessa tut-

kimuksessa on tärkeää pohtia luotettavuuskysymyksiä ja tuoda esille ne seikat, 

joihin tehdyn tutkimuksen luotettavuuden nähdään perustuvan. Laadullisen tutki-

muksen luotettavuutta arvioitaessa keskeisiä käsitteitä ovat perinteisesti olleet 

reliabiliteetti ja validiteetti.90  

Reliabiliteetillä tarkoitetaan tutkimuksen tulosten toistettavuutta. Tällöin 

tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi siitä näkökulmasta, 

päätyvätkö eri tutkijat samanlaisiin tuloksiin samasta tutkimuskohteesta. Jos näin 

                                                 
88 Tuomi & Sarajärvi 2003, 112-113. 
89 Tuomi & Sarajärvi 2003, 114. 
90 Tuomi & Sarajärvi 2003,133. 
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tapahtuu, voidaan tutkimuksen tulosta pitää reliaabelina.91 Tämän tutkimuksen 

kohdalla reliabiliteettia olisi mahdollista mitata siten, että joku toinen tutkija haas-

tattelisi samat ihmiset uudelleen. Tämä olisi mielenkiintoista, ja on hyvinkin mah-

dollista, että toinen tutkija saisi hieman erilaisia vastauksia samanlaisiin kysymyk-

siin. Haastattelutilanteen ainutkertaisuus sekä esimerkiksi haasteltavien ja haastat-

telijan vireystila on vaikuttanut varmasti osaltaan saatuihin tuloksiin. Myös ana-

lyysin toteuttamisessa on mahdollista, että joissakin tulkinnoissa olisi joku toinen 

tutkija voinut päätyä toisenlaisiin päätelmiin. Uskon kuitenkin, että tutkimukseni 

päälinjat ja -tulokset pitävät paikkansa ja samantyyppiset motivaatiotekijät nousi-

sivat esille, vaikka haastattelut toistettaisiin ja analysoitaisiin uudestaan jonkun 

toisen tutkijan toimesta. 

 Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa käytettyjen mittareiden pätevyyttä 

ja kykyä mitata juuri sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata. Esimerkiksi haastatelta-

vat voivat käsittää kyselylomakkeen kysymykset eri tavalla kuin tutkija, ja jos 

tutkija pitäytyy omassa ajattelumallissaan ja tulkinnassaan, eivät tulokset ole pä-

teviä.92 Tässä tutkimuksessa käyttämäni aineistonkeruumetodi, eli teemahaastatte-

lu, antoi minulle mielestäni luotettavan tavan lähestyä vapaaehtoisia. Vaikka haas-

tattelutilanteessa seurasin varsin tarkkaan teemahaastattelulomakkeen rakennetta, 

niin pyrin samalla tietoisesti antamaan haastateltaville tilaa tuoda esille omia poh-

dintojaan. Haastateltavat puhuivatkin paljon muista asioista kuin teemahaastatte-

lun teemoista, jolloin teemahaastattelulomake toimi minulle haastattelun tukena ja 

muistuttajana siitä, että kaikki olennaiset kysymykset olivat tulleet käsitellyksi. 

Tutkimukseni menetelmän validiutta lisää mielestäni teemahaastattelulomakkeen 

rakentuminen Yeungin teorian pohjalle. Teoria antoi minulle käsityksen siitä, mitä 

teemoja on hyvä käsitellä ja millaisiin aihekokonaisuuksiin minun on hyvä keskit-

tyä. 

 Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetin mahdollisuus ja validiteetin  

arviointi on hankalaa. Voidaanko esimerkiksi ihmisiä tai kulttuuria koskevissa 

tapaustutkimuksissa löytää toistettavuutta? Miten validiteetti voidaan osoittaa, jos 

tutkimuksessa ei ole kvantitatiivisia mittareita? Vaikka en omassa tutkimuksessani 

pysty aukottomasti näyttämään sen reliabiliteettia ja osoittamaan menetelmän va-

liditeettia, on näiden seikkojen huomioon ottaminen ja pohdinta jo lisännyt tutki-

                                                 
91 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231. 
92 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232. 
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muksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää pyrkimykseni selostaa 

tarkasti, miten olen tutkimuksen toteuttanut. Olen edellä kertonut aineiston ke-

ruusta ja analyysin etenemisestä, jolloin lukija voi saada kuvan siitä, miten tutki-

musprosessi on eri vaiheissaan edennyt ja millainen on tutkimuksen konteksti. 

Validius merkitsee tämän kuvauksen ja siihen liittämieni tulkintojen yhteensopi-

vuutta.93          

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös oma suhteeni tutkitta-

vaan yhteisöön. Healing Rooms -rukousklinikka on minulle tuntematon sikäli, että 

en ole toiminut siinä vapaaehtoistyöntekijänä, enkä ole käynyt siellä asiakkaana. 

Olen ollut tietoinen Jämsässä toimivan rukousklinikan vaiheista ja paikallisen 

evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijänä olen ollut tekemisissä rukouskli-

nikkatoiminnassa mukana olevien ihmisten kanssa. Jämsän rukousrukousklinik-

kaa lähellä oleva Yhteiskristillinen toimintaryhmä Pisara on minulle entuudestaan 

tuttu yhteisö, jonka toimintaan olen vuosien varrella satunnaisesti osallistunut. 

Tällöin osallistumiseni on ollut ammatillista, seurakunnan työntekijän osallistu-

mista yhteisiin projekteihin ja tilaisuuksiin. Uskon, että yhteisön ja sen jäsenten 

jonkinasteinen tunteminen auttoi minua lähestymään tutkimuskohdetta sekä vai-

kutti positiivisesti siihen avoimeen vastaanottoon, mitä rukousklinikan ja sen va-

paaehtoisten taholta sain kokea.  

Olen noudattanut tässä tutkimuksessa hyvää tieteellistä käytäntöä.94 Tutki-

jalla on eettisiä velvoitteita, jotka liittyvät tiedonhankintaan, tutkimuksen tulosten 

esittämiseen sekä tutkimuksen kohteena oleviin henkilöihin ja heidän sidosryh-

miinsä.95 Tutkimusta aloittaessani informoin paikallista toiminnanjohtajaa tutki-

muksestani. Hänen kauttaan sain pyynnön informoida myös Healing Rooms Fin-

land -organisaatiota tutkimuksestani. Lähetin koordinaattori Susanne Laitiselle 

tutkimustani selvittävän sähköpostin. Kaikki tutkimukseen osallistuneet haastatel-

tavat antoivat suullisen suostumuksen haastatteluille, kun sitä puhelimessa heiltä 

kysyin. Pyrin selvittämään heille tutkimuksen aihepiirin, tutkimuskysymykset 

sekä käytettävän metodin. Kerroin myös, että osallistuminen on vapaaehtoista. 

Kerroin haastatteluista kertyvän aineiston päätyvän vain omaan käyttööni ja että 

aineiston käsittelyssä pyrin ehdottomaan luottamuksellisuuteen ja anonymiteetin 

                                                 
93 Tutkimuksen luotettavuudesta lisää esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232-233. 
94 Hyvä tieteellinen käytäntö. Kts. Esim Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 24. 
95 Uusitalo 1998, 30-31. 
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suojaamiseen. Yksittäisiä haastateltavia ei voida tunnistaa tutkimuksesta eikä hei-

tä koskevia perustietoja tai heidän henkilöllisyyttään paljasteta muille.   

Tutkimuksen kohteena oleva vapaaehtoisjoukko muodostaa varsin tiiviin 

yhteisön, joka toimii pienellä maantieteellisellä alueella. Tämä asettaa omat haas-

teensa pohdittaessa tutkimuksen eettisyyttä anonymiteetin näkökulmasta. Olen 

pyrkinyt turvaamaan haastateltavien yksityisyyttä niin tutkimuskohdetta kuvates-

sani, kuin myös tuloslukujen lainauksissa. On kuitenkin mahdollista, että hyvin 

toisensa tuntevat vapaaehtoiset tunnistavat yksittäisen henkilön esimerkiksi tulos-

lukujen suorista lainauksista. Olen huomioinut tämän ja pyrkinyt häivyttämään 

sellaiset kohdat ja sisällöt, joista voisi olla mahdollista identifioida henkilö.  
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4  Healing Rooms -rukousklinikkatoiminta  

4.1 Rukousklinikka  

Healing Rooms on kansainvälinen, vuodesta 1999 toiminut esirukousta ja sen 

parantavaa voimaa painottava liike. Toiminnan kattojärjestön, Yhdysvaltain Spo-

kanessa sijaitsevan International Association of Healing Roomsin (IAHR) ko-

tisivuilla liike määrittelee toiminta-ajatuksensa perustuvan Uuden Testamentin 

antamaan esimerkkiin ja lupaukseen, joka nähdään Markuksen evankeliumin sa-

noissa:96 

Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois paho-
ja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat 
tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä pa-
ranevat." (Mark 16:15-18) 
 

Toiminnan visiona on levittää Healing Rooms -rukousklinikoita ympäri maail-

maa. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli ja työvälineet jokaiselle ru-

kousklinikalle. Healing Rooms -rukousklinikkatoimintaa on tällä hetkellä 63 

maassa, ja se on levittäytynyt kaikkiin maanosiin. Yksittäisiä klinikoita on yhteen-

sä 2583 kappaletta ja uusia klinikoita ollaan perustamassa useisiin maihin, kuten 

esimerkiksi Kiinaan. Toiminta on laajentunut voimakkaasti viimeisten vuosien 

aikana. Voimakasta leviämistä kuvaa hyvin viimeisen kolmen vuoden aikana ta-

pahtunut kehitys rukousklinikoiden määrässä. Vuonna 2009 IAHR ilmoitti klini-

koiden määräksi 949 kappaletta, joista 382 klinikkaa sijaitsi Yhdysvalloissa ja 567 

muissa maissa. Marraskuussa 2010 klinikoiden määrä oli 1159 klinikkaa, joista 

368 kappaletta Yhdysvalloissa ja 791 muualla maailmassa.97 Vuoden 2012 lopus-

sa rukousklinikoista 429 sijaitsi Yhdysvalloissa ja 2154 muissa maissa. Erityisen 

menestyksekästä toiminta näyttäisi olevan Intiassa, jossa IAHR:n tietojen mukaan 

on 1373 rukousklinikkaa.98 Puhuttaessa Healing Rooms -liikkeestä ei voitane enää 

puhua tyypillisestä amerikkalaisesta ilmiöstä vaan globaalista liikkeestä, jolla on 

amerikkalaiset juuret. 

Healing Rooms -liikkeen historia ulottuu 1900 luvun taitteen hengelliseen 

liikehdintään Yhdysvalloissa. Voimakkaissa hengellisissä herätyksissä keskeisenä 

teemana oli alkuperäisen kristinuskon elvyttäminen ja Pyhän Hengen toiminnan 

korostaminen. Herätysten myötä alkoi esiintyä liikkeitä ja ryhmiä, jotka yhdistivät 

                                                 
96 Healingrooms.com. 
97 Dericquebourg 2009, 1. 
98 Healingrooms.com/ Start a Healing Room. 
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kristinuskon teologiset perusajatukset kokemuksellisuuteen ja pyrkivät palautta-

maan sairaiden puolesta rukoilemisen ja rukouksen kautta parantamisen us-

konelämän käytäntöön. Ensimmäiset Healing Rooms -rukousklinikat Spokaneen 

ja Portlandiin perusti helluntaipastori John G. Lake vuosina 1913-1914. Hänellä 

oli näky muodostaa rukousklinikoiden ketju koko maahan ja toiminta saikin pal-

jon suosiota erityisesti Spokanessa, jonka rukousklinikalla kävi rukoiltavana jopa 

200 ihmistä päivittäin. Toiminnan kukoistus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun 

Lake kuoli vuonna 1935. Ilman karismaattista johtajaa jäänyt toiminta loppui seu-

raavaksi 65 vuodeksi.99     

Healing Rooms -toiminta alkoi uudestaan 1990-luvulla, kun helluntaitaus-

tainen kiinteistönvälittäjä ja pastori Cal Pierce elvytti Laken idean rukousklinikka-

toiminnasta. Pierce oli kokenut voimakkaan hengellisen kokemuksen ja monien 

tapahtumien, kuten Laken haudalla käymisen ja hänen historiansa tutkimisen 

myötä hän koki jumalallisen kutsun muuttaa Spokaneen. Piercen näky oli hyvin 

samankaltainen kuin Lakella oli aiemmin ollut, eli perustaa seurakunnista riippu-

mattomia esirukousklinikoita, joissa rukoiltaisiin sairaiden puolesta. Nyt näky ei 

kuitenkaan rajoittunut vain Yhdysvaltoihin vaan tavoitteena oli muodostaa glo-

baali rukousklinikoiden verkosto. Ensimmäinen ”uusi” rukousklinikka perustettiin 

vuonna 1999 Spokaneen, samaan paikkaan missä Lake oli toiminut 1900-luvun 

alussa.100 Vuonna 2001 perustettiin toiminnan kattojärjestö International Asso-

ciation of Healing Rooms (IAHR), joka organisoi ja tukee toimivia sekä uusia 

Healing Rooms -rukousklinikoita kunkin maan oman organisaation kautta.101  

Healing Rooms -toiminnan uudelleen virkoamisen nähdään liittyvän ylei-

sempään uuskarismaattiseen liikehdintään, jolle tyypillistä on ajatus, että paran-

tuminen, hyvinvointi ja vauraus ovat uskovien oikeuksia.102 Piercen ja kattojärjes-

tö IAHR:n opetus rukouksen parantavasta voimasta perustuu teologiseen näke-

mykseen, jonka mukaan sekä ihmisen pelastus että parantuminen tapahtuu Jeesuk-

sen sovituskuoleman kautta. Jeesuksen sovitustyön ei nähdä takaavan ainoastaan 

hengellistä pelastumista vaan myös fyysisen parantumisen kaikille, jotka uskovat 

ja hyväksyvät tämän.  Sairaudet nähdään Paholaisen työnä, kun taas parantuminen 

on Jumalan työtä.103  Uuskarismaattisessa kristillisyydessä käsitetään muidenkin 

                                                 
99 Poloma 2006, 60-62. 
100 Poloma 2006, 62-63; Healingrooms.com. 
101 Hovi 2012, 132; Healingrooms.com; Healingrooms.fi/ Healing Room esittely. 
102 Hovi 2012, 131. 
103 Poloma 2006, 66. 
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uskovien kuin vain pappien ja saarnaajien toimivan kanavina, joiden välityksellä 

Jumala voi tehdä ihmeitä ja myös parantaa yliluonnollisesti. Tämä idea toimii 

myös Healing Roomsissa. Klinikoilla vapaaehtoisina toimivat esirukoilijat näh-

dään Jumalan instrumentteina, joiden kautta Jumala toimii.104 Toiminnassa paino-

tettava näkemys Jumalan Pyhän Hengen parantavasta voimasta ei kuitenkaan sulje 

pois modernia lääketiedettä, vaan myös se nähdään yleisesti Jumalan antamana 

lahjana. Esirukoiltavia ei kehoteta lopettamaan mahdollista lääkitystä, eikä lupa-

usta varmasta parantumisesta anneta. Mahdollinen parantuminen on Jumalan 

voiman ilmentymistä, joka tulee ottaa vastaan. Parantuminen voi tapahtua välit-

tömästi, ajan kuluessa tai ei ollenkaan. Keskeistä on rukouksessa vapauttaa Juma-

lan parantava voima, ei antaa neuvoja tai terapiaa.105                      

4.2 Toiminta Suomessa ja Jämsässä 

Healing Rooms -rukousklinikkatoiminta alkoi Suomessa vuonna 2006, kun avio-

pari Markku ja Susanne Laitinen perustivat ensimmäisen klinikan Albergan kar-

tanoon Espoossa. He olivat tutustuneet Kalifornian lomamatkallaan paikallisen 

Vineyard-seurakunnan rukousklinikan toimintaan ja perustivat Healing Rooms 

Finland ry -organisaation koordinoimaan esirukoilijoiden koulutusta ja klinikka-

toimintaa Suomessa. Healing Rooms Finland ry on jäsenenä International Asso-

siation of Healing Rooms (IAHR) kattojärjestössä.106 Suomessa toimii tällä het-

kellä 27 rukousklinikkaa, jotka ovat samalla sekä valtakunnallisen että maailman-

laajuisen kattojärjestön jäseniä. Neljän uuden rukousklinikan avaamista valmistel-

laan.107  

Yksi Healing Rooms -toiminnan perusajatus on, että eri seurakunnat ja 

niiden yksittäiset jäsenet toimivat yhdessä paikallistasolla.108 Healing Rooms Fin-

land -organisaatio toimii yhteistyössä erilaisten taustayhteisöjen kanssa, jotka vas-

taavat paikallisten rukousklinikoiden toiminnasta. Rukousklinikoita ovat perusta-

neet vapaakirkot, helluntaiseurakunnat, luterilaiset seurakunnat sekä kristilliset 

yhdistykset. Paikalliset klinikat saattavat sijaita seurakuntien ja yhdistysten omis-

sa toimitiloissa, mutta niitä on perustettu myös esimerkiksi ostoskeskukseen. Kli-

nikan sijainti pyritään harkitsemaan tarkkaan ja ne sijaitsevatkin yleensä kaupun-

                                                 
104 Healingrooms.fi; Hovi 2010. 
105 Poloma 2006, 66; Hovi 2010. 
106 Hovi 2012, 132; Healingrooms.fi. 
107 Healingrooms.fi/ Rukousklinikat. 
108 Hovi 2012, 132. 
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kien keskustoissa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tällä pyritään madaltamaan 

kynnystä tulla esirukoiltavaksi.109     

Jämsän Healing Rooms -rukousklinikan yhteisöllisenä perustana voidaan 

nähdä yhteiskristillinen toimintaryhmä Pisara, jonka toiminta alkoi vuonna 1999 

Jämsän seurakuntakeskuksella järjestetystä yhteiskristillisestä tilaisuudesta. Tilai-

suutta varten kootun lauluryhmän toiminnan kehittyessä sen vastuulle annettiin 

sanan ja rukouksen illat, joissa laulamisen lisäksi toimintaan sisältyi sananjulistus-

ta ja rukouspalvelun järjestämistä. Lisäksi ryhmän jäsenet perustivat oman ruko-

uspiirin, jonka periaatteena oli olla yhteiskristillinen.110    

Rukouspiiristä alkoi rukousklinikkatoiminta, johon ryhmä koki saaneensa 

Jumalan kehotuksen. Kaikille avoin rukousklinikkatoiminta aloitettiin ensin pai-

kallisessa kahvilassa, mutta toimittuaan hetken aikaa kahvilalta vuokratuissa ti-

loissa klinikka siirtyi luterilaisen seurakunnan tiloihin. Samoihin aikoihin, vuonna 

