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1 Johdanto 

1.1 Tutkimusaihepiiri 

 
”Ihmiset etsivät elämälleen tarkoitusta, vahvaa perustaa, joka antaisi pysy-
vyyttä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä on uskonnollista etsintää.  --- 
Tarkoituksen etsiminen on johtanut oivallukseen, että vastaus löytyy sisäi-
sestä kokemuksesta, spiritualiteetin teologiasta ja hengellisestä ohjaukses-
ta.”1 

 

Tämä tutkimus käsittelee hengellistä ohjausta ignatiaanisen ohjauksen näkökul-

masta. Ignatiaaninen spiritualiteetti perustuu 1500-luvulla eläneen Ignatius de 

Loyolan hengellisiin harjoituksiin. Hengellisiä harjoituksia ei voi opetella kirjasta, 

vaan ne täytyy elää läpi. Tähän tarvitaan avuksi hengellinen ohjaaja. Hiljaisuuden 

ystävät ry.2 on kouluttanut Suomessa ignatiaanisia ohjaajia vuodesta 2003 alkaen, 

ja tällä hetkellä heitä on noin 70 henkeä. Koulutetut ohjaajat ovat pääasiassa lute-

rilaisia. Katolisessa kirkossa alkunsa saanut spiritualiteetin muoto elää vahvana 

2000-luvun ekumeniassa.          

        Nouseva kiinnostus hengellisiä harjoituksia kohtaan Suomessa ja maailmalla 

liittyy laajempaan tiedonhaluun, joka kohdistuu spiritualiteetin teologiaan, kristil-

liseen mystiikkaan ja kontemplatiiviseen3 rukoukseen. Suomessa hiljaisuuden 

retriittien rinnalle on noussut 1980-luvulta alkaen retriittitoimintaa laajempi hen-

gellisen ohjauksen etsintä. Tätä etsintää ja kiinnostusta on tukenut Suomessa jul-

kaistu kirjallisuus, joka on vienyt klassisen spiritualiteetin äärelle ja avannut uusia 

ekumeenisia yhteyksiä.4              

        Länsimaissa tapahtuneen maallistumiskehityksen ohella on tapahtunut myös 

toisenlaista liikehdintää. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisema tutkimus suoma-

laisten uskonnollisuudesta uudella vuosituhannella antaa viitteitä siitä, että uskon-

nollisuus ei ole häviämässä, vaan jopa vahvistumassa. Uskonnolliset oppiraken-

nelmat ja instituutiot koetaan vieraiksi, mutta uskonnollisuus sinänsä ei ole vähen-

tynyt.5 Vanhoilla herätysliikkeillä on edelleen vaikutusta, mutta niiden ohella on 

kirkon tutkimuskeskuksen tilastoissa nähtävillä uudenlainen hengellisyys, kuten 
                                                 
1 Barry & Connolly 2009, 16, 20. 
2 Hiljaisuuden ystävät ry. on vuonna 1986 perustettu yhdistys, joka toimii Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta. Sen tehtävänä on edistää ja tehdä tunnetuksi hiljaisuuden 
viljelyä sekä järjestää retriittejä, koulutusta ja muuta toimintaa, joka nousee kristillisen teologian 
pohjalta ja liittyy samalla hiljaisuuteen, raamattumietiskelyyn ja sisäiseen rukoukseen. 
3 Teinonen 1999, 179. Teinonen määrittelee kontemplaation (lat. contemplatio) katselemiseksi, 
tarkastelemiseksi, sisäiseksi katseluksi ja mietiskelyksi. 
4 Kotila 2006, 12, 17; Malmberg 2006, 91. 
5 Kääriäinen, Niemelä & Ketola 2003, 253—261. 
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karismaattisuus, taizéläisyys, hiljaisuuden liike, Tuomasmessu sekä pyhiinvael-

lusperinteen elpyminen.6 Ihmisen sisällä on edelleen kaipaus kokea yhteyttä py-

hään. 

         Käsite spiritualiteetti viittaa kristinuskon piirissä toteutuvaan hengellisyy-

teen ja hengelliseen elämään. Heikki Kotilan mukaan spiritualiteetista puhutaan 

erityisesti niissä yhteyksissä, joihin liittyy rukous, mietiskely ja ihmisen sisäinen 

uskonnollinen elämä sekä hengellinen ohjaus.7 Tässä tutkimuksessa ignatiaanisel-

la spiritualiteetilla tarkoitetaan Ignatius de Loyolan hengellisistä harjoituksia ja 

niiden teologiaa sekä harjoituksiin kuuluvaa hengellistä ohjausta.  