2008, Pisaran järjestämä rukousklinikkatoiminta liittyi valtakunnalliseen Healing 

Rooms -rukousklinikkaorganisaatioon. Rukousklinikka toimi luterilaisen seura-

kunnan tiloissa joulukuuhun 2009 asti, jolloin seurakunta ilmoitti alkavansa periä 

vuokraa Pisaralta seurakunnan tilojen käytöstä. Myös sanan ja rukouksen -iltojen 

järjestämiselle asetettiin ehtoja, joiden ryhmän näkökulmasta koettiin vievän poh-

jan yhteiskristilliseltä toiminnalta. Pisaran toiminnan ei siis katsottu olevan enää 

luterilaisen seurakunnan toimintaa, ja suhteet luterilaisen seurakunnan kanssa vii-

lenivät.111          

 Toimitilojen puuttuessa päätti ryhmä aktiivisia Pisara- ja Healing Rooms -

toiminnan jäseniä perustaa rekisteröidyn yhdistyksen pyörittämään omissa toimiti-

loissa tapahtuvaa toimintaa. Yhteiskristillisen toimintaryhmä Pisaran perustamis-

kokous pidettiin 20.1.2010.112 Yhdistys vuokrasi Jämsän keskustasta tammikuussa 

2010 toimitilan, jonka se nimesi Rukouksen taloksi113. Yhdistyksellä oli vuoden 

2010 lopussa 32 maksavaa jäsentä ja sen toimintaa tuki taloudellisesti 12-15 niin 

                                                 
109 Hovi 2012, 132. 
110 Ryhänen 2011. 
111 Ryhänen 2011.  Muutamat haastateltavat kertoivat kokevansa, että Jämsän evankelis-
luterilaisen seurakunnan suhtautuminen yhteisön toimintaan on varauksellista. Yhteistyön puute 
koettiin harmittavaksi ja surulliseksi asiaksi. Syynä tilanteeseen otaksuttiin olevan työntekijävaih-
dosten ja taloudellisen tilanteen kiristymisen. Joillakin paikkakunnilla Healing Rooms -
rukousklinikka on osa luterilaisen seurakunnan toimintaa.      
112 Yhteiskristillisen toimintaryhmä Pisaran toimintakertomus 2010. 
113 Ensimmäinen Rukouksen talo perustettiin Tampereelle vuonna 2007. Toiminnan perusajatus on 
rohkaista ja kouluttaa ihmisiä rukoilemaan. Toiminta tapahtuu Kansan Raamattuseuran ja paikalli-
sen toimijan yhteistyönä. Yhteistyökumppaneina toimii evankelisluterilaisia seurakuntia ja kristil-
lisiä yhdistyksiä. Toimintaa on tällä hetkellä 13 paikkakunnalla. Katso lisää: 
www.rukouksentalo.fi. 



 

32 
 

sanottua kannatusjäsentä. Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja hallituksen puheen-

johtajana toimii Päivi Ryhänen, joka on myös toinen Jämsän Healing Rooms -

rukousklinikan johtajista114. Yhdistyksen yhteistyökumppaneiksi mainitaan Jäm-

sän helluntaiseurakunta, Elävät kivet -seurakunta, vapaaseurakunta ja adventtiseu-

rakunta. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten järjestöjen ja hengellisten 

yhteisöjen kanssa.115 Yhdistys on Healing Rooms Finland ry:n jäsen.116   

Yhteiskristillisen toimintaryhmä Pisaran taustalla on joukko kristittyjä eri 

seurakunnista. Heidän tarkoituksenaan on yhdistyksen kautta ylläpitää ja kehittää 

rukous- ja evankeliointityötä sekä edistää kristittyjen yhteyttä Jämsässä ja lähiym-

päristössä. Ryhmän toimintaa ohjaa usko Jumalan lähettämään herätykseen niin 

paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, sekä pyrkimys ihmisen henkilökohtaiseen 

kääntymiseen, pelastukseen ja parantumiseen.117 Yhdistys pyrkii tarjoamaan Ru-

kouksen talon kautta kaikille avoimen tilan rukoukseen, keskusteluun ja kristitty-

jen yhteyteen. Rukouksen talolla on ohjelmaa sunnuntaita lukuun ottamatta kaik-

kina viikonpäivinä. Tiloja käyttävät myös muut toimijat, kuten sielunhoitotera-

peutti sekä helluntaiseurakunnan rukouspiiri.118   

Jämsän Healing Rooms -rukousklinikka aloitti toimintansa vuonna 2008 

toimintaryhmä Pisaran käynnistämän esirukoustoiminnan liittyessä Healing 

Rooms Finlandin alaisuuteen.119 Rukousklinikka sijaitsee aivan kaupungin kes-

kustassa yhteiskristillisen toimintaryhmä Pisaran vuokraamassa Rukouksen talos-

sa kerran viikossa maanantai-iltaisin. Toiminnassa on tällä hetkellä mukana 15 

vapaaehtoista esirukoilijaa, joista kaksi toimii rukousklinikan johtajina.120  Jämsän 

rukousklinikan toimintaa on järjestetty myös Rukouksen talon ulkopuolella. Vilp-

pulan vankilassa järjestettävän rukousklinikkatoiminnan lisäksi on ryhmä toiminut 

Jämsän Himoksessa järjestettävien Juhannusfestareiden sekä Pipefestin yhteydes-

sä.121 Ryhmä on osallistunut myös Espoossa järjestettäville New Age -henkisille 

Minä Olen -messuille pitäen siellä rukousklinikkaa sekä tukenut aloittelevien ru-

kousklinikoiden pystyttämistä esimerkiksi Kuopiossa.     

 Jämsän Healing Rooms -rukousklinikan ja yhteiskristillinen toimintaryh-

mä Pisara ry:n välillä näyttää haastattelujen ja havaintojeni perusteella olevan 
                                                 
114 Pisara ry:n kotisivut/ Henkilöt.  
115 Pisara ry:n toimintakertomus 2010. 
116 Healingrooms.fi. 
117 Pisaran ry:n toimintakertomus 2010; Pisara ry:n kotisivut 2012; Ryhänen 2011.  
118 Pisara ry:n säännöt 2010; Pisara ry:n kotisivut 2012. 
119 Ryhänen 2011. 
120 Vapaaehtoisten yhteystietolomake. 
121 Pisara ry:n kotisivut/ Healingroom; Healing Rooms.fi/ tiedotuslehti 1/12. 
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tiivis yhteys. Rukousklinikka toimii Pisaran toimitiloissa ja vaikka Healing 

Roomsia ei mainita Pisaran toimintakertomuksessa, monet samat ihmiset toimivat 

vapaaehtoisina molemmissa. Myös Pisaran toimintaperiaatteet ja arvot näyttävät 

olevan hyvin samankaltaiset Healing Roomsin toimintaperiaatteiden ja arvojen 

kanssa. Molempien toiminnassa painotetaan seurakuntien välisen yhteistyön ra-

kentamista sekä kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Yhteyden ei nähdä muotoutuvan 

yksimielisestä teologiasta vaan Jumalan Pyhän Hengen luomasta keskinäisestä 

rakkaudesta ja anteeksiannosta. Molemmilla on näky palvelutehtävästä, jossa 

Raamatun sanaan perustuen korostetaan Jumalan näkyvää toimintaa ihmisen elä-

mässä henkilökohtaisen uskon, rukouksen ja keskinäisen rakkauden kautta. Yh-

teistä on myös henkilökohtaisen seurakuntayhteyden korostaminen. Molemmat 

korostavat, etteivät ole seurakuntia, vaan toiminta perustuu seurakuntien ja kristit-

tyjen yhteyteen. Toimintaperiaatteiden samankaltaisuus näkyy myös yhdistysten 

hallitusten kokoamisperiaatteissa. Yhteiskristillistä perustaa korostaen molempien 

hallitukset koostuvat eri seurakuntien edustajista.122   

 4.3 Healing Rooms –klinikan toimintaperiaatteet 

Healing Rooms -Finlandin kotisivuilla rukousklinikoiden palvelutyön periaatteita 

kuvataan seuraavasti: 
Seurakuntien yhteiset palvelutiimit koostuvat Healing Rooms -työhön koulutetuista, seura-
kunnan valtuuttamista vapaaehtoisista. Tiimiläisillä on halu nähdä sairaiden parantuvan ja 
sidottujen ja masentuneiden pääsevän vapaaksi Jeesuksen nimessä. Tiimin jäsenet koulute-
taan ja haastatellaan ennen palvelutehtävän aloittamista. Tiimiläisen tulee olla kristittynä 
kypsä ja avoin Pyhän Hengen toiminnalle.123 

 

Kuvauksesta käy ilmi, että rukousklinikkayhteisö muodostuu sisä- ja ulkopiiristä. 

Sisäpiirissä toimivat tarkoin valitut ja koulutetut palvelu/rukoustiimin jäsenet, kun 

taas ulkopiiriä edustavat asiakkaat, jotka tulevat klinikalle esirukoiltaviksi.124 Hea-

ling Rooms -organisaation auktorisoiman koulutuksen käyminen on ehdoton edel-

lytys vapaaehtoisena esirukoilijana toimimiseen paikallisella klinikalla. Koulutus 

kestää kaksi päivää ja se sisältää rukousdemonstraatioita, opetusta rukouksesta ja 

armolahjoista sekä Healing Rooms -periaatteiden ja sääntöjen läpikäyntiä. Esiru-

                                                 
122 Healingrooms.fi; Pisara ry:n toimintakertomus 2010. 
123 Healingrooms.fi/ Healing Room esittely. 
124 Hovi 2012, 133. Hovi huomioi tutkimuksessaan, että termin ”asiakas” käyttö voi olla harhaan-
johtavaa, koska se usein liitetään tuotteiden ja hyödykkeiden vaihtamiseen ja rahaan.  Healing 
Rooms -toiminta perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen eikä maksa esirukoiltavalle mitään. Käytän 
tutkimuksessani termiä ”asiakas”, koska omat haastateltavani käyttävät termiä puhuessaan esiru-
koiltavista. 
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koustiimissä toimimisen edellytyksenä on myös henkilökohtainen uskonnollinen 

vakaumus ja jonkin kristillisen seurakunnan jäsenyys. Suomalaisessa kontekstissa 

vapaaehtoiset tulevat pääasiassa luterilaisen kirkon, helluntailaisuuden ja vapaa-

kirkon piiristä.125 Esirukoilijaksi haluavan on myös pyydettävä oman seurakun-

tansa pastorilta suosituskirje sekä tavattava paikallisen rukousklinikan johtajan 

kanssa.126
 Rukousklinikalla on erilaisia palvelutehtäviä, joissa vapaaehtoiset toi-

mivat. Näitä tehtäviä ovat: rukousillan johtaja, vastaanottohenkilö, rukoustiimin 

johtaja, rukoilija rukoustiimissä sekä niin sanottu taustarukoilija.127 Jämsän ruko-

usklinikalla on näiden tehtävien lisäksi mahdollisuus toimia katutiimissä sekä 

kotikäyntitiimissä, joiden tavoitteena on palvella ihmisiä rukousklinikan ulkopuo-

lella.128    

Käytännössä toiminta rukousklinikalla tapahtuu seuraavasti: Ennen klini-

kan ovien avaamista rukoustiimi valmistautuu palvelutehtäväänsä yhteisessä ru-

kouksessa ja ylistyksessä noin tunnin. Ovien avauduttua vapaaehtoiset ovat järjes-

täytyneet esirukousrukoustiimiksi ja taustarukoustiimiksi. Asiakkaita vastaanot-

tamassa on vastaanottohenkilö, joka antaa asiakkaalle esirukouslomakkeen täytet-

täväksi. Asiakas saa merkitä siihen asian tai aiheen, minkä puolesta toivoo esiru-

kousta. Tämän jälkeen asiakkaat kutsutaan yksitellen rukoushuoneeseen, jossa 

kolmen hengen tiimi rukoilee hänen puolestaan. Esirukouksen aikana tapahtuva 

toiminta on säädelty varsin tarkkaan. Rukous tulee toimittaa seisten ja vapaamuo-

toista keskustelua ja neuvojen antamista tulee välttää. Tällaista toimintatapaa pai-

notetaan siksi, että Healing Roomsin periaatteena ei ole olla terapiatyyppisen kes-

kustelun paikka. Tällaisen keskustelutarpeen ilmetessä asiakas ohjataan ottamaan 

yhteyttä oman seurakuntansa pappiin tai muuhun ammattilaiseen. Myös kielillä 

puhuminen ja koskettaminen ilman lupaa on kiellettyä, koska se voisi olla asiak-

kaalle epämukavaa. Rukoiltavan lähdettyä rukoustiimiläiset merkitsevät esiru-

kouslomakkeeseen päivämäärän ja esirukoilijoiden etunimet. Myös mahdolliset 

parantumiset kirjataan lomakkeeseen. Esirukouslomakkeet säilytetään kuluvan 

toimintakauden ajan. Halutessaan asiakas voi täyttää myös palautelomakkeen. 

Klinikka on auki kaksi tuntia, ja sen aikana esirukoiltavaksi voi tulla ilman ajan-

varausta.129          

                                                 
125 Hovi 2012, 134. 
126 Healingrooms.fi/ Miten edetä käytännössä. 
127 Rukousklinikan palveluopas 2008. 
128 H1. 
129 Rukousklinikan palveluopas 2008. 
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Healing Rooms -toiminta tapahtuu seurakuntien ulkopuolella ja Healing 

Roomsia onkin kuvattu ”inter-karismaattiseksi” verkostoksi, jossa ei sitouduta 

mihinkään tunnustus- tai kirkkokuntaan vaan pyritään ylittämään tunnustuskunti-

en välisiä raja-aitoja. Tämän takia sen toiminta on joissakin tapauksissa nähty 

eräänlaisena uhkana seurakuntien taholta. Liikettä on myös kritisoitu Suomessa 

varsinkin kristillisissä nettifoorumeissa sen voimakkaan parantumiskorostuksen 

takia.130 Healing Rooms Finlandin näkemyksen mukaan yksi sen tehtävistä on 

kuitenkin palvella seurakuntia. Tämä tapahtuu kouluttamalla niihin esirukoilijoita 

rukoilemaan parantumisen puolesta. Myös Healing Rooms -toiminnassa uskoon 

tulevat ohjataan paikallisiin seurakuntiin kasvamaan Kristuksessa. Toiminnan ei 

siis nähdä olevan seurakuntien kanssa kilpailevaa, vaan niitä ja yksittäisiä kristit-

tyjä palvelevaa ja tukevaa.131  

                                                 
130 Hovi 2010. 
131 Healingrooms.fi / Toiminnan arvot. 
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5 Itseen päin suuntautuvat motivaatioteemat   

5.1 Hengellisyys 

Haastatteluaineiston analyysin tuloksena muodostui kaksi pääryhmää, joista toisen 

muodostivat vapaaehtoiseen itseen päin kohdistuvat motivaatioteemat. Näistä en-

simmäinen on hengellisyys. Jämsän Healing Rooms -vapaaehtoisten motivaatioon 

vaikuttavia hengellisiä motivaatiotekijöitä löytyi aineistosta viisi kappaletta. Ni-

mesin ne seuraavasti: kokemukset ja odotukset rukouksen voimasta, merkitys hen-

gelliselle elämälle, Jumalan tahdon toteuttaminen, hengellinen auttamisen halu, 

sekä hengelliset ”visiot”.  

Kokemukset ja odotukset rukouksen voimasta –motivaatiotekijä pitää sisäl-

lään haastateltavien esiin nostamia kokemuksia rukouksen parantavasta voimasta 

sekä odotuksia rukousklinikan kautta tapahtuvista parantumisista. Kokemukset ja 

odotukset konkreettisesti vaikuttavasta rukouksesta nousivat esiin kaikilla haasta-

telluilla. Haastateltavat kertoivat omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka esirukous 

oli vaikuttanut heidän elämäänsä. Kokemukset eivät säännönmukaisesti liittyneet 

Healing Rooms -klinikkaan, vaan vapaaehtoisuuden kannalta merkityksellisiksi 

koettiin myös aikaisemmat kokemukset rukouksen vaikuttavuudesta. Henkilökoh-

taisten kokemusten kautta haastatelluille tuli ikään kuin todeksi se, että rukouksen 

kautta Jumala voi vastata konkreettisesti ja tästä kokemuksesta nousi halu rukoilla 

muidenkin puolesta.   
Oltiin semmosessa paikassa missä mentiin rukoilemaan ja siinä mä niin kun ite koin sen, 
että oikeesti Jumala voi toimia. Että sai niin kun itekkin semmosen kokemuksen, että oli 
vähän aikaa, että huh huh. Niin jotenkin siitä tuli se halu rukoilla ihmisten puolesta… 132 
 

Haastateltavat kuvasivat kokeneensa esirukouksen välityksellä esimerkiksi paran-

tumista, vapautumista ja jumalasuhteen syventymistä. Rukouksen koettiin autta-

neen konkreettisesti elämän vaikeuksissa.  
Kun pyysin (esi)rukousta niin Jumala siinä heti vastas, niin kyllähän sekin oli sellanen… 
…mulle (oli) tullut sellasia stressireaktioita ja ajatukset pyöri siinä ja mun puolesta siellä 
sitten rukoiltiin ja mä sitten ihan seuraavana päivänä huomasin, että eihän mun tarvitse 
ollenkaan ajatella sitä asiaa. …Se oli niin kuin ihan häipynyt.133 
 
…kun on omakohtaisesti kokenut, että mitä se rukous… että kyllä Jumala rukouksiin vas-
taa niin kyllähän sekin sitä palvelumotivaatiota lisää.134  
 

                                                 
132 H10. 
133 H3. 
134 H3. 
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Omakohtaisilla kokemuksilla rukouksen vaikuttavuudesta nähtiin olevan vapaaeh-

toismotivaatiota lisäävä merkitys ja haastateltavat odottivat saavansa rukouksiin 

vastauksia. Mahdollisuus nähdä konkreettisia fyysisiä parantumisia kiinnosti, ja 

esimerkiksi Healing Roomsin internetsivuilla olevat parantumiskertomukset olivat 

herättäneet kiinnostusta toimintaa kohtaan. Rukousklinikalla tapahtuvan esiruko-

uksen nähtiin ja odotettiin voivan auttaa vapaaehtoisten omassa elämässä. 
… täällä voi pyytää, että rukoillaan myös minun puolestani ja vaikka ei edes pyytäisi 

omien asioiden, jonkun sairauden puolesta, niin minä uskon ja minä tiedän, että sillä on 
merkitystä, kun sä rukoilet toisten puolesta ja tässä yhteisössä niin sä voit parantua. 135  
 

Esirukouksen pyytämistä itselle pidettiin tärkeänä, vaikka oman parantumisen 

nähtiin joskus olevan mahdollista ilman henkilökohtaista esirukoustakin. Osallis-

tumisen toisten puolesta rukoilemiseen koettiin jo sinänsä tuottavan henkilökoh-

taista parantumista henkisesti, hengellisesti sekä fyysisesti. Kokemus esirukouk-

sen vaikuttavuudesta omassa elämässä nousi esille myös haastateltavien kuvates-

sa, kuinka he olivat saaneet kokea Jumalan ja Pyhän Hengen läsnäoloa sekä hen-

gellistä virvoittumista esirukouksen välityksellä. Vapaaehtoisista esirukoilijoista 

muodostuvan yhteisön nähtiin toimivan Jumalan rakkauden välikappaleena, jonka 

esirukouksilla on Raamattuun perustuva voima.  