       Hengelliseen ohjaukseen, spiritualiteettiin ja ihmisen uskonnolliseen koke-

mukseen liittyvät kysymykset ovat 2010-luvulla entistä ajankohtaisempia. Suo-

men evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosien 2010–2012 painopisteenä oli Pyhä. 

Kirkossa haluttiin rohkaista ihmisiä etsimään ja lähestymään Pyhää ja elämään 

Pyhän yhteydessä. Kirkko halusi vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa sekä 

edistää luomakunnan hyvinvointia.8 Syksyllä 2012 kirkon työntekijöiden hengel-

listä hyvinvointia tutkittiin laajalla kyselyllä. Tuloksissa tuli esiin se, että kirkon 

työntekijät kaipasivat tukea hengelliseen elämäänsä, innostamista Raamatun käyt-

töön sekä koulutusta, joka vahvistaisi heidän hengellistä identiteettiään. Tutkimus-

raportti sisälsi tulosten pohjalta laaditut teesit kirkon työntekijöiden hengellisen 

elämän tukemiseksi. Niiden mukaan työntekijöille tulee tarjota esimerkiksi hen-

gelliseen ohjaukseen samanlainen mahdollisuus kuin työnohjaukseen.9 

        Kirkon10 lisäksi myös erilaiset yhdistykset ovat pitäneet esillä hengellistä 

ohjausta. Sinapinsiemen ry. omisti jäsenlehtensä vuoden 2012 ensimmäisen nu-

meron ignatiaaniselle spiritualiteetille ja hengelliselle ohjaukselle. Hiljaisuuden 

ystävät ry:n jäsenlehti puolestaan aloitti vuoden 2013 käsittelemällä hengellistä 

ohjausta. Pääkirjoituksessa yhdistyksen toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio 

painotti hengellisen ohjauksen ja matkakumppanuuden välttämättömyyttä. Hänen 

mukaansa moni suomalainen ei löydä ihmistä, joka kuuntelisi ja jonka kanssa voi-

si jakaa hengellisiä kokemuksiaan, vaikka hengellisestä ohjauksesta on puhuttu 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jo kolmekymmentä vuotta.11 

                                                 
6 Ketola 2003, 72–81. 
7 Kotila 2005, 195, 197. 
8 Pyhä – kirkon yhteinen painopiste 2010—2012. 
9 Hengellinen tyhy -työryhmän loppuraportti 2012. 
10 Kun jatkossa käytän sanaa ”kirkko”, tarkoitan sillä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. 
11 Raunio 2013, 9. 
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        Hengellisestä ohjauksesta ja spiritualiteetista on puhuttu ja kirjoitettu jo pit-

kään, mutta aihetta on Suomessa tutkittu tieteellisesti hyvin vähän. Tämä tutkimus 

avaa aihepiiriä ignatiaanisten ohjaajien näkökulmasta. Mikä on heidän mielestään 

olennaista hengellisessä matkakumppanuudessa? Miksi he haluavat toimia matka-

kumppaneina? Millaisia ominaisuuksia heidän mielestään hengellisellä ohjaajalla 

olisi hyvä olla?     

1.2 Ignatiaanisen spiritualiteetin perusteet 

1.2.1  Ignatius de Loyola ja jesuiitat 
Ignatius de Loyola, alkuaan Iñigo López de Loyola, syntyi aateliseen perheeseen 

Pohjois-Espanjan Guipúzcoassa vuonna 1491. Nuorena miehenä hän kouluttautui 

hovia ja armeijaa varten, vaikka hänellä oli myös alkeiskoulutus kirkon virkaan.12 

Sotilaselämän karu todellisuus johti Ignatius de Loyolan haavoittumiseen Pamp-

lonan taistelussa vuonna 1521. Tykinkuula murskasi hänen molemmat jalkansa ja 

toipuminen kesti kauan.13 

       Toipilasaikanaan Ignatius de Loyola luki vuoroin ritariromaaneja ja vuoroin 

hengellistä kirjallisuutta. Romanttiset unelmat eivät lohduttaneet häntä, mutta lu-

kiessaan kertomuksia pyhien elämästä, hän koki syvää levollisuutta ja iloa. Mo-

nien aikalaistensa tavoin hän halusi lähteä pyhiinvaellusmatkalle Jerusalemiin. 