Henkilökohtaisessa elämässä tärkeäksi koetun esirukouksen haluttiin vai-

kuttavan myös asiakkaiden elämässä. Haastateltavat kuvasivat odotusta ja luotta-

musta siihen, että esirukouksella on vaikutusta asiakkaan elämään esimerkiksi 

näin:  
… Joskus ne on hyvinkin hädänalaisia ja semmoisia vaikeissa tilanteissa… ne saa sen 
avun siihen tilanteeseen ja kun tietää, että Jumala kuulee rukoukset ja myös vastaa ja ha-
luaa auttaa ja antaa vastauksia niin kyllä se niin kun motivoi ja se on se pointti kyllä siinä, 
että se ihminen sais avun siihen tilanteeseen, siihen elämäntilanteeseen, oli se nyt sitten 
sairaus tai joku muu asia.136 
  

Fyysisiä paranemisiakin merkityksellisempänä rukousvastauksena pidettiin ihmi-

sen uskoontuloa. Asiakkaiden tekemien uskonratkaisujen nähtiinkin olevan toi-

minnan parasta antia ja hengellisesti innostavia.      
Joskus voi jo nähdä sen, että mitä Jumala tekee, mitä hän siinä ihmisessä vaikuttaa niin se 
on tosi hienoa. Ja tietysti jos on ollu semmosen puolesta rukoillu, joka ei ole vielä ollu 
uskossa, että hän tulee uskoon siinä, niin sehän on tietysti se kaikkein parhainta.137 

  
Se on se uskoontulo tärkein, mutta on myöskin se, että kun näkee mitenkä  ihmiset joko 
paranee tai sitten ne saa niitä vastauksia, ihmisten asiat korjaantuu, Kyllä se vaan on ilon 
aihe.138 

                                                 
135 H5. 
136 H1. 
137 H4. 
138 H9. 
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Useiden haastateltavien kohdalla asiakkaiden tekemät uskonratkaisut nousivat 

merkityksellisimmiksi rukousvastauksiksi. Uskoontuloista myös kerrottiin toisille 

vapaaehtoisille ja niistä koettiin yhteistä iloa. Merkityksellisiä rukousvastauksia 

olivat myös esimerkiksi asiakkaan sisäinen eheytyminen, uskon uudistaminen, 

ahdistuksen lieveneminen sekä se, että asiakas voi kokea konkreettisen muutoksen 

elämässään rukouksen auttaessa häntä. 

Merkitys hengelliselle elämälle –motivaatiotekijä sisältää haastateltujen 

esiin nostamia omaan hengelliseen kasvuun ja hengelliseen elämään liittyviä mer-

kityksiä. Joidenkin haastateltavien kohdalla kokemus oman hengellisen kasvun 

vähäisyydestä oli johtanut hengelliseen etsintään, johon Healing Roomsin nähtiin 

vastanneen. Toimintaan mukaan lähteminen osana omaa hengellisen kasvun pro-

sessia käy ilmi seuraavassa lainauksessa:  
Kyllä mulla varmaan semmosta etsintää semmoseen syvempään uskoon oli. Ja oli sitten 
sellasta hengellistä etsintää, että oli mukana erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa ja eri 
seurakuntien tilaisuuksissa... Että kyllä mulla tällänen vaihe siinä oli muutaman vuoden 
aikana ja sillai jotenkin… se kasvu jääny aika pieneksi.  Ehkä siitä johtuen, että en ole ol-
lut niin aktiivisesti missään tämmösessä seurakunnan missään soluissa, piireissä… Että 
semmoseen vaiheeseen se sitten tuli sitten että...139 
 

Iso osa haastateltavista kuvasi Healing Rooms -toimintaa hengellisenä kasvun-

paikkana, jossa oma hengellinen elämä saa hoitoa samalla kun palvelee muita. 

Haastateltavat kuvasivat yhteisön toiminnan kautta tapahtunutta hengellistä kas-

vuaan, ja usean haastateltavan kohdalla nousi esille ajatus, että antaessaan itses-

tään he saivat enemmän takaisin.  Vaikka esirukoilijana toimimisessa nähtiin ole-

van omat kuluttavat puolensa, esimerkiksi ajankäytöllisesti, nähtiin toiminnan 

hengellisen antoisuuden ylittävän nämä:    
se on mulle sellanen paikka, että mä itse saan ja mä nään, että muutkin saa. Siinä niin kun 
Jumala palvelee Pyhän Henkensä kautta sekä minua, että sekä niitä, jotka ovat vastaanot-
tamassa rukousta. Se niin kuin vahvistaa meidän molempien uskoa… että jos antaa jotain, 
niin itelle ei jää yhtään vähemmän vaan niin kuin päinvastoin…140 

 
Yhteisellä rukouksella sekä vapaaehtoisten keskinäisellä yhteydellä nähtiin olevan 

omaa uskoa vahvistava merkitys. Esirukoilijana toimimisen kerrottiin myös lisää-

vän rukoilua ja Raamatun lukemista. Oman hengellisen elämän kannalta merki-

tykselliseksi koettiin myös yhteisön tarjoama mahdollisuus henkilökohtaiseen 

hiljentymiseen ja rauhoittumiseen. Yhteisössä nähtiin toteutuvan uskovien yhtey-

den, jolla koettiin olevan merkitystä oman uskonelämän hoitamisessa ja kasvami-

                                                 
139 H3. 
140 H6. 
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sessa. Osa haastateltavista kertoi kokeneensa henkilökohtaisen Jumalasuhteen 

syventymistä ja luottamuksen kasvamista vapaaehtoistoiminnan kautta: 
Olen oppinut enemmän ymmärtämään (Jumalan rakkautta) ja se on tullut kohti ja tullut 
häneen luottamusta enemmän ja ymmärrystä siihen, että on hyväksytty ja rakastettu, kun 
on ollut huono itsetunto.141 
 

Halu kasvaa esirukoilijana nousi esille yhtenä toimintaan motivoivana tekijänä. 

Esirukoustehtävä nähtiin käytännön tehtävänä, jonka kautta on mahdollista kasvaa 

niin hengellisesti kuin taidollisestikin.    
Että kun mä olen lähtenyt tähän sillä, että mä oppisin tältä alueelta, toisten puolesta rukoi-
lemiseen, niin kyllä siinä sitten on halu kasvaa tällä alueella ja sitä rukoilee ittekin ja itel-
le rukoilee sitä kasvua. Käytäntöhän se sitten opettaa ja käytäntö kasvattaa ja kun on mu-
kana, niin pysyy vireillä. Ajatellaan, että jos en olisi tässä mukana niin se jäis niin kun ta-
ka-alalle tämä rukouspalvelijana oleminen näitten ihmisten puolesta niin silloin ei tulisi 
sitä kasvua ainakaan.142  
 

Vapaaehtoisena Healing Rooms -rukousklinikalla toimimisella nähtiin kaiken 

kaikkiaan olevan omaa uskonelämää ylläpitävä ja kasvattava merkitys. Osalla 

haastateltavia tämä merkitsi toiminnan yhteisöllisen puolen painottamista, jolloin 

merkityksellisiksi asioiksi nousivat yhteys samalla tavalla uskoviin sekä yhteisön 

tuki henkilökohtaiselle uskonelämälle. Osalla haastateltavia vapaaehtoisuuden 

merkitys uskonelämän ylläpitämiselle liittyi toimintaan ja siitä nousevaan hengel-

liseen kasvuun ja virvoitukseen.   

Jumalan tahdon toteuttaminen –motivaatiotekijä nousi esiin haastateltavi-

en näkemyksistä, joissa rukousklinikan toimintaan liitettiin kokemus omasta kut-

sumuksesta ja toiminnan raamatullisuudesta. Paikallisen rukousklinikkatoiminnan 

alkamisen nähtiin olevan Jumalan tahto ja pohjautuvan raamatulliselle pohjalle, 

lähetyskäskyyn. Monet haastateltavat kokivat toteuttavansa Jumalan tahtoa toimi-

essaan rukousklinikalla. Jumalan koettiin osoittaneen Healing Roomsissa hengel-

lisen palvelupaikan, jossa ollaan, koska se on Jumalan antama tehtävä.  
Kun Jumala on tämän pystyttänyt, mä uskon näin, että tämä ei ole ihmisten keksintöä ko-
ko Healing Room. Ja se että se on Jämsässä niin kyllä tällä kaikella on tarkoituksensa hä-
nen suunnitelmissa, niin tässä ollaan ja mennään eteenpäin.143 
 
…että ihan niin kuin Raamatun pohjalta raamatullisesti me ruvetaan toimimaan ja se Ju-
malan oma kehotus missä se sanoo, että meidän pitää mennä ja auttaa ihmisiä niin ihan 
tää lähetyskäsky,  niin siltä periaatteelta.144 
 

Yksi toimintaan motivoiva tekijä oli haastateltavien mukaan halu toteuttaa Raa-

matun sanaa käytännössä. Tällöin sairaiden puolesta rukoileminen nähtiin pohjau-

                                                 
141 H3. 
142 H1. 
143 H3. 
144 H9. 
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tuvan Jeesuksen kehotukseen rukoilla ihmisten puolesta. Tämä tehtävä nähtiin 

toimimisena Jumalan asialla, hänen valtuuttamaan ja kutsumanaan.   
Mä uskon, että jokaisella ihmisellä on sellanen paikka, jonka Jumala on valmistanut, mis-
sä kokee niin kun saavansa kaikkein eniten ja kokee olevansa omalla paikallaan ja saa to-
della nauttia siitä olemisesta. Ja mulla siihen liittyy se, että mä haluan nähdä ihmisten pa-
rantuvan.145 
 
No, tässä on yksi semmonen pointti, koska mun kutsu tai tehtävä on niin kun rukousteh-
tävä ja se on vähän semmonen laajempi juttu, niin se on mun päätehtävä, mä sanoisin 
näin.146 
 

Kokemus Jumalan antamasta esirukoilijan tehtävästä liitettiin myös osaksi laa-

jempaa tehtävää kutsua Jeesukselle uusia seuraajia. Tämän lähetystehtävän nähtiin 

olevan perimmäinen kutsumus, jonka toteuttamisen välineenä rukous ja vapaaeh-

toisuus toimii. Muutamien haastateltavien kohdalla yksi toimintaan mukaan läh-

temisen kriteeri olikin mahdollisuus evankeliumin julistamiseen ja sitä kautta Ju-

malan tahdon toteuttaminen.  
… että kun siellä sanottiin niin, että jokaiselle kerrotaan, kun siellä lapussa kysytään, että 
onko uskossa vai eikö,… Se oikeestaan ratkas, että tää on hyvä juttu, että voi kertoa kai-
kille jotka eivät tunne Jeesusta tämän evankeliumin sitten. Että se oli se viimenen plussa, 
että mä lähin tähän. 147 

 
Jumalan tahdon toteuttamista nähtiin myös vapaaehtoisten keskinäisissä suhteissa. 

Yksi haastateltava kuvasi vapaaehtoisten keskuudessa koetun keskinäisen rakkau-

den olevan merkkinä siitä, että ryhmä on Jumalan kokoon kutsuma. Jeesuksen 

sanojen ”että he yhtä olisivat” nähtiin tulevan näkyväksi vapaaehtoisten keskinäi-

sessä rakkaudessa. Tämä nähtiin olevan todistus uskosta osattomille Jumalan to-

dellisuudesta.148 Aineiston perusteella voidaan sanoa, että oman vapaaehtoistoi-

minnan ja rukousklinikan näkeminen Jumalan tahdon toteuttamisena, sekä koke-

mus Jumalan suunnitelman osana olemisesta ja lähetyskäskyn toteuttamisesta ko-

ettiin antavan perustavanlaatuisen motiivin esirukoilijana toimimiselle.  

Yhteisöstä nähtiin löytyneen myös paikka, jossa on mahdollista toteuttaa 

omaa hengellistä auttamisen halua. Auttamisen nähtiin ennen kaikkea toteutuvan 

esirukouksen kautta, jossa ihminen ja hänen rukouspyyntönsä viedään Jumalalle. 

Kaikki haastateltavat kuvasivat vapaaehtoistoiminnassa mukana olemisen yhtenä 

motiivina olevan halu auttaa lähimmäistä. Rukousklinikkatoiminta nähtiin väylänä 

toteuttaa sisäistä kutsumusta ihmisten auttamiseen. Asiakkaan kokemus avun 

saamisesta vahvisti halua tehdä vapaaehtoistyötä ja tuki sisäistä kutsumusta. Esi-

                                                 
145 H6. 
146 H11. 
147 H1. 
148 H9. 



 

41 
 

rukoilijan tehtävän nähtiin nousevan sisäisestä auttamisen halusta, jossa ”omat 

asiat väistyvät muiden palvelemisen edeltä”.149  Jotkut vapaaehtoiset korostivatkin 

altruistisia ja empaattisia luonteenpiirteitään, jolloin rukousklinikalla vapaaehtoi-

sena toimiminen liitettiin yleisempään näkemykseen auttajana olemisesta.   
Mulla on niin kun muutenkin semmonen, että mä haluan hirveästi auttaa ihmisiä niin se-
hän on kaikkein parasta, että voi rukoilla, jos toinen pyytää rukousta. Se on tosi hienoa, 
jos sillä tavalla voi auttaa.150 
 

Muutamat haastateltavat kuvasivat vapaaehtoistoiminnan mielekkyyden nousevan 

ihmisten palvelemisesta, ja he nimittivätkin itseään rukouspalvelijoiksi. Näin esi-

merkiksi yksi haastateltava kuvaa rukouspalvelijana olemista:    
Toiminnan parasta antia ... kyllä se palveleminen on. Sanotaan, että kun me ollaan ruko-
uspalvelijoita, että voi niin kun palvella rukouksessa sen ihmisen… Monethan tulee sai-
rauden takia ja sitten monet tulee, että heillä on joku muu esirukouspyyntö. Voi olla per-
heen puolesta tai ystävän puolesta tai… Että saa rukoilla sen asian puolesta ja viedä sen 
Jumalalle niin se on kyllä se suola.151 

 
Vapaaehtoiset kokivat auttamisen olevan asiakkaan rinnalla kulkemista, jossa oma 

rooli nähtiin eräänlaisena Jumalan toiminnan ”välikappaleena” olemisena. Samal-

la kun vapaaehtoiset näkivät Jumalan auttavan asiakasta heidän kauttaan, niin he 

kokivat tulevansa myös itse autetuiksi ja hoidetuiksi.  Rukousta ei koettu niinkään 

omana suorituksena, jossa vapaaehtoinen on auttajana, vaan enemmänkin asiak-

kaan kanssa yhdessä Jumalan hoidossa olemisena.  Aineiston pohjalta voidaankin 

sanoa, että auttamisen halu ja oma kokemus Jumalan läsnäolosta ja hengellisestä 

saamisesta muodostavat vapaaehtoisilla selkeän motivaatiota luovan ja ylläpitävän 

elementin.  

Esirukoilijana toimimiseen vaikuttivat myös hengelliset ”visiot”, joiden 

kautta avautuu kuva vapaaehtoisuuteen vaikuttavista tulevaisuuden odotuksista ja 

unelmista. Yleisesti ottaen aineistosta muodostui käsitys tulevaisuuteen katsovasta 

ja ”odottavasta” vapaaehtoisjoukosta, joiden unelmat ja tulevaisuuden visiot tuke-

vat toimimista esirukoilijana. Healing Rooms -rukousklinikan ja Rukouksen talon 

toiminnan laajenemisen odotus nousi esille muutamalla haastateltavalla. Toimin-

nan kehittymisen ja eteenpäin menemisen nähtiin motivoivan toimintaan osallis-

tumista. Vastaavasti motivaatiota nähtiin syövän vähäiseksi koettu asiakasmäärä 

ja mahdollinen toiminnan paikalleen ”jämähtäminen”.  

Muutama haastateltava näki Healing Rooms -toiminnan olevan eräänlai-

sessa murrosvaiheessa. He odottivat kiinnostuneina näkevänsä, mihin suuntaan 
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toiminta tulevaisuudessa kehittyy. Tulevaisuudelta odotettiin myös Jumalan voi-

man selkeämpää ilmentymistä ja ihmeellisten tekojen tapahtumista.    
Mulla on ainakin sellanen odotus, että Jumalan voima vaikuttais, että sairaat todella pa-
ranis ja ne vois kokea sen terveyden jo ihan siinä rukoillessa, koska Jumalahan paran-
taa… Että mä haluaisin nähdä enemmän ja että ne tapahtus ihan siinä, että ne sais sen 
avun. Koska Jeesuksen aikana, kun hän toimi niin se tapahtu just sillä hetkellä. Ei tarvin-
nut odottaa, että tuleeko muutaman päivän perästä parantuminen, vaan ne parantu sillon. 
Että tämmöseen apostoliseen aikaan siirtymistä ja tämmösten ihmeellisten tekojen tapah-
tumista mä odotan.152  

 
Konkreettisten parantumisten ja niiden lisääntymisen odotuksen koettiin antavan 

voimaa vapaaehtoistyöhön. Jumalan toiminnan odotukseen liittyi myös useiden 

vapaaehtoisten näky alkavasta herätyksestä, jonka kanavana Healing Rooms ja 

Rukouksen talo tulevat olemaan.  
Jos ei ole vielä täydellisesti tullut sitä läpimurtoa, että tuosta joku paareilta kuule lähtee,  
joka ei kävele, mutta se tulee. Mä olen aivan varma, että se tulee joskus. Ja se on kuule 
semmonen viidakkorumpu, että sen jälkeen, kun tämmönen tulee tietouteen, että jotain 
tällasta suurta on tapahtunut, niin sen jälkeen tulee uskomattomat ihmiset, koska mä oo-
tan sitä herätystä.153   
 

Ihmeiden ja herätyksen odotuksella on aineiston mukaan selkeä motivoiva vaiku-

tus suurelle osalle Healing Rooms -vapaaehtoisista. Nämä ”visiot” liitettiin kiinte-

ästi myös näkyyn kristittyjen yhteydestä yli seurakuntarajojen. Kristittyjen yhtey-

dessä koettiin olevan paljon parantamisen varaa, ja paikkakunnalla olevan yhteis-

kristillisyyden puutteen nähtiin olevan jopa jarruna tulevalle herätykselle.  Muu-

tama haastateltava kertoikin yhtenä vapaaehtoisuuden motiivina olevan halu edis-

tää Healing Roomsin toiminnan kautta yksittäisten kristittyjen ja seurakuntien 

yhteyttä.   
Siinä mikä mun sydämellä voimakkaasti on, että seurakunnat ois… ois niin kun sellanen 
vahva yhteys ja että kristityt olisivat yhtä yli seurakuntarajojen, että se on ehkä yksi sella-
nen asia, mitä tässä ei vielä ole tullut selkeästi esille, että se on ollut sellanen vahva kim-
moke siihen, että miksi olen halunnut toimia Healing Roomissa.154 

 
Usean haastateltavan mielestä toiminnan yhteiskristillinen periaate oli toimintaan 

osallistumisen kannalta merkityksellinen. Yhteiskristillisyydellä oli merkitystä 

niin mukaan tulemisen, nykyisen vapaaehtoistoiminnan kuin tulevaisuudessa mu-

kana olemisen kannalta. Yhteisön koettiin tarjoavan mahdollisuuden edistää itsel-

le tärkeää asiaa, jolloin siinä toimiminen koettiin mielekkääksi.  Aineistosta selke-

ästi esiin noussut hengellisten ”visioiden” motivaatiotekijä näyttäisi pohjautuvan 

vapaaehtoisten näkemykseen, jossa niin yhteisön kuin oman toiminnan nähdään 

olevan osa Jumalan suunnitelmaa. Vapaaehtoisten odotus, että ”Healing Rooms 
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toteuttaa sen tehtävän, mitä varten Jumala on sen nostanut”155 näyttää antavan 

vahvan motiivin esirukoilijana toimimiselle.    

5.2 Sisäinen kokemus 

Sisäinen kokemus –motivaatioteema pitää sisällään vapaaehtoisten emootioita, 

kokemuksia ja sisäisiä merkityksiä, joita he liittivät toimintaansa Healing Rooms -

vapaaehtoisina. Jaoin aineistosta löytämäni sisäiseen kokemukseen liittyvät moti-

vaatiotekijät neljään ryhmään. Nimesin ne seuraavasti: identiteetti, henkilökohtai-

nen hyvinvointi, emotionaalinen palkitsevuus sekä henkilökohtainen muutos. 

 Yhdeksi vapaaehtoisuuteen vaikuttavaksi motiiviksi nousi haastateltujen 

kokemus ja näkemys omasta sisäisestä ”rukoilijan” identiteetistä. Identiteetti 

muodostui sellaisesta minäkuvasta, jossa rukoilijana oleminen nähtiin olevan pe-

rustavanlaatuinen osa omaa persoonaa ja vapaaehtoistyössä oli mahdollista ilmen-

tää tätä käytännössä. Muutamat haastateltavat kertoivat, että heillä oli vahva ko-

kemus kutsumuksesta esirukoilijana toimimiseen ja he olivatkin olleet aktiivisia 

osallistumaan erilaisiin rukouspiireihin jo ennen Healing Rooms -

vapaaehtoisuutta. Kokemus oman paikan ja tehtävän löytymisestä esirukoilijana 

koettiin antavan pohjan omalle vapaaehtoisena toimimiselle. Esirukoilijan tehtävä 

nähtiin Jumalalta saatuna tehtävänä ja armolahjana, jonka kautta myös tarkastel-

tiin ja määriteltiin omaa vapaaehtoistyöntekijän identiteettiä.     
Mä  koen, että Jumala on antanut  tämän esirukoilijan tehtävän tiettynä armolahjana. Se 
on mulle niin selkeetä, että se on mun juttu.156 
 
Kyllä se esirukous on mun juttu. Mä oon kokenut sen aivan jo sillon nuoresta asti, kun 
oon tullut uskoon ja oon ollu erilaisissa rukouspiireissä ihan koko elämän ajan.157 

 
Esirukoilijan identiteettiin oli myös kasvettu pidemmän prosessin myötä ja toi-

minta erilaisissa rukouspiireissä tuntui luontevalle. Vapaaehtoisuutta omaan iden-

titeettiin liittyvänä ja siitä nousevana toimintana kuvasivat hyvin sellaiset luon-

nehdinnat, joissa vapaaehtoistyötä Healing Roomissa pidettiin elämäntapana. 

Omaa esirukoilijan identiteettiä ei tällöin rakennettu ja toteutettu ainoastaan Hea-

ling Rooms -toiminnassa, vaan muutamat vapaaehtoiset toimivat samaan aikaan 

aktiivisesti muissakin rukousryhmissä ja kokivat näin toteuttavansa sisäistä rukoi-

lijan identiteettiään ja Jumalalta saatua työtehtäväänsä. Esirukoilijan identiteetillä 

nähtiin olevan vaikutusta myös sitoutumisessa annettuun tehtävään.   
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Jos puhutaan niin kuin yleensä rukoukseen liittyen, niin kyllä se mun elämässä on joten-
kin, kun on kokenut omakseen sen rukouksen, niin en mä usko, että sitä voi jättää, että 
haluaa olla kuitenkin uskollinen siinä tehtävässä, kun sitä pystyy tekemään, niin olla us-
kollinen loppuun asti.158    
 

Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että vahvan esirukoilijan identiteetin omaaville 

haastatelluille keskeinen Healing Rooms -vapaaehtoisena toimimisen motiivi oli 

toiminnan suuntautuminen rukoukseen ja se, että vapaaehtoisuuden kautta he sai-

vat toteuttaa sisäistä kutsumustaan ja identiteettiään. Tässä työssä haluttiin olla 

uskollisia ”loppuun asti”, ja vaikka vapaaehtoisena toimimisen jatkamista ja siinä 

jaksamista ehkä mietittiin, niin asia haluttiin jättää Jumalan käsiin, jolta tämä kut-

sumus oli saatu.  

 Vapaaehtoisuuden koettiin tukevan ja edistäneen henkilökohtaista hyvin-

vointia. Toimintaan osallistuminen mahdollisti hiljentymisen ja rauhoittumisen, 

joka koettiin tärkeäksi oman jaksamisen kannalta. Esimerkiksi varsinaisen ruko-

usklinikkatoiminnan ulkopuolella tapahtuvat yhteiset rukouspäivät ja muut yhtei-

set kokoontumiset koettiin kiireettöminä mahdollisuuksina oman sisäisen elämän 

hoitamiseen. Muutamat haastateltavat kertoivat toiminnassa saadusta rauhan ko-

kemuksesta, jonka nähtiin olevan osana esimerkiksi omaa sisäisen paranemisen 

prosessia. 
Ja niin kuin mä sanoin, niin se on parantanut mua ja antanut mulle valtavasti rauhaa. Mul-
la on sellanen rauha, että mä en… Vaikka arkielämä ei aina ole helppoa, mutta mulla on 
rauha ja tietous siitä, että Jumala on niissä mukana ja varmaan selviän, näytti miltä näyt-
ti.159 
 

Oman vapaaehtoisuuden kautta saatiin rohkaisua ja voimaa arkielämän haastei-

siin. Haastateltujen kokemus oli, että vapaaehtoistoiminnalla on positiivinen vai-

kutus arkielämässä tarvittavan sisäisen tasapainon luomisessa ja ylläpitämisessä.  

Useat vapaaehtoiset kertoivat kokemuksestaan, että vaikka rukousklinikal-

le tulisi väsyneenä ja nuutuneena, niin siellä kokee virkistyvänsä. Yhteisellä ruko-

uksella, muiden palvelemisella ja ihmisten kohtaamisella koettiin olevan virkistä-

vä ja liikkeelle paneva vaikutus. Toimintaan osallistumisen koettiin lisäävän myös 

omaa energisyyttä ja vireyttä. 
Joskus on nuutunut olo, mutta kun oot täällä, niin kyllä oot pirtee. Että on se vaan ihmeel-
linen asia.160   
 
Se (Healing Rooms –toiminta) tuo just semmosta vireyttä ja se on hyvä olla liikkeellä. 
Kyllähän kotona vois istua sohvalla, mutta sitä sitten jämähtää siihen. Se on tosiasia, että 
jos monesta asiasta jää pois, niin sen tilalle tulee joku muu ja jonkun ajan perästä se sitten 
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jää ja on vaikeempi lähteä uudestaan mukaan ja sitä voi sitten jäädä sinne kiikkutuoliin 
kyllä istumaan.161  

 
Virvoittumisen kokemus liitettiin niin hengelliseen, henkiseen kuin toiminnalli-

suuteen liittyvään virvoittumiseen. Vapaaehtoisille olikin tyypillistä kuvata toi-

minnan sisäistä antoisuutta eräänlaisena ”kokonaisvaltaisena kokemuksellisuute-

na”, jolla on vaikutusta henkilökohtaiseen hyvinvointiin niin sisäisenä kokemuk-

sena kuin toiminnallista aktiivisuutta lisäävänä voimana. Näiden sisäisten, positii-

visten kokemusten kautta osalla vapaaehtoisista oli kokonaisvaltainen hyvinvointi 

parantunut. Tällaista oli myös odotettu vapaaehtoistyöhön mukaan tultaessa.  
Niin, sitä oman sisäisen elämän hoitamista, kyllä siitä itse tulee hoidetuksi. Sillon alussa 
sitä haki ehkä sitä ahdistuksen ja itsensäkin hoitamista, että Jumala auttas ja vahvistais 
siinä omassa yksityisessä ja perhe-elämässä. Sellasta sisäisen elämän hoitamista tämä on 
itselle, kun palvelee.162  
 

Positiiviset kokemukset voimaantumisesta ja hoidetuksi tulemisesta käsitettiin 

seuraukseksi tehdystä palvelutyöstä. Vapaaehtoisena toimiminen antoi haastatel-

luille hyvän olon, innostuksen, ilon ja lohdutuksen kokemuksia, jotka olivat ikään 

kuin emotionaalisia palkintoja vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisena toimiminen 

koettiin sisäisesti palkitsevana ja siinä koettujen tunteiden kuvailu oli aineistossa 

yleistä. Esimerkiksi hyvä olo ja hyvä mieli koettiin seuraukseksi vapaaehtoistyös-

tä. 
Että siitä tulee aivan mahtava olo siitä, että voi auttaa ihmisiä ja siis todella tehdä jotain 
hyvää.163 

 
Vapaaehtoisten kokemusta toiminnan emotionaalisesta palkitsevuudesta hallitsi 

ajatus antamisen kautta saamisesta. Kun omaa aikaa oli uhrattu vapaaehtoistoi-

mintaan, niin siitä vastalahjaksi saatavat emotionaaliset kokemukset koettiin pal-

kitsevina ja ne korvasivat vaivannäön. Aineistosta nousi esille myös vapaaehtois-

ten kokemus voiman saamisesta, jota muutamat haastateltavat vertasivat oman 

seurakunnan jumalanpalveluksessa käymisestä saatavaan tunteeseen. 
Ja Healing Roomissa mä käyn sen takia, että… No ensinnäkin, että siitä tulee itselle ihan 
älyttömän hyvä olo ja se on vähän niin kuin, täältä saa niin kuin jumalanpalveluksesta, 
niin täältä saa sellaista voimaa.164  
 

Palvelutyöstä saatavien positiivisten tuntemusten kerrottiinkin herättävän kiitos-

mieltä Jumalaa kohtaan ja siten tukevan omaa hengellistä elämää. Hengellisen 

palvelutehtävän koettiin luovan positiivista ajattelua ja suhtautumista asiakkaita 

kohtaan. 
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Kun lähtee etsimään sitä… mitä hyvää Jumala on heihin (asiakkaisiin) sijoittanut ja sitten 
tuoda sitä esille, niin kuin katsella heitä Jumalan silmin, niin tää on yksi niistä asioista, 
miksi nauttii siitä rukouspalvelusta. Että saa, niin kun jotenkin nähdä niitä ihmisiä Juma-
lan silmin kun rukoilee ihmisten puolesta. Niin ei voi kokea jotain negatiivisia tunteita si-
tä kohtaan.165 
 

Vapaaehtoistoiminnan emotionaalinen palkitsevuus nähtiin myös siinä, että toi-

minnassa koettiin vain vähän kielteisiä tunteita. Yhteisön nähtiin tukevan positii-

vista ajattelua niin asiakkaita, yhteisön jäseniä, kuin omaa itseä kohtaan. 

 Neljäs sisäiseen kokemukseen liittyvä motivaatiotekijä pitää sisällään va-

paaehtoisten kokemuksia ja huomioita henkilökohtaisesta muutoksesta. Vapaaeh-

toistoiminnassa ja yhteisön jäsenyyden kautta nähtiin omien asenteiden ja negatii-

visiksi koettujen luonteenpiirteiden muuttuneen. 
Mä oon ollut äkänen ja mulla on vieläkin semmosta, mun äänenpainot ja kaikki. Mutta 
mä oon muuttunut monella eri tavalla ja ajatusmaailma on muuttunut. Siis Jumala näyttää 
niin kun omasta perspektiivista ihan selkeesti asioita. Että asioihin tulee silloin ihan eri-
lainen näkökanta.166   

 
Jumalan nähtiin toimivan yhteisön kautta ja antavan uudenlaista näkökulmaa elä-

män ja oman itsen tarkasteluun. Muutamalla haastatellulla oli kokemus arkuudesta 

rukoilla ääneen ja kohdata ihmisiä, ja he olivat saaneet näihin asioihin rohkaisua 

vapaaehtoistoiminnan kautta. Itsevarmuuden koettiin kasvaneen, ja jotkut kokivat 

esimerkiksi ihmispelon helpottaneen.  Varsin yleistä oli kuvailla henkilökohtaista 

muutosta ja kasvua eräänlaisena eheytymisenä, jolloin oman rikkonaisuuden koet-

tiin tulleen hoidetuksi yhteisön rukousten ja ihmissuhteiden kautta.  
Olen saanut kokea, että se on yksi osa tätä mun omaa sisäistä eheytymistä ja tietenkin, et-
tä mun puolesta on rukoiltu ja näillä on suuri merkitys mulle niin kun henkilökohtasesti. 
Ja yhdessä ollaan käyty siellä ….. ja sielläkin Jumala mua paransi. Muistan jo alkuvai-
heessa, kun mun puolesta rukoiltiin, niin koin sellasta vapautumista, josta saatoin iloita 
kovasti. 167        
 

Muiden vapaaehtoisten positiivinen palaute ja huomio yhteisössä koettiin tärkeik-

si. Yhteisöllisyyden nähtiin tukevan omaa sisäistä muutosta ja henkilökohtaisen 

muutoksen kokemus vaikutti positiivisesti haastateltujen motivaatioon toimia 

Healing Rooms -vapaaehtoistyössä. Jotkut kertoivat toimintansa alussa hakeneen 

enemmän muutosta omaan sisäiseen maailmaansa, mutta tapahtuneen muutoksen 

myötä asiakkaat ja heidän kokemuksensa olivat tulleet yhä tärkeämmiksi. Toi-

minnassa koettujen sisäisten muutosten vaikutus omaan vapaaehtoismotivaatioon 

oli ollut myönteinen ja joidenkin vapaaehtoisten aktiivisuus myös oman seura-

kunnan vapaaehtoistoiminnassa kasvanut. Muutaman haastateltavan kohdalla tä-
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mä oli tapahtunut juuri sisäisen kasvun kokemuksen kautta. Voidaankin sanoa, 

että kun vapaaehtoiset olivat saaneet kokea onnistumista ja itseluottamuksen kas-

vua, niin tämä rohkaisi heitä ottamaan vastuutehtäviä sekä Healing Roomsissa että 

toiminnan ulkopuolella.    

5.3 Elämänkokemus ja elämäntilanne 

Haastateltavien elämänkokemuksilla ja elämäntilanteella oli merkitystä Healing 

Rooms -vapaaehtoisuuteen. Aineistosta nousi esiin kolme motivaatiotekijää, jois-

sa vapaaehtoisuutta tarkasteltiin peilaten sitä omaan elämänkulkuun ja ajankäyt-

töön. Vapaaehtoiset kokivat toiminnan olevan myös vastapainoa arjelle.  

 Vapaaehtoistyöhön osallistumiseen nähtiin vaikuttavan oma elämänhisto-

ria, nykyisyys ja tulevaisuuden näkymät. Oman vapaaehtoistoiminnan nähtiin 

liittyvän näin yleisemmin elämänkulkuun, jossa erilaisilla tapahtumilla nähtiin 

olevan vaikutusta omaan vapaaehtoismotivaatioon. Joillakin vapaaehtoisilla oli 

toimintaan mukaan tulemisessa vaikuttanut elämäntilanteen muutoksen myötä 

syntynyt kaipuu löytää hengellinen yhteisö, jossa voisi olla mukana. Esimerkiksi 

paikkakunnalle muuton myötä oli haettu yhteisöä, jossa voisi toimia. 
Ja jotenkin semmonen muutos, että mä olin muuttanut (tänne)…niin, ehkä sekin vaikuttaa 
siihen, että Jämsässä on aika vähän mitään hengellistä toimintaa niin kun tavallaan sem-
moselle nuorelle aikuisväestölle. Että sillä niin kun, sillä toiminnalla ei ole hirveesti kil-
pailijoita. Et jos niin kun haluaa olla jossain aikuisväestöstä koostuvassa hengellisessä 
toiminnassa mukana, niin toi on semmonen aika luonteva.168 
 

Vapaaehtoisten kokemus Healing Rooms -toiminnan avoimuudesta oli helpottanut 

mukaan tulemista. Myös kokemus siitä, että muilla hengellisillä yhteisöillä ei ollut 

tarjolla samankaltaista toimintaa, tai niiden toimintaan mukaan pääseminen oli 

vaivalloista, oli ohjannut omia valintoja.  Jotkut vapaaehtoiset näkivät elämässä 

koettujen vaikeuksien ja hengellisen etsinnän vaikuttaneen toimintaan mukaan 

tulemisessa. Muutamat haastateltavat kuvasivat haasteelliseksi koetun elämänti-

lanteensa johtaneen hengellisen yhteisön etsintään ja Healing Roomsin vastanneen 

tähän tarpeeseen. Joillakin oli kokemus siitä, että kun heidän vaikean elämäntilan-

teensa puolesta oli yhteisössä rukoiltu, niin he olivat saaneet avun. Tämä kokemus 

oli osaltaan antanut motiivin vapaaehtoiseksi ryhtymiseen. Toiminnassa haluttiin 

näin vastavuoroisesti auttaa muita, joilla on ehkä vaikea elämäntilanne.  