Matkalla pyhään kaupunkiin hän vietti aikaa Montserratissa sekä Manresassa sekä 

vahvistui omassa vakaumuksessaan.14  

      W. W. Meissnerin mukaan Ignatius de Loyolan elämäkerta kertoo, kuinka hän 

etsi ahkerasti itselleen hengellistä ohjaajaa, jotta saisi apua hengellisellä tiellään. 

Kaikissa elämän vaikeuksissaan, joihin kuului muun muassa omantunnonvaivat, 

masennus ja itsetuhoisuus, hän etsi hengellistä apua.15 Hänen aktiivinen sitoutu-

misensa hengellisenä ohjaajana toimimiseen alkoi näkyä W. W. Meissnerin mu-

kaan jossakin vaiheessa Jerusalemista palaamisen jälkeen.16 Ignatius de Loyola 

kirjoitti hengellisistä oivalluksistaan omien kokemustensa pohjalta vuosina 1522–

1535, jolloin hän ei ollut vielä opiskellut teologiaa tai perehtynyt spiritualiteetin 

kysymyksiin. Näistä merkinnöistä muodostui myöhemmin kirja, Hengellisiä har-

joituksia, joka ilmestyi vuonna 1548.17 

                                                 
12 De Loyola 2004, 21–23; Lehtiö 2006, 115–116, 203. 
13 Lehtiö 2006, 203. 
14 De Loyola 2004, 24–47. 
15 Meissner 1999, 532. 
16 Meissner 1999, 532–533. 
17 Hughes 2001, 34; Lehtiö 2003a, 115. 
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        Pyhiinvaellusmatkalta palattuaan Ignatius de Loyola opiskeli eri paikoissa 

Espanjassa ja päätyi Pariisiin syventämään filosofian ja teologian opintojaan. Siel-

lä hänen seuraansa liittyi miehiä, jotka halusivat jakaa hänen elämäntapansa ja 

hengelliset näkemyksensä. Opiskeluiden päätyttyä hän päätyi kumppaneineen 

Italiaan ja vuonna 1540 he saivat paavilta luvan perustaa oman sääntökunnan, 

jesuiitat (Societas de Jesus). Viisitoista elämänsä viimeistä vuotta Ignatius de  

Loyola johti veljestöä Roomasta käsin. Hänen kuollessaan järjestöön kuului tuhat 

jäsentä, jotka palvelivat eri puolilla maailmaa.18   

        Valistusajalla jesuiitat saivat osakseen kovaa kritiikkiä. Heitä syytettiin muun 

muassa vallanhimosta, taantumuksellisuudesta, fanaattisuudesta, löyhästä moraa-

lista ja tekopyhyydestä. Samaan aikaan paavin valta-asema oli heikentynyt ja 

Kirkkovaltio joutui tukeutumaan Euroopan hoveihin. Jesuiittojen syvä epäsuosio 

johti siihen, että paavi Klemens XIV:n oli pakko lakkauttaa sääntökunta vuonna 

1773 poliittisista syistä. Sääntökunta perustettiin kuitenkin uudestaan 1800-luvun 

alussa.19 Suomalaisten käsityksiin jesuiitoista on vaikuttanut Zacharias Topeliuk-

sen teos Välskärin kertomuksia, joka julkaistiin aluksi jatkokertomuksena Helsin-

fors Tidningar -lehdessä. Juhani Ahon suomennos ilmestyi vuosina 1896–1898.20 

Kertomuksissa Neiti Regina ja Neiti Reginan vala esiintyy jesuiitta Hieronymus, 

jota kuvaillaan viekkaaksi, säälimättömäksi, taikauskoiseksi ja synkäksi hahmok-

si, jonka mielestä ”tarkoitus pyhittää keinot”.21 

        Jesuiittojen kasvatusajattelua tutkineen Leena Kurjen mukaan Ignatius de 

Loyolan luonteessa on ollut olennaista murtumaton päämäärätietoisuus, käytän-

nöllisyys, älykkyys ja herkkyys. Hän oli sekä tahtoihminen että mystikko ja näky-

jen näkijä. Mielikuvitus ja palvelemisen asenne toisia ihmisiä kohtaan olivat hä-

nelle tärkeitä asioita. Jesuiittatutkija W. W. Meissnerin mukaan Ignatius de Lo-

yola oli aikalaisten mielestä tarkkaavainen ja ystävällinen. Hän harkitsi tarkkaan 

sen mitä sanoi, eikä puhunut paljon. Hänen sanoillaan oli kuitenkin syvä vaikutus. 