 Joillakin haastatelluista oli kokemuksia hengellisestä vapaaehtoistyöstä jo 

ennen nykyiseen toimintaan ryhtymistä. Varsinkin aiempien rukouspiirikokemus-
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ten nähtiin madaltaneen kynnystä nykyiseen esirukoilijan tehtävään. Myös aiem-

man osallistumisen erilaisiin hengellisiin pienpiireihin ja soluihin koettiin anta-

neen pohjaa nykyiselle osallistumiselle. Yksi haastateltava selitti omaa kiinnostus-

taan Healing Rooms -toimintaa kohtaan seuraavasti. 
No, se johtuu ihan, että kun mä tulin uskoon, niin sitten mä oli ensin semmosissa kotiko-
kouksissa ja kotipiireissä ja siellä oppi niin kun käymään ja koki sillä tavalla, että tosi 
hienoa niin kun yhdessä rukoilla ja tutkia sanaa ja tulee ihan semmonen… Tulee semmos-
ta läheistä kanssakäymistä. Liittyminen näihin paikallisiin rukousryhmiin on luonnollis-
ta.169 
 

Positiivinen kokemus osallistumisesta jo aiemmin samantyyppisen ryhmän toi-

mintaan nähtiin motivoivan Healing Rooms -vapaaehtoisuutta. Jotkut haastatelta-

vat olivat elämänsä aikana osallistuneet myös useiden eri seurakuntien tai hengel-

listen yhteisöjen toimintaan. Näistä saatujen kokemusten joukossa oli ollut sekä 

positiivisia, että negatiivisia kokemuksia. Näillä kokemuksilla nähtiin olevan vai-

kutusta nykyiseen vapaaehtoistyöhön. Keskeisiksi ”mittareiksi”, millä aiempia 

kokemuksia arvioitiin, olivat niiden yhteisöllisyys ja kyky tarjota mielekkäitä toi-

mintamahdollisuuksia. Aiempi positiivinen kokemus näiden osalta madalsi kyn-

nystä nykyiseen osallistumiseen, mutta myös negatiivisen kokemuksen nähtiin 

motivoivan Healing Rooms -vapaaehtoisuuteen. Niille vapaaehtoisille, jotka tar-

kastelivat aiempia kokemuksiaan hengellisissä yhteisöissä kriittisesti, rukouskli-

nikkatoiminta oli avannut uusia mahdollisuuksia toteuttaa itseään mielekkäällä 

tavalla.    
Että se on aina melkein, että siellä on ne tietyt ihmiset joilla on ne vakipaikat. Eipä ne 
juuri vaihdu. Mun mielestä pitäsi enemmän ottaa uusia ihmisiä mukaan. Että itekkin istu 
niin kun neljännesvuosisadan …seurakunnassa, niin ei sinä aikana otettu uusia ihmisiä, 
missä mä olin niin oikeestaan mihkään. Että pitäis antaa joskus esimerkiksi puhua. En mä 
tiedä miten paljon ihmisillä olis sitten halua, mutta ite kyllä olisin halunnut joskus, kun on 
pieni ryhmä niin jotakin tuoda.170  
 

Vaikka jotkut haastateltavat tarkastelivatkin kriittisesti aiempia kokemuksiaan 

hengellisissä yhteisöissä, he eivät olleet hylänneet omaa seurakuntaansa. Vapaa-

ehtoiset kertoivat seurakuntayhteyden olevan tärkeä osa heidän elämäänsä, mutta 

useiden kohdalla Healing Rooms -toiminta vastasi tällä hetkellä paremmin oman 

elämän tarpeita, minkä tähden juuri tässä toiminnassa haluttiin olla mukana.    

Vapaaehtoisten elämäntilanne vaikutti ajankäyttöön, ja sitä kautta heidän 

toimimiseensa vapaaehtoisina. Esimerkiksi elämäntilanteen muuttuminen eläk-

keelle siirtymisen tai lasten poismuuttamisen myötä oli avannut ajankäytöllisesti 

mahdollisuuden vapaaehtoisena toimimiseen. Toisaalta jotkut kokivat perhe-
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elämän, työn tai esimerkiksi lastenlapsien hoitamisen koettiin olevan ajankäytölli-

sesti haastavia ja joskus vaikeita yhdistää omaan vapaaehtoisuuteen. Ajankäytölli-

sistä haasteista huolimatta melkein kaikilla haastateltavilla oli kokemus, että toi-

minta ei vie heiltä liikaa aikaa. Vapaaehtoiset kokivatkin mielekkääksi, että omaa 

osallistumistaan vapaaehtoistyöhön kykeni säätelemään, jolloin sen rasittavuus ei 

kasvanut liian suureksi.  
Se on osa minun elämää. Ei se rajoita. Että jos mulle on tullut joku muu meno ja mä olen 
muualla työelämässä tai muuten väsyneenä, niin mä voin ilmoittaa, että mä en tällä kertaa 
tule. Mutta minä varaan sen joka maanantaille ja katson kyllä sen ajan, että se on siellä 
olemassa. 171       

 
Vapaaehtoisuuden koettiin antavan ryhtiä omaan ajankäyttöön, jolloin kalenterista 

on varattu selkeä aika toisten palvelemiseen ja oman jumalasuhteen hoitamiseen. 

Useat vapaaehtoiset liittivät vapaaehtoistyöhönsä ajatuksen sitoutumisesta, jolloin 

elämäntilanteesta johtuvat haasteet haluttiin asettaa syrjään. Vaikka joka kerta ei 

olisi ollut erityistä intoa lähteä palvelutehtävään, niin siihen lähdettiin, koska sii-

hen oli sitouduttu. 
Kyllä mulla on semmonen, että jos mä lupaudun johonkin, niin mä sitoudun siihen asiaan 
ja nyt joka toinen maanantai on se aika, niin mä en varaa mitään ja mä haluun erottaa sen 
ajan siihen.172 
 
Se aika on varattu siinä niin kuin Jumalan kohtaamista varten. Ja silloin kun se varataan 
se aika ja ollaan näitten asioiden kanssa tekemisissä, kun rukoillaan ihmisten puolesta tai 
tiimissäkin, niin silloin ne häiriötekijät ovat muualla. Se on niin kuin kalenterissa se aika, 
että nyt mua ei häiritä, kännykät on hiljaa sen ajan.173   
 

Omalle vapaaehtoistoiminnalle erotettiin aikaa ja työhön haluttiin sitoutua. Oman 

ajan antamista ei koettu kuitenkaan kuormittavaksi vaan toiminnan mielekäs sisäl-

tö ja siitä saatavan mielihyvä korvaavasi siihen käytetyn ajan. Vapaaehtoistyön 

motivaation kannalta voidaan nähdä, että haastateltavat eivät kokeneet vapaaeh-

toistyön kuormittavan heitä ajankäytöllisesti liikaa vaan antavan enemmän takai-

sin kuin se vie. 

 Vapaaehtoistoiminnan nähtiin tarjoavan mielekkään vastapainon arjelle ja 

elämän erilaisille velvoitteille. Yhteisten kokoontumisten tunnelma ja yhteisön 

tarjoama toiminta koettiin virkistävän erilaisena. Toiminnasta koettiin saatavan 

voimaa arkielämän haasteisiin. Vaikka ”siviilielämässä” saatettiin toimia esimer-

kiksi ihmisläheisessä auttamistyössä, joka jollain tavalla muistutti vapaaehtois-

toiminnan tehtäviä, erosi yhteisön toiminta hyvällä tavalla siitä. 
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Se on niin kun erillään siitä siviilityöstä. Vaikka siviilityössäkin mulla on asiakkaita tällä-
kin hetkellä, joiden puolesta mä saatan rukoilla, jos keskustelu menee asiakkaan ehdoilla. 
Oon sitä tehnytkin, mutta että se kolmen tiimissä rukoileminen, se on kannustavaa.174     

 
Muutamat vapaaehtoiset kertoivat kokevansa, että toiminta on positiivisella taval-

la erilaista, verrattuna niiden yhteisöjen toimintaan, joissa he arkena toimivat. 

Toiminnan antoisuuden ja virkistävyyden nähtiin nousevan sen tarjoamasta usko-

vien yhteydestä, jossa koettiin olevan erilaiset säännöt ja lait kuin arki- ja työelä-

mässä. Tällä erityisellä yhteydellä nähtiin olevan myös ulospäin suuntautuva mer-

kityksensä, kun ryhmän keskinäisen yhteyden nähtiin olevan todistukseksi uskosta 

vielä osattomille. Yhteisön nähtiin tällöin luovan vastapainon maailmalle ja ”us-

komattomille ihmisille”.175 Voidaankin sanoa, että kokemus yhteisöllisyyden toi-

mimisesta arjen ja ”maailman” vastapainona loi osaltaan vapaaehtoisille syyn si-

toutua ryhmään ja sen toimintaan.  

Vapaaehtoistoiminnan tarjoaman yhteisöllisen vastapainon lisäksi nähtiin 

oman vapaaehtoisuuden tarjoavan mahdollisuuden sellaiseen rauhoittumiseen ja 

hiljentymiseen, mikä arkielämässä koettiin haasteelliseksi. 
Se koko ilta on irrallaan mun kaikesta muusta elämästä ja etenkin jos mä oon siinä vas-
taanotossa niin tavallaan mulla on siinä kaksi tuntia aikaa, jossa… Niin, se on niin kun 
kaksi tuntia hiljaisuudessa siellä.. paikassa, josta pidän… joka ei kuitenkaan ole oma koti, 
missä sitten taas on periaatteessa kaikkee kilpailevaa viihdettä, lehtiä, tietokone ja täl-
lasia.176  

 
Haastateltavilla oli kokemus, että vapaaehtoistoiminnan kautta heillä oli mahdolli-

suus irrottautua oman arkielämän kuvioista ja keskittyä asioihin, joiden toteutta-

minen koettiin arjessa haastaviksi. Rukouksen talo fyysisenä tilana, rukousklini-

kan toimintamalli sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan palvelupisteeseen nähtiin 

antavan mahdollisuuden luoda persoonallinen, juuri omaan elämäntilanteeseen 

sopiva tapa osallistua vapaaehtoistyöhön. 
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6 Ulospäin suuntautuvat motivaatioteemat 

6.1 Yhteisön toiminta ja rakenne  

Toisen motivaatioteemojen pääryhmän muodostivat ulospäin suuntautuvat moti-

vaatioteemat, joista ensimmäinen on yhteisön toiminta ja rakenne. Haastatteluai-

neistosta nousi esille neljä yhteisön toimintaan ja rakenteeseen liittyvää motivaa-

tiotekijää. Tekijät liittyivät yhteisön järjestämään koulutukseen, yhteisön toimin-

tamalliin, johtajuuteen sekä fyysiseen tilaan. 

Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet Healing Rooms -koulutukseen, 

joka on edellytys vapaaehtoisuudelle. Usean vapaaehtoisen kohdalla koulutukseen 

hakeutumiseen oli vaikuttanut kiinnostus aihepiiriä kohtaan ja koulutuksen lähdet-

tiin katsomaan mitä rukousklinikkatoiminta oikeastaan on. Muutamien kohdalla 

koulutukseen lähtemisen kynnystä oli madaltanut paikkakunnalla ennakkoon pi-

detty infotilaisuus, jonka koettiin hälventäneen toimintaan liittyneitä epäilyksiä, 

kuten esimerkiksi epäilystä toiminnan raamatullisuudesta. 
Siellä sitten kun oltiin ja nää johtajat, nää Healing Roomin johtajat oli esittelemässä sitä 
asiaa ja mä olin hyvin kriittinen, että mitä tää nyt on ja onko tää nyt sitä, mitä mä haluan 
ja mennä mukaan ja onks tässä nyt Pyhä Henki ja kaikkee tällasta. No sitten siellä tuli 
semmonen asia, että ne halus demonstroida… Ne demonstroi sen tilanteen ja se olikin 
niin vahva se tilanne, että siinä oli ihan joku yleisön joukosta joka halus mennä, ei mitään 
ennalta suunniteltua, niin siinä koki niin voimakkaasti Pyhän Hengen läsnäolon, koska 
mä sen perusteella niin kuin arvioin tai koen… Et jos tulee se Pyhän Hengen läsnäolo ja 
tää oli niin vahva, et mä sanoin, että tämän takia mä uskallan lähteä siihen mukaan.177   
 

Koulutuksen konkreettisuus, informatiivisuus ja kokemuksellisuus koettiin mie-

lekkäänä ja motivoivana. Koulutukseen lähtöä oli usein edeltänyt myös jonkun 

tuttavan kutsu tai kehotus, mutta mukaan oli lähdetty myös esimerkiksi lehtijutun 

perusteella. Tärkeäksi koulutukseen lähtemisen motiiviksi nousi myös se, että 

koulutusta oli järjestetty omalla paikkakunnalla tai lähialueella. Myös koulutuksen 

ilmaisuus madalsi osallistumisen kynnystä. Osalle haastateltavista koulutus ja 

liittyminen Healing Rooms -toimintaan oli jatkoa Pisara -yhteisön rukousryhmä-

toiminnalle, jolloin koulutuksen ja siellä opitun Healing Rooms -toimintamallin 

koettiin antavan ryhmälle yhteisen tavan toimia.   

Koulutuksessa saatu informaatio antoi joillekin vapaaehtoisille vahvistuk-

sen toiminnan mielekkyydestä. Toisaalta jotkut haastateltavat kertoivat, etteivät 

olleet kokeneet koulutusta kovinkaan merkityksellisenä oman vapaaehtoisuuden 

kannalta. Joidenkin mielestä koulutus sisälsi hengellistä ideologiaa, jonka he ko-
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kivat etäiseksi, mutta tällöinkin he pitivät koulutusta muuten niin antoisana, että 

halusivat sen jälkeen lähteä vapaaehtoisiksi. 

Jo vapaaehtoisina toimiville tarkoitetut koulutukset nähtiin vapaaehtoisuu-

den kannalta motivoivina. Niiden koettiin edistävän ryhmän yhteyttä ja niissä ta-

pahtuvan rukoustoiminnan nähtiin tukevan vapaaehtoisten omaa hengellistä elä-

mää. Aineiston perusteella voidaankin sanoa, että mielekkääksi koettu koulutus 

toimi innosti vapaaehtoisuuteen ja tuki omaa palvelukutsumusta.   

Haastatteluissa nousi esille runsaasti yhteisön toimintatapaan ja organisaa-

tioon liittyviä kokemuksia, jotka vaikuttivat vapaaehtoismotivaatioon. Nimesin 

nämä toimintamalli -motivaatiotekijäksi. Osalle vapaaehtoisista esirukoustoiminta 

ja erilaiset rukousryhmät olivat jo tuttuja aikaisemman kokemuksen myötä. Liit-

tymistä paikalliseen Healing Rooms -toimintaan pidettiin tällöin luonnollisena. 

Osalla haastatelluista ei kuitenkaan ollut aikaisempaa kokemusta ryhmässä rukoi-

lemisesta, jolloin toiminnan uutuus ja uuden oppiminen motivoivat osallistumaan. 

Healing Roomsissa toteutettava rukoustapa, jossa kolme ihmistä rukoilee asiak-

kaan puolesta178, koettiin mielekkääksi. 
… se oli hyvä tässä, että kun tähän tuli niin oli kolmen ryhmä. Että ei tartte siinä yksin 
rukoilla henkilökohtaisesti. Mutta nyt, kun siinä onkin kolme, niin se on se tosi hyvä 
pointti. Että joku kokeneempi rukoilee siinä ja ei tartte ihan heti olla ite siinä rukoilemas-
sa. Että voi olla vaikka hiljaa ja kuunnella… 179 
 

Vapaaehtoisena esirukoilijana toimimisen kynnyksen nähtiin olevan matalalla ja 

”tiimissä” rukoilemisen koettiin olevan turvallista ja kannustavaa. Myös mahdol-

lisuus toimia rukoustilanteessa itselle sopivalla tavalla koettiin hyvänä asiana. 

Toimintaa ohjaavien sääntöjen nähtiin antavan omalle toiminnalle selkeät raamit, 

joiden sisällä toimia. Jotkut kokivat kuitenkin esimerkiksi rukoustiimin toimintaa 

koskevat säännöt rajoittavina esimerkiksi kielilläpuhumisen osalta. 