Hän käyttäytyi kohteliaasti ja arvokkaasti sekä osoitti kunnioitusta kumppaneil-

leen, mutta oli hyvin pidättyväinen. Tästä huolimatta hän veti puoleensa ihmisiä ja 

voitti heidän luottamuksensa.22   

                                                 
18 De Loyola 2004, 61–85, 88–89; Lehtiö 2006, 204. 
19 Heininen 2004, 76–80; Birnstein 1999, 108, 122. 
20 ks. esim. Zacharias Topelius Skrifter. 
21 Topelius 1931, 61, 65, 68; Zacharias Topelius Skrifter. 
22 Kurki 2004, 31–33; Meissner 1999, 534. 
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       Ignatius de Loyolan elämä ja hänen spiritualiteettinsa on tärkeä jesuiitoille. 

Jesuiitat ovat roomalaiskatolisen kirkon suurin sääntökunta, jossa on noin 22 000 

jäsentä, ja se toimii kuudella mantereella ja 127 maassa.23 Tällä hetkellä tunnetuin 

jesuiitta lienee nykyinen paavi Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), jonka kardi-

naalit valitsivat maaliskuussa 2013 roomalaiskatolisen kirkon johtajaksi.24 

1.2.2 Ignatius de Loyolan teologia ja hengelliset harjoitukset 
Ignatius de Loyolan kirja Hengellisiä harjoituksia kuuluu Karl Rahnerin mukaan 

”uuden ajan länsimaisen kristillisyyden tärkeimpiin perustuksiin”.25 Paavo Rissa-

nen puolestaan toteaa, että teosta voidaan pitää ”myöhäiskeskiajan devotio mo-

dernan26 johdonmukaisena huipentumana”.27 Hengellisten harjoitusten teologia 

rakentui Ignatius de Loyolaa edeltäneiden katolisten teologien ajatuksille. Häneen 

vaikuttivat merkittävästi Augustinuksen ja Avilan Teresan mystinen kristillisyys. 

Ludolf Saksilaisen kirja Kristuksen elämä puolestaan opasti Ignatiuksen omaksu-

maan uuden elämän, joka oli omistettu kokonaan Jumalalle. Ignatius de Loyolan 

hengelliset harjoitukset pohjautuvat hänen henkilökohtaiseen itsetutkiskeluunsa ja 

henkien erottamisen kyvyn opetteluun. Ignatius de Loyolan motto oli Ad maiorem 

Dei gloriam, eli kaiken tulisi koitua Jumalan suurimmaksi kunniaksi.28  

      Jesuiitta Gerard Hughes tiivistää Ignatiuksen hengellisyyden ilmaukseen ”Ju-

mala kaikessa”.29 Jumala on aktiivisesti läsnä luomakunnassa. Kaikki luotu on 

lahjaa, joka tulee Jumalalta ja johtaa Jumalan luokse. Kaikki on lähtöisin kolmi-

naisuuden mysteeristä.30 

     Ignatius de Loyola korosti Jumalan rakkauden ehdottomuutta. Jumala antaa 

rakkaudessaan ihmiskunnalle itsensä ja lahjansa. Myös syntiä hän tarkasteli Juma-

lan rakkauden kontekstissa. Kun ihminen hengellisiä harjoituksiaan tehdessään 

aistii Jumalan rakkauden, hän haluaa muuttua. Harjoitusten tekijän kasvaessa 

Kristuksen seuraajana hän tulee entistä tietoisemmaksi siitä, millä tavoin hän rik-

koo Jumalan tahtoa vastaan. Ignatius de Loyola halusi ymmärtää syvällisesti pe-

                                                 
23 Kurki 2004, 15, 31. 
24 Official Vatican Network. 
25 Teinonen 1992, 9. 
26 Teinonen 1999, 68: devotio moderna tarkoittaa ”uutta hurskautta” ja viittaa keskiajan hengelli-
seen uudistusliikkeeseen 
27 Rissanen 1990, 112. 
28 Lehtiö 2003a, 116–118; Sievers 2012, 19. 
29 Hughes 2001, 34. 
30 Lehtiö 2006, 205; Fleming 2008, 3. 
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lastushistorian merkityksen ja siksi hänen teologiansa oli keskittynyt evanke-