 Toiminnan monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan palvelupistee-

seen koettiin merkityksellisinä vapaaehtoisuuden mielekkyyden kannalta. Haasta-

teltavat kertoivat löytäneensä itselleen sopivia tehtäviä. Toiset kertoivat toimivan-

sa mieluiten esirukoustiimissä, toiset rukoiltavien vastaanottajina. Useat vapaaeh-

toiset kertoivat motivoituvansa erityisesti Healing Rooms -klinikan ulospäin suun-

tautuvasta toiminnasta, jota tehtiin katutiimissä, kotikäyntitiimissä ja erilaisissa 

tapahtumissa, kuten festivaaleilla ja Minä Olen -messuilla. Näissä ulospäin suun-

tautuvissa toimintamuodoissa vapaaehtoiset kokivat saavansa toteuttaa omaa kut-
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sumustaan niin käytännön palvelijoina kuin evankeliumin julistajina. Ulospäin 

suuntautuvassa toiminnassa koettiin, että Jumalan voima oli selkeästi nähtävissä 

parantumisten ja uskoontulojen kautta. Ulospäin suuntautuvalla toiminnalla näh-

tiin olevan myös vapaaehtoisten yhtenäisyyttä luova merkitys. Yhdessä tekemisen 

ja uusiin tilanteisiin tutustumisen nähtiin tukevan henkilökohtaista uskonelämää 

sekä rohkaisevan varsinaiseen rukousklinikkatyöhön.  
Se tavallaan, miten Jumala siellä (Minä Olen –messuilla) ilmestyy, niin se on jotenkin 
selkeemmin nähtävissä, kuin mitä ehkä tavallisessa Healing Room illassa... Varmaan vie-
lä sen lisäksi, että tuntuu, että Jumala toimii siellä voimakkaammin on se, että tulee sella-
nen yhdessä tekemisen tunne, (Se) on voimakkaampi, kun mennään porukkana jonne-
kin… että ei oikein tiedä mitä odottaa, kun menee johonkin uuteen paikkaan… Siinä on 
semmonen tietty odotuksen tunne. 180   
 

Vapaaehtoisena toimimisessa koettiin mielekkääksi se, että Healing Rooms -

vapaaehtoisuus ei ole liian sitovaa. Toimintaan osallistuminen ei tuottanut painet-

ta, vaan omaa osallistumistaan kykeni säätelemään. Yhteisön koettiin toimivan 

niin avoimesti, että vapaaehtoinen pystyi itse luomaan omia rajojaan niin osallis-

tumisen tavan kuin oman työpanoksensa suhteen. Kokemus siitä, että tulee hyväk-

sytyksi sellaisena kuin on, riippumatta omasta aktiivisuudesta, nousi aineistosta 

esille esimerkiksi seuraavalla tavalla. 
Onhan tässä kuitenkin se yhteisöllisyys olemassa niin kuin vapaamuotoisella tavalla, että 
ei kysellä, että miksi et tullut. Ihmisillä on vapaus tulla tai olla tulematta… Ja siitähän se 
tulee se yhteisöllisyyden kokemus, että kokee olevansa hyväksytty. Ei se välttämättä tule 
siitä, että kuinka usein osallistuu. On se tärkee. En mä varmaan tulis, jos kokis, että vaik-
ka vetäjillä olisi kielteinen asenne. 181          
 

Toiminnan vapaamuotoinen yhteisöllisyys koettiin vapaaehtoisuuden kannalta 

merkitykselliseksi, eikä omaa vapaaehtoistyötä koettu velvollisuudeksi. Sitä ku-

vattiin enemmänkin ”kokemukseksi hyvän tekemisestä, toimintaan liikaa sitoutu-

matta”.182 

Vapaaehtoisuus rukousklinikalla tarjosi haastateltaville toimintakanavan, 

jossa voi tehdä asioita, joihin omassa seurakunnassa ei ole mahdollisuutta. Muu-

tamilla haastatelluista oli kokemus siitä, että heillä ei maallikkoina ole omassa 

seurakunnassaan mielekkäitä tilanteita joissa voisi toimia.  
Joku ehkä kysy näin jossakin vaiheessa, että enkö mä voinu omassa seurakunnassani 
käyttää omaa armoitusta tarpeeks hyväksi? Ja ehkä mä vastasin sillon, että ehkä en tar-
peeksi. Että tää oli yks kanava sitten tulla mukaan toimintaan.183 
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Täällä saa tehdä sitä, mitä ehkä haluais tehdä vaikka omassa seurakunnassa, jos olis mah-
dollisuus… Se rukous on niin kuin siinäkin. Joissakin on jumalanpalveluksen jälkeen 
mahdollisuus tulla rukoilemaan. Ne (rukoilijat) vois silti olla näitä vapaaehtoisia…184 
 

Toiminnan kautta vapaaehtoisilla oli mahdollisuus toteuttaa sellaista työtä ja teh-

tävää, mitä ehkä olisi halunnut tehdä ammatikseen. Kokemus siitä, että saa tehdä 

Jumalan työtä, vaikka ei ole seurakunnan työntekijä, koettiin tärkeäksi. Jotkut 

vapaaehtoisista kertoivat Healing Rooms -yhteisöllä olevan suuri merkitys toi-

minnan ja kristittyjen yhteyden paikkana. Joillakin aktiivisuus oman seurakunnan 

toiminnassa oli laskenut Healing Rooms -vapaaehtoisuuden myötä, koska sopivia 

palvelupaikkoja ei tuntunut omasta seurakunnasta löytyvän. Myös Healing Rooms 

-toimintaan käytettävä aika nähtiin yhtenä syynä aktiivisuuden vähenemiseen. 

Toisaalta taas joidenkin vapaaehtoisten kohdalla aktiivisuus omassa seurakunnas-

sa oli kasvanut vapaaehtoistoiminnassa saatujen taitojen ja kokemusten myötä. 

Yhteisön koettiin parhaimmillaan tukevan muualla tapahtuvaa hengellistä vapaa-

ehtoistyötä, eikä toimintaan osallistumisen nähty poissulkevan muualla toteutuvaa 

vapaaehtoisaktiivisuutta. 

 Aineistosta nousivat esille johtajuuteen liittyvät kokemukset, jotka edisti-

vät vapaaehtoistoiminnan mielekkyyttä. Rukousklinikan ja sen johtajien toimintaa 

kuvattiin demokraattiseksi ja tasa-arvoiseksi. 
Kyllä meillä kaikki saa sanoa mitä mieltä on.  Saadaan niin kuin mielipiteitä vaihtaa ja 
tuoda ideoita ja ei meillä ole mitään semmosta diktaattoria. Meillä on hyvin demokraattis-
ta toi, että meillä on hyvin pienellä paikalla nämä meidän pomot. He ovat hyvin nöyriä, 
niin kuin raamatullisesti sanotaan, et pitää olla muiden palvelija, niin kyllä se löytyy niis-
tä. Vaikka niillä on auktoriteetti kuiteskin.185  
 

Johtajien koettiin ottavan huomioon vapaaehtoisten mielipiteet ja toiveet, jolloin 

omat vaikuttamismahdollisuudet toiminnan sisältöön ja sen suuntaamiseen koet-

tiin hyviksi. Johtajuuteen liitettiin myös ajatus auktoriteetista, jonka nähtiin tuo-

van toimintaan ryhtiä ja turvallisuutta. Johtajien kautta tapahtuva tiedottaminen 

koettiin myös hyväksi ja tasapuoliseksi. Hyvin toimivan tiedotuksen koettiin si-

touttavan ryhmään, vaikka ei olisikaan osallistunut toimintaan vähään aikaan. Va-

paaehtoisten kokemus siitä, että saa tietoa tulevista tapahtumista ja omista työvuo-

roista sähköpostilla tai tekstiviestillä, koettiin edistävän omia valinnanmahdolli-

suuksia toimintaan osallistumisessa.  

 Viimeinen yhteisön rakenteeseen ja toimintaan liittyvä motivaatiotekijä on 

fyysinen tila. Rukousklinikan konkreettinen toimintaympäristö sijaitsee Rukouk-
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sen talolla, jonne meneminen oli helppoa, koska sinne koettiin olevan ”matala 

kynnys”. Tilan sijainti koettiin hyväksi ja sen nähtiin olevan neutraali tila, johon 

ulkopuolisia on helppo kutsua. Tilaan liitettiin ajatus kristittyjen yhteisestä paikas-

ta, jossa konkreettisesti toteutuu ajatus yhteydestä yli seurakuntarajojen. Oman 

tilan koettiin mahdollistavan myös toiminnan monipuolisuuden ja ajankäytöllisen 

mielekkyyden. Rukouksen talo nähtiin siunauksena, ja talossa olevan aineellisen 

hyvän koettiin olevan Jumalan antamaa lahjaa. Merkitykselliseksi koettiin varsin-

kin talossa oleva erityinen ”tunnelma”. 
Ja mä pidän siitä talosta, se on tavallaan niin kun… Mulle on aina tiloissa merkitystä sillä, 
että miltä jotkut asiat tuntuu. Mä ehkä käytän välillä semmosta termiä kuin ”feng shui”, 
vaikka se tietysti tulee itämaisista uskonnoista, että se ei ole kauheen kristillistä perinnet-
tä, mutta musta se kuvaa sitä hyvin. Musta siellä talossa on semmonen hirmu hyvä ja rau-
hallinen tunnelma ja musta on oikeestaan kauheen kiva mennä sinne. 186  

 
Ja sitten kun tulee tähän taloonkin, niin on paikka mihin tulla. Niin, kotona ei tule sitä 
omaa, siinä on aina ne virikkeet ja omat tehtävät ympärillä, niin sitä ei ehkä ota sitä aikaa 
vaan kun tulee tänne niin se antaa sitä ryhtiä uskonelämän hoitamiseen. Tää on tää fyysi-
nen paikka.187 
 

Rukouksen talo koettiin paikaksi, jossa ei ole omaa hiljentymistä ja rauhoittumista 

häiritseviä tekijöitä. Tila merkitsi vapaaehtoisille rauhallista paikkaa, johon voi 

vain mennä, mutta joka ei ole oma koti. Rukouksen talon tilat merkitsivät vapaa-

ehtoisille paikkaa, jossa voi hoitaa oma uskonelämäänsä ja kokea olevansa sa-

manhenkisten ihmisten joukossa. Tilan merkityksellisyyttä vapaaehtoisille lisäsi 

myös se, että sitä oli kunnostettu ja sisustettu yhdessä talkoovoimin, jolloin tila 

koettiin omaksi paikaksi konkreettisella tavalla.  

6.2 Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus 

Löysin haastatteluaineistosta neljä toiminnan yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen 

liittyvää motivaatiotekijää. Nimesin tekijät seuraavasti: Yhteisön avoimuus, ihmis-

ten kohtaaminen, ryhmähenki ja ystävyyssuhteet.  

 Muutamien vapaaehtoisten kohdalla kokemus yhteisön avoimuudesta oli 

vaikuttanut positiivisesti heidän osallistumiseensa Healing Rooms -toimintaan. 

Yhteisö oli ottanut heidät lämpimästi vastaan ja osoittanut kiinnostusta uusia va-

paaehtoisia kohtaan. Tällainen suhtautuminen oli myös muuttanut etukäteiskäsi-

tystä ryhmän sisäänpäin lämpiävyydestä, kuten seuraava lainaus osoittaa. 
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Vois kuvitella, että Healing Room on jollain lailla sisäänpäin lämpiävä niin kuin se saat-
taa ehkä ulospäin näyttää siltä, niin tota ne ei kuitenkaan… Ne niin kun mielellään vastaa 
tai ottaa sinne uusia ihmisiä. Ja mun mielestä kaikki on ollu kauheen iloisia, kun sinne on 
tullu uusiakin tiimiläisiä. Ja tavallaan niin kun se vastaanotto on ollut lämmin.188   

 
Yhteisön avoimuuteen liitettiin myös ajatus siitä, että vapaaehtoisena saa olla sel-

lainen kuin on. Esirukoilijalta ei vaadittu täydellisyyttä ja toiminnassa sai olla 

mukana, vaikka ei täyttäisikään ideaalia kuvaa kristitystä. Ilmapiirin avoimuuden 

vuoksi vapaaehtoiset kokivat, että yhteisössä uskaltaa tuoda esille omia ajatuksia 

pelkäämättä turhia riitoja. Yhteisö nähtiinkin avoimena kasvunpaikkana, jossa 

koettiin, että ”ihmisillä on samanlaiset ongelmat, ne tuntee samalla tavalla ja ne 

voi olla suuttuneita, ne loukkaa ja me totta kai selvitetään ne asiat ja se on ihan 

ok.”189  

 Yhteisön avoimuus merkitsi monelle vapaaehtoiselle myös avoimuutta 

erilaisille kristillisille seurakunnille. Toiminnan yhteiskristillisyys nähtiin olevan 

esimerkkinä siitä, miten kristittyjen tulisi olla yhtä ja rakastaa toinen toistaan.  
Se on mun juttuni, että on avaruus, se yhteiskristillisyys. Kyllä mä pidän erittäin tärkeänä 
sitä ja sehän se on se myöskin, että rakastakaa toisianne, ettei vaan niin kun meidän seu-
rakunta.190  
 

Eri seurakunnista tulevat vapaaehtoiset koettiin voimavarana ja toimintaa rikastut-

tavana asiana, joka vaikutti positiivisesti omaan motivaatioon toimia vapaaehtoi-

sena. Vaikka yhteisö koettiinkin varsin avoimena ja vapaana, niin aineistosta nou-

si esille joitakin kokemuksia erilaisuudesta, joka jossain määrin aiheutti harkintaa 

oman vapaaehtoistyön jatkon suhteen. Yhteisön edustamaa ”yhteiskristillistä hen-

gellisyyttä” pohdittiin ja peilattiin omiin näkemyksiin, mutta opillisten asioiden ja 

mahdollisten näkemyserojen ei koettu lopulta olevan kuitenkaan esteenä omalle 

vapaaehtoistoiminnalle. 

 Toimintaan osallistuminen merkitsi vapaaehtoisille mahdollisuutta ihmis-

ten kohtaamiseen. Vapaaehtoisena toimimisen koettiin edistävän sosiaalisten kon-

taktien syntymistä, ja useat haastateltavat kertoivatkin sosiaalisen verkostonsa 

laajentuneen toimintaan osallistumisen myötä. Toimintaan oltiin tultu mukaan 

myös sosiaalisen elämän edistämisen vuoksi. 
Siis musta tuntuu, että kun mä tulin tänne Healing Roomiin, niin mä olin aika masentunut. 
Mulla ei ollut sosiaalista elämää. Saattoi olla, että se oli myös se syy, että mä aattelin, että 
mä meen nyt sinne. Mutta sitten kun mä tulin tänne, niin musta tuntu, että tää mun sosiaa-
linen elämä, niin se parani. 191    
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Toiminnan sosiaalisuus ja uusien ihmisten kohtaaminen nähtiin merkittävänä mo-

tivaatiotekijänä, joka joidenkin vapaaehtoisten mukaan on toiminnan parasta an-

tia. Toisten vapaaehtoisten ja asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut koettiin mie-

lenkiintoisiksi ja itselle antoisiksi. Myös kokemus siitä, että tuli itse kohdatuksi oli 

tärkeää. Yhteisöstä koettiinkin löydetyn sellainen sosiaalinen ympäristö, jossa 

erilaisten ihmisten tapaaminen tuntui hyvältä ja jonka koettiin vastanneen omaan 

yhteisöllisyyden kaipuuseen. Ihmisten kohtaamiseen liitettiin näkemys yhteisölli-

syydestä, jossa toiminnassa mukana olevat ihmiset muodostavat kokonaisuuden, 

jota voitiin kutsua termillä ”me”. Ihmisten aidosta kohtaamisesta ja ”me”-

hengestä nousevaa yhteisöllistä kokemusta kuvaa hyvin seuraava lainaus: 
Tää on meidän hyvä oma juttu, missä me saadaan palvella Jumalaa suoraan. Ei me tarvita 
siihen mitään välikäsiä. 192  
 

Ryhmässä koettiin olevan voimaa, jonka osana oli hyvä olla. Kaikki haastateltavat 

kuvailivat yhteisössä koetun ryhmähengen vaikuttavan positiivisesti vapaaehtoi-

sena toimimiseen. Toimintaan mukaan lähtemiseen oli muutamilla haastatelluilla 

vaikuttanut henkilökohtainen kaipuu ja halu olla mukana jossain ryhmässä. Toi-

minnassa mukana olevia ihmisiä kuvattiin iloisiksi ja sydämellisiksi. Healing 

Roomsista koettiin löytyneen ryhmä, jota oli aiemmin etsitty muualta. Samanhen-

kisen ryhmän keskuudessa koettiin, että muilta vapaaehtoisilta saa tukea ja roh-

kaisua omaan vapaaehtoistoimintaan ja yleensäkin elämään. Ryhmää kuvattiin 

merkittäväksi tukijoukoksi, jossa kannetaan vastavuoroisesti toinen toista.  Vaikka 

ryhmää kuvailtiin samanhenkiseksi, niin toisaalta vapaaehtoisten hengellisestä 

erilaisuudesta nouseva toisten täydentäminen ja tukeminen koettiin hienona ja 

rikastuttavana. 
Siis, se voi olla niin hyvä kokemus, että sitä voi olla vaikea kuvailla sanoin. Mutta me 
olemme tiimiläisinä erilaisia, siis hengellisiltä ulottuvuuksilta. Me olemme erilaisia, niin 
toinen toistamme tuetaan ja me ollaan opittu se, että me ollaan kuitenkin yhtä, sen erilai-
suuden lisäksi. Niin siinä tulee semmonen mahtava fiilis, kun toisen armoitus tukee tois-
ta.193 
 

Yhteisön nähtiin olevan kooltaan riittävän pieni, jotta kaikki voivat tulla hoide-

tuiksi ja kohdatuiksi.  Ryhmän antama positiivinen ja kannustava palaute omaa 

vapaaehtoistoimintaa kohtaan koettiin hyvänä asiana. Tärkeäksi koettiin myös 

mahdollisuus kääntyä muiden puoleen myös muissa kuin rukousklinikkaa koske-

vissa asioissa, jolloin ryhmän apuun saattoi luottaa ja tukeutua.  
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  Kokemukset ryhmässä toteutuvasta tuesta liitettiin näkemykseen vapaaeh-

toisten yhteydestä. Kokemus keskinäisestä yhteydestä ryhmähengen luojana nousi 

esille kaikkien vapaaehtoisten puheissa. Yhteisen vapaaehtoistyön nähtiin yhdis-

tävän vapaaehtoisia toisiinsa, ja ryhmässä kerrottiin koetun ennen kaikkea kristit-

tyjen yhteyttä. Jotkut kokivat tällä yhteydellä olevan myös seurakunnallista merki-

tystä, koska omassa kotiseurakunnassa ei samalla tavalla koettu uskovien yhteyttä, 

jota kuitenkin kaivattiin. 
En ole aktiivinen omassa kotiseurakunnassa. Että tavallaan tämä on minulla se suurin 
kristittyjen yhteys. Se on tavallaan semmonen pikkuseurakunta. Ehkä se on siinä… No 
tämä on pieni yhteisö. Tämä vastaa jos jossakin seurakunnassa olisi jotain solutoimintaa 
tai sillai.194      

 
Mieltäen täysin sen, että tää ei ole seurakunta, että tää on uskovien yhteisö, niin kyllähän 
se varmaan tosiasia on, että jos ei siitä omasta seurakunnasta löydy sellasta yhteyttä ja 
toimintakanavaa… niin kyllä se on se mahdollisuus toimia yhdessä…195 
 

Healing Roomsista koettiin löytyneen yhteisö, jossa ihmiset tuntevat hyvin toisen-

sa. Yhteisten kokoontumisten ja vapaaehtoistyössä saatujen hengellisten koke-

musten jakamisen nähtiin lisäävän ja tukevan tärkeäksi koettua yhteenkuuluvuu-

den tunnetta. Vapaaehtoiset kokivatkin Healing Roomsin ”yhteyden paikkana, 

jossa Jumalan rakkaus on tullut toisten kautta”.196  

 Neljänneksi yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyväksi motivaa-

tiotekijäksi nimesin vapaaehtoisten keskinäiset ystävyyssuhteet. Muutamat haasta-

teltavat kertoivat, että toiminnassa on mukana heidän lähin ystäväpiirinsä ja että 

vapaaehtoisena toimiminen pitää yllä näitä ystävyyssuhteita. Joillakin ystävyys-

suhteet olivat vaikuttaneet vapaaehtoiseksi ryhtymiseen jo aivan Healing Rooms -

toiminnan alusta alkaen, kun toisilleen tuttu ryhmä päätti perustaa rukousklinikan. 