liumin ytimeen.31 

    Ignatiaanisen spiritualiteetin tavoitteena on sydämen vastaus Jumalalle. Sydä-

mellä Ignatius de Loyola tarkoitti ihmisen olemuksen ydintä ja hänen sisimpänsä 

asennetta.32 Ignatiaanisessa spiritualiteetissa Jumala on aina läsnä oleva, aina ta-

voitettavissa ja hän on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa monin tavoin. Jumalan 

ääni on hiljainen, ja jotta äänen kuulisi, on harjaannutettava sydäntään. Ignatius de 

Loyola ei kehottanut etsimään Jumalan ääntä maailmasta eristäytymisen kautta, 

vaan tämän maailman keskeltä. Tähän liittyy myös se, että häntä viehätti meditoi-

da inkarnaation salaisuuden äärellä. Jumalan ihmiseksi tuleminen on hyvin olen-

nainen osa hänen teologiaansa.33  

      Ignatius de Loyola piti itseään pyhiinvaeltajana, ja tämä tarkoitti hänelle Jee-

suksen jalanjäljissä kulkemista. Hän halusi asettaa Jeesuksen elämänsä keskipis-

teeksi. Päivittäinen itsensä tutkiminen johtaa Ignatius de Loyolan mukaan yhä 

lähempään Kristuksen seuraamiseen ja syvempään Jumalan tuntemiseen. Sen 

kautta ihminen voi nähdä miten Jumala on vaikuttanut hänen elämässään kulu-

neen päivän tai menneiden vuosien aikana.34 

        Hengelliset harjoitukset ovat sarja Kristus-keskeisiä meditaatioita ja kon-

templaatioita, jotka pohjautuvat Raamatun tekstiin.35 Harjoitusten tarkoituksena 

on auttaa ihmistä löytämään Jumalan tahto elämässään sekä auttaa harjoitusten 

tekijää hylkäämään häiritsevät sidokset ja esteet, jotka rajoittavat häntä sisäisesti 

ja ulkoisesti. Ignatiaanisten harjoitusten tavoitteena on pyrkimys sisäiseen vapau-

teen, jonka avulla ihminen voi suunnata elämänsä kohti Jumalaa ja löytää todelli-

sen identiteettinsä.36 Harjoitusten tekeminen haastaa arvioimaan omia tunteita ja 

motiiveja, tekemään niiden pohjalta valintoja sekä etsimään omaa persoonallista 

kutsumusta ja suuntaa elämälle.37 Teologian tohtori Pirkko Lehtiön mukaan ihmi-

nen oppii hengellisten harjoitusten kautta entistä paremmin erottamaan omat sisäi-

set halunsa ja näkemään Jumalan työn omassa elämässään ja ympäröivässä maa-

                                                 
31 Lehtiö 2003a, 116; Fleming 2008, 8–9, 28; De Mello 2011, 46–55. 
32 Fleming 2008, 14, 17. 
33 Lehtiö 2003a, 118; Fleming 2008, 19, 44–46. 
34 Lehtiö 2006, 206; Fleming 2008, 32–33, 106. 
35 Hughes 2001, 34. 
36 Lehtiö 2003a, 118, 120; Kurki 2004, 106. 
37 Kurki 2004, 35; Fleming 2008, 71. 



7 
 

ilmassa. Hän huomaa Jumalan läsnäolon ja toiminnan kaikissa asioissa ja kaikki-

alla sekä oppii yhdistämään kontemplaation ja toiminnan.38 

      Harjoitukset jakaantuvat neljään osaan, joita kutsutaan neljäksi viikoksi. Käy-

tännössä yhden jakson pituus määräytyy kunkin harjoitusten tekijän tarpeiden 

mukaisesti. Ensimmäisen viikon raamatunkohdat käsittelevät Jumalan rakkautta ja 

syntiin langenneen ihmisen kyvyttömyyttä ottaa sitä vastaan. Toinen viikko kes-

kittyy Jeesuksen inhimilliseen elämään. Kolmannella viikolla hiljennytään Jee-

suksen kärsimyksen ja kuoleman äärelle ja neljännellä viikolla meditoidaan ylös-

nousemuksen jälkeisiä tapahtumia.39 

      Hengellisissä harjoituksissa esitellään kaksi tapaa käyttää Ignatius de Loyolal-

le tärkeää mielikuvitusta: inkarnaation mysteerin meditointi ja oman itsen sijoit-