Joillakin toiminnan mukaan tulemisen yhtenä motiivina oli ollut uusiin ihmisiin 

tutustuminen. Kun sitten toiminnan kautta oli syntynyt ystävyyssuhteita, koettiin 

tällä olevan positiivinen vaikutus omaan sisäiseen kokemukseen vapaaehtoisuu-

den yhteisöllisyydestä. 
Tässä Healing Roomissa mä sain paljon uusia ystäviä… Just se, että mä tunnen nämä ih-
miset ja kyllähän mä tiedän, että mä voin luottaa enemmän näihin ihmisiin kuin sitten 
tuolla muualla. Ja kyllähän nämä kaikki ystäviä on. Tässä on semmonen todella semmo-
nen välittämisen tunne, että kun mä tuun niin multa aina kysytään, että mitä sulle kuuluu 
ja se ei ole vain kysymys, vaan jos mulla on mennyt jotain huonosti, niin mä voin kertoa 
sen täällä ja mä tiedän,että se ei leviä täältä mihkään. 197       
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Ystävyyssuhteisiin liitettiin ajatus luottamuksesta ja siitä, että ystävät olivat aidos-

ti kiinnostuneita toistensa kuulumisista.  Ystäviltä oli mahdollista saada apua eri-

laisissa tilanteissa, jotka eivät välttämättä aina edes liity rukousklinikkatoimin-

taan. Jotkut haastateltavat vertasivat yhteisöä perheeseen ja muita vapaaehtoisia 

saatettiinkin kutsua sisariksi ja veljiksi. Ystävyyssuhteet merkitsivät vapaaehtoi-

sille sosiaalisesti turvallista verkostoa, johon saattoi luottaa ja joka osaltaan tuki 

vapaaehtoisena toimimisen motivaatiota. 



 

60 
 

7 Yhteenveto tutkimustuloksista ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella Jämsän Healing Rooms -

rukousklinikan toimintaa sekä siellä toimivien esirukoilijoiden motivaatiota osal-

listua klinikalla tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön. Kartoitin Healing Rooms -

toiminnan rakennetta pyrkien tuomaan aiemman tutkimustiedon lisäksi esille 

myös tietoa paikallistason toiminnasta ja toimintatavoista. Tutkimukseni keskei-

nen tulos on vapaaehtoisten haastattelujen pohjalta muodostuneet viisi motivaa-

tioteemaa, joiden avulla on mahdollista tarkastella sitä, mistä aineksista tutkimuk-

seni kohteena olleen yhteisön vapaaehtoisten motivaatio rakentuu.    

Jämsän rukousklinikan toiminta on osa kansainvälistä ja kansallista ruko-

usklinikkaverkostoa. Sen periaatteisiin kuuluu toimia ennalta määrätyn formaatin 

mukaisesti, jolloin toiminnalla on selkeät ja määritellyt säännöt.  Säännöt koskivat 

ja ohjasivat Jämsän rukousklinikan toimintaa varsin kokonaisvaltaisesti sekä esi-

merkiksi klinikan aukioloaikojen että yksittäisten esirukoilijoiden toiminnan suh-

teen. Haastatteluissa kävi ilmi, että toimintaa oli pyritty myös kehittämään paikal-

lisesti. Tutkimuskohteeni omaleimaisina piirteinä olivat vapaaehtoisten itse 

ideoimat työmuodot, kuten katutyö, kotikäyntityö sekä vankilatyö. Toiminta oli 

hengeltään ulospäin suuntautuvaa ja julistuksellista. Tutkimukseni voidaan nähdä 

vahvistavan aiempien tutkimusten huomioita Healing Rooms -toiminnan raken-

teesta ja toimintamallista.198 Mitään erityistä poikkeamaa yleisestä Healing 

Rooms -toimintamallista ei tutkimuksessani tullut esille. Vaikka toimintaan oli 

luotu persoonallisia piirteitä, toimittiin klinikalla pääosin annettujen ohjeiden mu-

kaan.  

Jämsän rukousklinikkaan liittyvä mielenkiintoinen havainto oli klinikan 

taustalla olevan yhteisöllisen kehityksen huomioiminen. Tutkimuksessani kävi 

ilmi, että Jämsän Healing Rooms -rukousklinikan perustamisen taustalla on ryhmä 

eri seurakuntien jäseniä, joista osa oli jo ennen rukousklinikkaa toiminut yhteis-

kristillisessä toimintaryhmä Pisara ry:ssä. Yhdistys tarjoaa rukousklinikalle toi-

mintatilat ja osa Healing Rooms -vapaaehtoisista on myös aktiivisia pisaralaisia. 

Yhdistyksen toiminnan suuntaan ja sen vakiintumiseen on näyttänyt vaikuttavan 

sen jäsenten kaipuu konkreettiseen hengelliseen toimimiseen, jonka ei nähty 

omassa kotiseurakunnassa olevan mahdollista. Jämsän Healing Rooms –toiminta 

                                                 
198 Esim. Poloma 2006; Hovi 2012. 
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on aineistoni perusteella osa yhteiskristillisen toimintaryhmä Pisaran kehityskaar-

ta, johon liittyy osaltaan myös Rukouksen talon perustaminen Jämsän keskustaan. 

Yhdistyksen kehitys yhä organisoidumpaan suuntaan kertoo toiminnan vakiintu-

misesta sekä pyrkimyksestä sen laajentamiseen. Aineistoni mukaan yhteisö voi 

ainakin osittain korvata perinteisen seurakuntayhteyden. Yhteisö tarjoaa jäsenil-

leen mahdollisuuden olla yhteydessä samanhenkisten uskovien kanssa ja toimia 

yhdessä mielekkäällä tavalla. Yhteiskristillisyyden korostaminen sekä kaipuu pe-

rinteisistä organisaatiorakenteista ja oppikysymyksistä erillään olevaan kokemuk-

selliseen kristillisyyteen yhdisti monia vapaaehtoisia. Tämä tulos vahvistaa osal-

taan tutkijoiden huomioita uskonnollisuuden muutoksesta, jossa yhteen kirkko-

kuntaan sitoutuminen on yksilötasolla heikentynyt, ja omaa uskonnollisuutta voi-

daan koota monesta eri lähteestä ja toteuttaa itselle mielekkäällä tavalla.199  

Tutkimukseni keskeisin anti liittyi vapaaehtoisten haastattelujen pohjalta 

muodostamiini viiteen motivaatioteemaan, jotka kokosin seuraavaan taulukkoon: 

 
     Taulukko1: Vapaaehtoisten viisi motivaatioteemaa. 

 

                                                 
199 Esimerkiksi Lehtonen 2005, 77; Hervieu-Leger 1998,217. 

                   
   
   Itseen päin suuntautuvat motivaatioteemat 

 

  
 

Ulospäin suuntautuvat motivaa-

tioteemat 

Hengellisyys 

 
 
 
Kokemukset ja 
odotukset 
rukouksen 
voimasta 
 
Merkitys 
hengelliselle 
elämälle 
 
Jumalan 
tahdon 
toteuttaminen 
 
Hengellinen 
auttamisen 
halu 
 
Hengelliset 
”visiot” 
 

Sisäinen  

kokemus 

 
 
Identiteetti 
 
Henkilökohtain
en hyvinvointi 
 
Emotionaalinen 
palkitsevuus 
 
Henkilökohtain
en muutos 

Elämän-

kokemus ja 

elämäntilanne 

 
Elämänkulku 
 
Ajankäyttö 
 
Vastapaino 
 
 
 
 
 

 Yhteisön  

 toiminta ja     

 rakenne 

 

Koulutus 
 
Toimintamalli 
 
Johtajuus 
 
Fyysinen tila 
 

Yhteisöllisyys 

ja sosiaalisuus 

 
 
Yhteisön 
avoimuus 
 
Ihmisten 
kohtaaminen 
 
Ryhmähenki 
 
Ystävyyssuhteet 
 



 

62 
 

Tutkimukseni päätuloksena on, että haastateltujen motivaatioon vapaaeh-

toistyössä vaikuttavat hengellisyys, yhteisön toiminta ja rakenne, yhteisöllisyys ja 

sosiaalisuus, sisäinen kokemus sekä elämänkokemus ja elämäntilanne. Edellä esi-

tetyn taulukon kolmen vasemmanpuoleisen motivaatioteeman eli hengellisyyden, 

sisäisen kokemuksen sekä elämänkokemuksen ja elämäntilanteen voidaan nähdä 

sisältävän vapaaehtoista itseään päin suuntautuvia motivaatiotekijöitä. Vapaaeh-

toismotivaation tekijät suuntautuvat silloin kohti hengellisyyttä, sisäistä kasvua ja 

henkilökohtaisia elämänkokemuksia. Kaksi oikeanpuoleista motivaatioteemaa; 

yhteisön toiminta ja rakenne, sekä yhteisöllisyys ja sosiaalisuus kuvaavat vapaa-

ehtoistoimijuuden ulospäin suuntautuneisuutta. Tällöin vapaaehtoismotivaation 

tekijät suuntautuvat kohti toimintaa, uuden oppimista ja sosiaalista kanssakäymis-

tä. Tätä motivaatioteemojen suuntautumista itseen päin – itsestä poispäin ei kui-

tenkaan tule nähdä jyrkkänä teemojen jaotteluna vaan se enemmänkin kuvaa ylei-

sellä tasolla motivaatioteemojen luonnetta. Se ei myöskään ole arvoasetelma, jos-

sa toinen suunta olisi vapaaehtoistoiminnan kannalta parempi kuin toinen. Saman-

laiseen jaotteluun vapaaehtoistoimijuuden itseen päin – itsestä poispäin suuntau-

tumisesta on päädytty myös Anne Birgitta Yeungin timanttimallissa, jossa paino-

tetaan vapaaehtoismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden sisäkkäisyyttä ja vuoro-

vaikutuksellisuutta.200 Löytämäni motivaatioteemat sisälsivät motivaatiotekijöitä, 

jotka osaltaan olivat erillisiä, mutta vaikuttivat kuitenkin toisiinsa. Tämän vuoro-

vaikutteisuuden vuoksi en ole arvottanut eri motivaatioteemoja esimerkiksi las-

kemalla, kuinka paljon kuhunkin teemaan liittyi yksittäisiä haastateltujen ilmaisu-

ja, vaan tarkastelen niitä tasa-arvoisina vapaaehtoismotivaatioon vaikuttavina teki-

jöinä. 

 Vapaaehtoisten motivaatioon vaikutti hengellisyys, joka haastateltavien 

mukaan oli keskeinen elementti heidän vapaaehtoistoiminnassaan. Vapaaehtoisten 

kokemus toiminnasta Jumalan tahdon mukaisena työnä, jossa oman vakaumuksen 

ja kutsumuksen toteuttaminen on mahdollista, antoi perustavanlaatuisen motiivin 

osallistua vapaaehtoistyöhön. Tämä tulos sopii yhteen Henrietta Grönlundin tut-

kimustuloksen kanssa, jonka mukaan hengellisyys voi olla vapaaehtoistyön moti-

vaation keskeinen elementti toiminnan tarjotessa väylän esimerkiksi kristittyjen 

yhteyteen.201 Healing Rooms -vapaaehtoisuus antoi haastateltavilleni mahdolli-

suuden olla yhteydessä muihin kristittyihin ja toimia yhdessä samalla tavalla ajat-

                                                 
200 Yeung 2005b, 108.  
201 Grönlund 2012, 50-51. 
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televien kanssa. Tämä koettiin tärkeäksi osaksi omaa hengellistä elämää ja vapaa-

ehtoisuuden mielekkyyttä.  

Halu auttaa muita on Yeungin mukaan tärkein tekijä, mikä motivoi suoma-

laisia vapaaehtoistyöhön.202 Vaikka omasta aineistostani löytyi samansuuntaisia 

tuloksia, en tämän aineiston perusteella pysty sanomaan, että halu auttaa sinällään 

olisi ollut selkeästi tärkein syy tehdä vapaaehtoistyötä. Halu auttaa kietoutui ai-

neistossa monitahoisesti hengellisyyteen, yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoisten iden-

titeettiin. Haastattelemieni vapaaehtoisten hengellisyyteen liittyi luottamus esiru-

kouksen voimaan, joka ohjasi heitä rukoilemaan toisten puolesta. Healing Rooms 

-vapaaehtoistoiminnan ytimenä oleva rukous koettiin ihmisten rinnalla kulkemi-

sena, jossa sekä asiakas että vapaaehtoinen saivat olla Jumalan hoidossa. Vapaa-

ehtoiset kokivat, että samalla kun he auttoivat asiakasta, he saivat itse takaisin 

Jumalan siunausta ja hoitoa.  

Aineistosta oli nähtävissä, että vapaaehtoiset puhuivat motivaatiostaan 

kolmessa eri aikaulottuvuudessa. Toiminnan aloittamiseen olivat ohjanneet pa-

ranemiskertomukset, oma hengellinen etsintä ja kokemukset muissa hengellisissä 

yhteisöissä. Nykyhetkessä tärkeäksi koettiin muun muassa henkilökohtaisen us-

konelämän hoitaminen, hengellinen yhteisöllisyys ja mahdollisuus tehdä konk-

reettista hengellistä auttamistyötä. Tulevaisuuden tapahtumien odotus, kuten toi-

minnan mahdollinen laajeneminen tai hengellisen herätyksen alkaminen Healing 

Rooms -toiminnan ympärillä vaikutti haastattelemieni vapaaehtoisten motivaati-

oon voimakkaasti. Vapaaehtoisten motivaation rakentuminen niin menneisyyteen, 

nykyisyyteen kuin tulevaisuuteen liittyvistä seikoista on huomioitu myös esimer-

kiksi Yeungin tutkimuksessa.203 Tutkimukseni vahvistaa osaltaan tätä käsitystä, 

mutta sen erityisenä piirteenä on aineistosta löytynyt tulevaisuuteen liittyvä hen-

gelliset visiot -motivaatiotekijä. Koska ihmeiden ja herätyksen koettiin olevan 

tulossa aivan kohta, vapaaehtoiset olivat innostuneita ja motivoituneita panosta-

maan tämän päivän työhön. Uskoakseni tämä liittyy osaltaan Healing Rooms -

toiminnan edustamaan karismaattiseen kristillisyyteen, jossa painotetaan Jumalan 

konkreettista toimintaa ja yhä enenevää Jumalan voiman ilmestymistä uskovien 

keskuudessa.  

 Vapaaehtoisten motivaatioon toimia esirukoilijoina vaikuttivat myös si-

säiset kokemukset. Useat haastateltavat kokivat omaavansa rukouspalvelijan iden-

                                                 
202 Yeung 2004,133. 
203 Yeung 2005, 87. 
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titeetin, jota vapaaehtoistyössä oli mahdollista toteuttaa. Joidenkin kohdalla tois-

ten puolesta rukoileminen oli ollut tärkeää jo ennen Healing Rooms -

vapaaehtoisuutta, ja myönteiset kokemukset samantyyppisestä rukoustoiminnasta 

olivat rohkaisseet nykyiseen vapaaehtoistehtävään. Liittyminen vapaaehtoistoi-

mintaan oli antanut haastatelluille myös aineksia oman identiteetin muodostami-

selle, jolloin rukoilemista saatettiin kutsua elämäntavaksi. Tämä tulos saa tukea 

aiemmasta tutkimuksesta, jossa on huomattu vapaaehtoistoiminnan muokkaavan 

yksilön minäkuvaa. Vapaaehtoisena toimimisen myötä vapaaehtoistyöntekijän 

roolista tulee vähitellen osa henkilökohtaista identiteettiä. Tällä on nähty olevan 

vahvistava merkitys myös vapaaehtoistyöntekijän itsetunnolle.204 Muutamat haas-

tateltavat kertoivatkin kokeneensa vapaaehtoistyössä itsetuntonsa parantuneen, 

jolloin esimerkiksi arkuuden koettiin vähentyneen tai ihmispelkoon oli saatu hel-

potusta. Vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen kannalta ihmisen identiteettiin ja 

itsetuntoon liittyvillä seikoilla on suuri merkitys. Jos vapaaehtoistoiminnassa koe-

taan minäkuvan eheytymistä ja positiivista muutosta, tällaista toimintaa ei toden-

näköisesti jätetä helposti. 

 Yhtenä vapaaehtoistyöhön motivoivana tekijänä koettiin toiminnan emo-

tionaalinen palkitsevuus. Haastateltavat kuvasivat esimerkiksi hyvän mielen ja 

innostuksen kokemuksia, joiden nähtiin olevan seurausta tehdystä palvelutyöstä. 

Asiakkaiden saamien rukousvastausten ja erityisesti uskonratkaisujen koettiin 

tuottavan iloa ja antavan hyvän olon tunteen. Aineistoni mukaan varsinkin muiden 

vapaaehtoisten positiivinen palaute ja huomio yhteisössä koettiin tärkeiksi. Yhtei-

sön koettiin tarjoavan tukea omissa sisäisen muutoksen prosesseissa ja vapaaeh-

toisuuden myötä oli koettu sisäistä kasvua. Tämän seurauksena oli henkilökohtai-

nen hyvinvointi parantunut, mistä koettiin hyvää mieltä. Tämä tutkimustulos on 

yhteneväinen Sirkka Lindstamin esittämän näkemyksen kanssa, jonka mukaan 

emootiot ovat tärkeä osa motivoitumista. Osallistuakseen vapaaehtoistoimintaan 

ihminen edellyttää, että se tuottaa hänelle enemmän mielihyvää kuin mielipahaa. 

Lindstamin mukaan mielihyvän saavuttaminen on perustelluinta suhteessa toiseen 

ihmiseen. Vastavuoroisuuden kautta vapaaehtoisen on mahdollista saada myön-

teistä palautetta, joka toimii emotionaalisena palkitsijana.205     

 Elämänkokemukseen ja elämäntilanteeseen liittyvät tapahtumat, kuten 

elämässä koetut vaikeudet, elämäntilanteen muutokset ja rukouksesta saatu apu 

                                                 
204 Grube & Piliavin 2000, 1108 - 1119. 
205 Lindstam 2005, 83. 
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vaikuttivat haastateltavien motivaatioon toimia vapaaehtoisina esirukoilijoina. 

Tämä tulos on yhteneväinen Rajamäen tutkimuksen kanssa, jossa samantyyppis-

ten syiden on huomioitu olevan motiivina vapaaehtoisena toimimiseen. Hänen 

tutkimuksessaan haastateltiin Riihimäen seurakunnassa toimivia vapaaehtoisia 

joiden vapaaehtoiseksi hakeutumisen keskeisiä syitä olivat elämäntilanne ja elä-

mänkokemus. Rajamäen mukaan varsinkin niiden vapaaehtoisten kohdalla, jotka 

toimivat päihde- ja kriminaalityössä sekä lähimmäiskävijöinä, olivat elämässä 

koetut tapahtumat vaikuttaneet vapaaehtoiseksi hakeutumiseen.206 Rajamäen tut-

kimus antaa hyvän näkökulman omaan tutkimukseeni.  Jämsän Healing Rooms -

vapaaehtoisten itse ideoimat toimintamallit eli katutiimi, vankilatyö ja kotikäynti-

työ, näyttäisivät syntyneen vapaaehtoisten omien kokemusten ja elämäntilanteiden 

pohjalta. Näiden toimintojen kautta haastatelluilla oli mahdollisuus suunnata 

omaa vapaaehtoistyötään itselle tärkeäksi koettuun suuntaan. Voidaankin sanoa, 

että haastateltavieni elämänkokemukset ja elämäntilanne motivoivat heitä niin 

varsinaiseen rukousklinikkatyöhön kuin myös sen kehittämiseen. Työstä muodos-

tui tekijöidensä näköistä, ja sen kautta vapaaehtoisten oli mahdollista soveltaa 

aiemmin kokemaansa mielekkäällä ja persoonallisella tavalla.   

Aiemmat kokemukset seurakuntien ja hengellisten yhteisöjen tarjoamista 

mahdollisuuksista toimia vapaaehtoistyössä vaikuttivat haastateltavien motivaati-

oon positiivisesti, mutta kahdella erilaisella tavalla. Myönteiset kokemukset olivat 

laskeneet kynnystä Healing Rooms -toimintaan osallistumiseen. Tällöin mukaan 

tulemisen kimmokkeena oli ollut erityisesti kiinnostus toiminnan sisältöä kohtaan. 

Healing Rooms tarjosi heille mielenkiintoisen tehtävän ja mahdollisuuden uuden 

oppimiseen. Kielteiset kokemukset omien seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta 

puolestaan olivat johtaneet haastateltuja etsimään paikkaa, jossa he saisivat toi-

mia. Omaa seurakuntaa tarkasteltiin tällöin kriittisesti ja siellä nähtiin olevan vain 

vähän mahdollisuuksia tehdä mielekästä vapaaehtoistyötä. Tyytymättömyyttä ko-

ettiin niin evankelis-luterilaisen seurakunnan kuin myös niin sanottujen vapaiden 

suuntien vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Tämä huomio on mielenkiintoinen, sillä 

perinteisesti vapaiden suuntien seurakuntarakenteet ovat nojautuneet enemmän 

vapaaehtoistoiminnalle niiden vähäisen palkatun työntekijämäärän vuoksi. Myös 

niiden organisaatiorakenteen uskoisi mahdollistavan pienissä seurakunnissa va-

paaehtoisten toivomusten huomioon ottamisen paremmin kuin isoissa yksiköissä. 

Voidaankin kysyä, että millaista vapaaehtoistoimintaa seurakuntien tulisi tarjota, 
                                                 
206 Rajamäki 2003, 52-53. 
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jotta seurakuntalaiset löytäisivät mielekkään paikan toimia vapaaehtoistyössä niin 

halutessaan? Aineistoni perusteella tilanne voisi helpottua esimerkiksi sillä, että 

seurakuntalaisten taidot ja mielenkiinnon kohteet otettaisiin seurakunnissa tosis-

saan ja heille annettaisiin mahdollisuus tehdä merkityksellisiä ja vaativuudeltaan 

sopivia vapaaehtoistehtäviä.      

Jämsän Healing Rooms -vapaaehtoisille oli tärkeää tehdä konkreettista 

hengellistä vapaaehtoistyötä, jolla oli selkeitä tavoitteita. Yleisesti voidaan sanoa, 

että rukoileminen ja julistaminen kiinnostivat heitä enemmän kuin passiivinen 

istuminen ja kuunteleminen. Seurakuntayhteyttä pidettiin kyllä osana omaa elä-

mää eikä sitä haluttu hylätä, mutta monet vapaaehtoiset kokivat Healing Rooms -

toiminnan vastaavan tällä hetkellä seurakuntaa paremmin oman elämänsä tarpeita, 

mikä antoi motiivin työskennellä Healing Roomsissa.   

Vapaaehtoisten motivaatioon toimia esirukoilijoina vaikuttivat myös yhtei-

sön toiminta ja rakenne. Tässä motivaatioteemassa korostui toimivan organisaati-

on ja toiminnan puitteiden merkitys haastateltujen vapaaehtoismotivaatiolle. Hy-

vin järjestetty koulutus, selkeistä tehtävistä koostuva toiminta ja vapaaehtoisten 

ohjaus lisäsivät motivaatiota. Johtajuuden ja tiedotuksen koettiin toimivan organi-

saatiossa hyvin. Haastateltavat kokivat, että heidän toimintansa on merkityksellis-

tä. Hyvin järjestetty ja motivoiva koulutus sekä selkeä organisaatiorakenne koet-

tiin osoituksena vapaaehtoisten arvostuksesta. Pirkko Lahtinen huomioi tutkimuk-

sessaan samansuuntaisesti taustayhteisön merkityksen onnistuneessa vapaaehtois-

työssä. Hänen mukaansa vapaaehtoisten jaksamisen kannalta tärkeää on riittävä 

vapaaehtoisten koulutus sekä tuki ja arvostus. Nämä ovat hyvän huolenpidon ele-

menttejä, jotka tukevat vapaaehtoisten toimintaa.207  

Vaikka Healing Rooms -toiminta oli selkeän ohjeistettua eikä annetuista 

säännöistä haluttu poiketa, vapaaehtoiset kokivat, että he pystyivät luomaan uu-

denlaista toimintaa sekä kehittämään totuttuja toimintatapoja. Kokemus toiminnan 

avoimuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa siihen lisäsi haastateltavien motivaa-

tiota toimia vapaaehtoistehtävissä. Tämä tutkimustulos on yhteneväinen Yeungin 

timanttimallin kanssa, jossa hän huomioi vapaaehtoistyön toiminnan joustavuuden 

ja epäbyrokraattisuuden vaikuttavan positiivisesti vapaaehtoisten motivaatioon.208 

Vaikka toiminnallista vapautta korostettiin hyvänä ja omaa motivaatiota tukevana 

asiana, niin samaan aikaan toimintaan liittyvät tarkat säännöt koettiin turvallisiksi. 

                                                 
207 Lahtinen 2005, 66-67. 
208 Yeung 2005b,114. 
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Vapauden kokemus ja tarkat säännöt eivät vapaaehtoisilla olleet ristiriidassa kes-

kenään. Ne loivat yhdessä mielekkään vastaparin, jonka turvissa vapaaehtoiset 

saivat toteuttaa itseään. Tällaisen vastavuoroisuuden motivaatioelementtien välillä 

huomioi myös Yeung vapaaehtoistyön timanttimallissaan. Hänen näkemyksensä 

mukaan yksilön motivaatio sisältää moninaisia, joskus jopa ristiriitaisilta vaikut-

tavia elementtejä, jotka kuitenkin ovat osa vapaaehtoisten motivaatiota.209  

Yhteisöllisyys ja toiminnan sosiaalisuus –motivaatioteema liittyi vapaaeh-

toisten kokemuksiin yhteisön sisäisistä ihmissuhteista ja ryhmähengestä. Yhteisön 

koettiin olevan avoin uusille ihmisille ja muiden vapaaehtoisten koettiin olevan 

positiivisella tavalla kiinnostuneita toistensa asioista. Vapaaehtoistyön kautta oli 

löydetty sellainen sosiaalinen ympäristö ja ystäväpiiri, joka vastasi yhteisöllisyy-

den kaipuuseen. Tämä tulos vahvistaa aiempia tutkimustuloksia, joissa yhteisölli-

syyden on havaittu olevan tärkeä ryhmään ja sen toimintaan aktivoiva ja sitoutta-

va motiivi. Esimerkiksi Närhi ja Joukainen ovat omissa uskonnollisia pienyhteisö-

jä tutkivissa pro gradu -tutkimuksissaan esittäneet yhteisöllisyyden kokemuksen 

vaikuttavan positiivisesti osallistumisaktiivisuuteen.210  

Haastatteluaineiston analyysissä tuli esille, että vapaaehtoisten motivaati-

oon vaikuttaneet yhteisölliset ja sosiaaliset elementit liittyivät tiiviisti hengellisyy-

teen. Uskonnon onkin todettu olevan hyvin voimakas yhteisöllisyyden ja sosiaali-

sen pääoman lähde, ja näen Jämsän Healing Rooms -toiminnan palvelevan vapaa-

ehtoisten keskuudessa juuri heidän hengellisen yhteisöllisyyden kaipuutaan.211 

Tämä tulos on yhteneväinen myös Yeungin näkemyksen kanssa, jonka mukaan 

yksilötason uskonnollisuus edistää sosiaalista sidoksisuutta ja yhteisöllisyyttä jae-

tun uskonnollisuuden ollessa ryhmää yhdistävänä tekijänä. Yeungia mukaillen 

esitän tutkimukseni perusteella, että 1) uskonnollinen viitekehys tarjoaa Healing 

Rooms -vapaaehtoistoiminnassa mahdollisuuden tavata samalla tavoin ajattelevia 

ihmisiä, 2) uskonnollisuus edistää yhteenkuuluvaisuutta, luottamusta ja yksilöiden 

välisiä siteitä vapaaehtoisten keskuudessa, 3) kaksi edellistä edistävät yhteisössä 

jaettua välittämistä, altruismia ja jakamista, sekä 4) uskonnollisuus edistää halua 

viettää vapaa-aikaa muutoinkin yhdessä.212  

                                                 
209 Yeung 2005a, 122. 
210 Joukainen 2012, 61-63; Närhi 2003, 97-99. Kts. myös esim. Lahtinen, 2005, 63; Yeung 2004,    
      133. 
211 Yeung 2005, 52 
212 Yeung 2005, 53. 
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Tutkimustuloksena löytyneet viisi motivaatioteemaa vastaavat tutkimuk-

seni keskeiseen kysymykseen: mistä aineksista Jämsän Healing Rooms – rukous-

klinikan vapaaehtoisten esirukoilijoiden motivaatio muodostuu. Tutkimuksen 

vahvuutena pidän sen kykyä tuoda esille vapaaehtoisten ääni. Kokonaisuutena 

tutkimukseni onnistui antamaan kuvan Jämsän Healing Rooms -toiminnasta ja sen 

vapaaehtoisten motivaation rakenteesta. Tutkimukseni tulokset ovat linjassa ai-

emman vapaaehtoistutkimuksen kanssa, eivätkä tulokset ole ristiriidassa myös-

kään aiemman, joskin vähäisen Healing Rooms -tutkimuksen kanssa. Tutkimuk-

seni on tietääkseni ensimmäinen Healing Rooms -rukousklinikan vapaaehtoisten 

motivaatiota koskeva tutkimus ainakin Suomessa. Tutkimustulosten yleistettä-

vyyden osalta pitää huomioida, että tulokset koskevat vain Jämsän rukousklinik-

kaa. Jokainen Healing Rooms -rukousklinikka on omanlaisensa, ja niiden toimin-

nassa on mukana erilaisia vapaaehtoisia. Koska tutkimustulokseni vahvistavat 

aiemman vapaaehtoistutkimuksen tuloksia, voidaan tuloksiani käyttää ikään kuin 

peilinä tai lähtökohtana samantyyppiseen vapaaehtoistoimintaan osallistuvien 

motiiveja tutkittaessa.  

Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoisten motivaatio ovat hyvin ajankohtaisia ky-

symyksiä. Varsinkin perinteisten kirkkokuntien negatiivisen jäsenmääräkehityk-

sen myötä on vapaaehtoistoiminta herättänyt suurta kiinnostusta kirkoissa ja sen 

kehittämiseen on herätty viime vuosina aivan erityisesti.213 Näenkin tuloksissani 

mahdollisuuden soveltaa niitä käytännössä. Esimerkiksi viiden motivaatioteeman 

tiedostaminen ja huomioon ottaminen vapaaehtoistyötä suunniteltaessa voisi tukea 

vapaaehtoisten motivaatiota myös luterilaisissa seurakunnissa. Tutkimustulosteni 

valossa herää kysymys: Tarjotaanko kansankirkossa todellisia hengellisiä vastuu-

tehtäviä seurakuntalaisille? Iso osa tutkimistani vapaaehtoisista oli luterilaisen 

kirkon jäseniä, aktiivisia ja koulutettuja ihmisiä. Onko kirkko menettänyt heissä 

sellaisen potentiaalin, joka olisi pitänyt kyetä hyödyntämään? Näen tulevaisuuden 

haasteena kirkolle luoda sellaisia vapaaehtoistehtäviä, joissa seurakuntalaiset voi-

vat toteuttaa myös hengellisiä kykyjään, lahjojaan ja ominaisuuksiaan sen sijaan, 

että heitä kutsutaan passiivisiksi tilaisuuksiin osallistujiksi tai tehtäviin, joissa 

pätevyysvaatimuksena on sisäluku- ja kahvinkeittotaito. 

Haastattelemani vapaaehtoiset kokivat löytäneensä oman paikkansa yhtei-

sössä, jossa he saivat toteuttaa itseään ja jossa jokaista vapaaehtoista pidettiin tär-

keänä. Hyvin johdettu toiminta oli antoisaa ja se tuki heidän elämäänsä kokonais-
                                                 
213 Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2007.  



 

69 
 

valtaisesti. Jämsän Healing Rooms -vapaaehtoisten kokemusten valossa voinkin 

lyhyesti todeta, että monet seurakunnat ja kirkot voisivat ottaa oppia niistä asiois-

ta, joita Jämsän Healing Roomsissa tehdään oikein. Toisaalta on otettava huomi-

oon se, että Jämsän Healing Rooms on pieni yhteisö, joka koostuu varsin saman-

henkisistä ihmisistä. Tällaisen toimintamallin toteuttaminen suuremmissa yhtei-

söissä ja seurakunnissa olisi luultavasti haastavaa. Pystyisikö yhteisössä toimi-

maan, jos kiinnittyminen sen edustamaan herätyskristilliseen teologiaan olisi väl-

jempää?    

Uskonnollisia pienyhteisöjä koskevassa tutkimuksessa voisi mielestäni 

kiinnittää tulevaisuudessa huomiota samantyyppisiin, paikallisesti toimiviin ei-

seurakunnallisiin yhteenliittymiin, joita yksittäiset kristityt ovat perustaneet. Mie-

lenkiintoista olisi kartoittaa tällaisen toiminnan yleisyyttä Suomessa ja tarkastella 

yhteisöjen toimintaa esimerkiksi suhteessa paikallisseurakuntiin. Uskoakseni täl-

laisella tutkimuksella olisi mahdollista saada esiin sellaista hengellistä toimintaa, 

joka tällä hetkellä ei ole julkisuudessa kovinkaan näkyvästi esillä, mutta joka tule-

vaisuudessa on mahdollisesti kasvavaa esimerkiksi uusien jumalanpalvelusyhtei-

söjen ja yksityisten lähetysjärjestöjen muodossa.     

Jatkotutkimusten haasteeksi ja tehtäväksi näen myös Healing Rooms -

toiminnan ja muiden samantapaisten yhteisöjen tutkimisen varsinkin vapaaehtoi-

suuden näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista tutkia Suomen Healing Rooms -

klinikoilla toimivia satoja vapaaehtoisia ja heidän motivaatiotansa laajemminkin. 

Tällaisella tutkimuksella voitaisiin hakea vastausta kysymykseen esimerkiksi 

taustayhteisön vaikutuksesta vapaaehtoisten motivaation rakenteeseen. Onko 

evankelisluterilaisen kirkon alaisuudessa toimivalla klinikalla työskentelevien 

vapaaehtoisten motivaation rakenne erilainen kuin vapaiden suuntien alaisuudessa 

toimivien? Tällainen tutkimus voisi osaltaan myös antaa uutta tietoa tämän päivän 

uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuvasta hengellisestä vapaaehtoistoiminnasta.  
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Liitteet 
Liite1 Teemahaastattelulomake 

OSALLISTUMINEN TOIMINTAAN 

 Miten olet tullut mukaan Healing Rooms -esirukoilijaksi? 

○ Mikä sai sinut lähtemään mukaan?  

○ Kuinka usein osallistut? (paljonko vie aikaa?) 

 Kerro vapaasti mitä rukousklinikalla tehdään? 

○ Kerro esimerkki rukoustilanteesta? (Onko tiettyä kaavaa?) 

○ Mikä tilanteissa on parasta? 

 Onko esirukouspalvelun lisäksi esirukoilijoilla yhteistä toimintaa  

(koulutukset tai muut kokoontumiset)?  

○ Jos on, niin mikä merkitys tällä toiminnalla on sinulle esirukoi-

lijana toimimisen kannalta?(Voiko itse vaikuttaa toiminnan sisäl-

töön?)  
MOTIVAATIO 

 Miksi toimit tällä hetkellä Healing Rooms -esirukoilijana? (Jos vertaat 

mukaan tullessa, niin mikä nyt motivoi?) 

 Mitä esirukoilijana toimiminen antaa sinulle? 

 Mikä esirukoilijana toimimisessa on parasta? 

 Oletko nähnyt esirukoustoiminnalla tuloksia?  

○ Millaiset tulokset ovat sinulle merkityksellisiä? Millä tavalla? 

 Millainen merkitys Healing Rooms -toiminnalla on: 

○ Uskonelämälle? 

○ Ystävyyssuhteille? 

○ Ajankäytölle? 

○ Omalle hyvinvoinnille? 

○ Muulle elämänalueelle? Mille? 

 Koetko jonkin asian rajoittavan / häiritsevän esirukoilijana toimimista? 

 Oletko Healing Rooms -toiminnassa saanut elämääsi jotakin sellaista, 

mitä et ole saanut muista ryhmistä? 

 Mitä odotat tulevaisuudessa Healing Rooms -toiminnalta?  

TAUSTATIEDOT 

- Syntymävuosi   - Koulutus ja ammatti 

- Siviilisääty   - Minkä seurakunnan jäsen olet? 