taminen evankeliumien kertomusten sisälle kaikkia aisteja käyttämällä. Osallistuja 

ei ole ulkopuolinen tarkkailija, vaan hän hakee oman paikkansa tuosta tapahtu-

masta. Mielikuvituksen avulla hän irtautuu vanhoista tekstin tulkinnoista, opilli-

sista näkökohdista ja tapahtuman tuttuudesta sekä löytää sen sanoman, joka pu-

huttelee hänen omassa elämäntilanteessaan.40 

       Harjoitusten jälkeen alkaa ignatiaanisena ohjaajana toimivan Peppi Sieversin 

mukaan viides viikko, joka on harjoitusten tähtäyspiste. Silloin jatketaan olemista 

ja toimintaa Jeesuksen opetuslapsena. ”Hengellisiä lihaksia” on harjoitettava edel-

leen, jotta elävä yhteys Jumalaan säilyy ja syvenee.41 

1.2.3 Hengellisten harjoitusten historia ja nykypäivä 
Ignatiaanisten harjoitusten perusteelliseen suorittamiseen kuluu keskimäärin 30 

päivää. Ignatius de Loyolan elinaikana useimmilla ihmisillä ei kuitenkaan ollut 

mahdollisuutta keskittyä täysipäiväisesti harjoituksiin niin pitkäksi aikaa. Siksi jo 

alkuaikoina jesuiitat johtivat harjoituksia, joita ihmiset suorittivat arkisen elämän 

yhteydessä.42 

       Hengellisiä harjoituksia ohjattiin aluksi yksilökohtaisesti. Niillä oli syvä vai-

kutus ihmisiin ja harjoitusten suosio kasvoi. Lopulta kysyntä oli niin suuri, että 

jesuiittojen oli pakko löytää oikotie: hengellisiä harjoituksia alettiin ohjata ryh-

missä. Jesuiitat kehottivat ihmisiä myös järjestämään harjoituksia toinen toisil-

leen. Ryhmissä suoritettavista harjoituksista tuli vallitseva käytäntö neljän vuosi-

                                                 
38 Lehtiö 2003a, 126–127. 
39 De Loyola, 1992, 16; Lehtiö 2006, 211; De Mello 2011, 59–98, 109–125, 163–182. 
40 Lehtiö 2003a, 62, 124; Fleming 2008, 57–58. 
41 Sievers 2012, 26. 
42 Hughes 2001b, 26. 



8 
 

sadan ajaksi. Niistä tuli myös roomalaiskatolisten pappien ja sääntökuntien yksin-

oikeus. Tämä johti harjoitusten elinvoiman häviämiseen, eikä niitä enää tunnettu 

uskon ammattilaisten piirin ulkopuolella.43  

        Vuoden 1950 jälkeen Ignatius de Loyolan elämä ja ajattelu ovat herättäneet 

tutkijoissa kiinnostusta, ja hänet on jopa asetettu kontemplatiiviseen hengellisyy-

teen keskittyneiden Augustinuksen ja Avilan Teresan rinnalle. Tutkimus- ja jul-

kaisutyön ansiosta myös ekumeeninen kiinnostus harjoituksia ja ignatiaanista spi-

ritualiteettia kohtaan heräsi.44  

         Pertti Revon mukaan viime vuosituhannen lopulla oli nähtävissä, että eri 

kirkkokuntiin kuuluvat ihmiset kaipasivat ja etsivät syvyyttä henkilökohtaiseen 

uskonelämäänsä. Retriiteissä, kursseilla ja esitelmissä pohdittiin spiritualiteettia, 

rukousta ja mietiskelyä aikaisempaa enemmän. Yksittäiset ihmiset löysivät vas-

taukseksi tähän kaipaukseen ignatiaanisen spiritualiteetin.45 Hengelliset harjoituk-

set levisivät laajasti eri puolille Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Kurjen mukaan ne 

vetivät puoleensa ihmisiä, jotka etsivät uutta ja sitoutuneempaa elämäntapaa.46 

Pirkko Lehtiö toteaa, että harjoitukset ovat sopeutuneet hyvin ihmisten elämään 

eri maissa ja eri kirkkokunnissa. Niiden perusteet ovat pysyneet uskollisina Igna-

tius de Loyolan ajatuksille, mutta 1500-luvun kysymyksistä on siirrytty tämän 

ajan elämään ja pohdintaan.47  

          Nykyään vaihtoehtoja hengellisten harjoitusten toteuttamiseen on useita. 

Ihmiset voivat valita omiin elämäntilanteisiinsa sopivan tavan. Jesuiittojen lisäksi 

harjoituksia ohjaavat koulutetut maallikot tai papit eri kirkkokunnissa. Ympäri 

maailmaa on jesuiittojen ylläpitämiä retriittikeskuksia, joihin on mahdollisuus 

vetäytyä yhdeksi kuukaudeksi tekemään harjoituksia.48  

        Retriitissä päiväohjelmaan sisältyy neljästä viiteen henkilökohtaista rukous-

tuntia, joiden ajankohdan kukin harjoittelija voi valita itse. Tuntien sisältö nousee 

ohjaajan antamasta raamatunkohdasta. Joskus jokaista tuntia varten voi olla eri 

kohta, toisinaan samaan kohtaan syvennytään pidemmäksi aikaa. Harjoitusten 

tekijä viettää aikaa raamatunkohdan äärellä hiljaisuudessa ja rukoilee. Tämän jäl-

keen hän tekee ajatuksistaan ja oivalluksistaan muistiinpanoja. Niiden perusteella 

                                                 
43 Hughes 2001a, 34; Hughes 2001b, 27. 
44 Lehtiö 2003a, 127; Lehtiö 2006, 204. 
45 Repo 2006, 14. 
46 Kurki 2004, 105. 
47 Lehtiö 2003a, 111–112. 
48 ks. esim. Ignatian Spirituality.com ja Jesuits Spirituality Centres in Europe. 
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käydään ohjaajan kanssa päivittäin keskustelu, joka on aina samaan aikaan. Lisäk-

si joka päivä on messu sekä yhteinen hiljainen rukousaika esirukouksia varten.49  

        Kaikille irrottautuminen arjesta ei ole mahdollista, joten Suomessa ja muual-

lakin maailmassa järjestetään erilaisia arkipäivän retriittejä. Harjoituksia tehdään 

päivittäin normaalin elämän lomassa, ja hengellinen ohjaaja tavataan kerran vii-

kossa. Ajanjakso kestää esimerkiksi kuudesta kahdeksaan viikkoon. Harjoitukset 

voidaan myös laajentaa puolen vuoden ajalle, jolloin niitä voidaan käydä melko 

perusteellisesti läpi.50   

        Teologian tohtori Pirkko Lehtiö on toiminut Suomessa eräänlaisena ignatiaa-

nisen spiritualiteetin uranuurtajana. Aikaisemmin toki roomalaiskatolinen kirkko 

oli kutsunut jesuiittoja Suomeen ohjaamaan harjoituksia lähinnä katolilaisille. Sen 

lisäksi jotkut suomalaiset olivat osallistuneet 30 päivän retriitteihin ulkomailla. 

Myös Seppo A. Teinonen oli jo tehnyt merkittävän kulttuuriteon kääntäessään 

Ignatius de Loyolan teoksen Hengellisiä harjoituksia suomeksi vuonna 197751.  

        Pirkko Lehtiö osallistui ignatiaanisiin harjoituksiin ollessaan lähetystyössä 

Hong Kongissa, jossa hän työskenteli luterilaisessa teologisessa seminaarissa vuo-

sina 1986–1996. Suomeen palattuaan Lehtiö toi harjoitukset tuliaisinaan. Hän 

ohjasi aluksi 8 päivän retriittejä ja arjen harjoituksia Suomen Lähetysseuran piiris-

sä.52 Hieman myöhemmin tieto ignatiaanisesta spiritualiteetista levisi myös Hiljai-

suuden ystävät ry:n jäsenlehden kautta. Ensimmäiset ignatiaaniseen spiritualiteet-

tiin liittyneet kirjoitukset löytyivät vuoden 2000 viimeisestä lehdessä.53 Ensim-

mäinen ignatiaaninen retriitti järjestettiin kesällä 2001 Stella Mariksessa, Lohjalla. 

Nykyään Suomessa järjestetään 8 päivän ignatiaanisia retriittejä, lyhyempiä hen-

kilökohtaisesti ohjattuja retriittejä sekä arkiretriittejä yksilöille ja ryhmille. Suo-

messa ei voi toistaiseksi suorittaa 30 päivän harjoituksia yhdessä ja samassa retrii-

tissä. Hiljaisuuden ystävät ry. on järjestänyt kuitenkin kolmeosaisen retriitin, jossa 

hengelliset harjoitukset on mahdollista suorittaa 10 päivän jaksoissa kolmena pe-

räkkäisenä kesänä 2012–2014.  Muuten Hiljaisuuden ystävät ry. ei järjestä ignati-

aanisia retriittejä, vaan on keskittänyt voimavaransa ohjaajien kouluttamiseen. 

                                                 
49 Lehtiö 2003a, 123. 
50 Lehtiö 2003a, 125–126; Kurki 2004, 105. 
51 ks. Teinosen johdanto Ignatius de Loyolan teokseen Hengellisiä harjoituksia. 
52 Rauhaniemi 2009, 14; Pirkko Lehtiön sähköpostihaastattelu 24.4.2011. 
53 Kotila 2000a, 5; 2000b, 6–7. 
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       Suomessa ignatiaanista toimintaa ovat järjestäneet muun muassa seurakun-

tayhtymät54, Helsingin hiippakunta, retriittikeskukset, esimerkiksi Heponiemen 

hiljaisuuden keskus ja Saaren retriittikoti, erilaiset järjestöt, kuten Suomen Lähe-

tysseura, sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta toimiva 

Ekumeeninen karmeliittaluostariyhteisö55. Lisäksi yksittäiset ohjaajat saattavat 

järjestää retriittejä yhteistyössä hiippakuntien tai seurakuntien kanssa.56  

       Ignatiaaninen spiritualiteetti ei ole ollut Suomessa katolilaisten keskuudessa 

niin suuressa suosiossa kuin muualla maailmassa. Kristuksen kalleimman veren 

sisariin kuuluvan ignatiaanisen ohjaajan Theresa Jezlin mukaan suomalaiset kato-

lilaiset pitävät jesuiittoja suuressa arvossa, mutta heidän suhtautumisessaan ig-

natiaaniseen spiritualiteettiin on nähtävissä jesuiittojen poissaolon vaikutus. Kos-

ka Suomessa ei ole jesuiittoja, ignatiaaninen spiritualiteetti on jäänyt vähemmälle 

huomiolle. Jesuiitat vierailevat Suomessa yleensä luterilaisten kutsumina, sillä 

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on enemmän varoja. Jesuiittojen Suomes-

sa pitämissä retriiteissä on kuitenkin usein luterilaisten ohella myös yksittäisiä 

katolilaisia.57 

 

1.3 Hengellinen ohjaus 

1.3.1 Mitä on hengellinen ohjaus? 

Kirkko on hengellistä ohjausta toteuttava yhteisö. Hengellisessä ohjauksessa yk-

sittäisen ihmisen elämä ja kysymykset liittyvät kristinuskon suureen kertomuk-

seen. Se liittyy kristittynä olemiseen sekä elämän suunnan ja merkityksen etsimi-

seen. Kristilliseen uskoon kuuluu kasvuprosessi, jossa ihminen juurtuu yhä sy-

vempään elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Heikki Kotilan mukaan hengellisestä 

ohjauksesta puhuttaessa voitaisiin usein puhua myös yhteisöllisyyden ikävästä, 

halusta selkiyttää omaa identiteettiä ja toiveesta pitää hengellisyyden ulottuvuutta 

esillä. Kristillisen identiteetin lisäksi hengellinen ohjaus liittyy mystiikan teologi-

aan, joka liittää ihmisen toisiin ihmisiin, maailmankaikkeuteen ja perimmäiseen 

todellisuuteen.58 

                                                 
54 Ignatiaanisia retriittejä ovat järjestäneet ainakin Tampereen, Turun ja Kaarinan sekä Kuopion 
seurakuntayhtymät. 
55 Ekumeenisessa karmeliittayhteisössä on kyse maallikkoryhmästä, Carmelo Ecuménicosta, joka 
on syntynyt Espanjassa 1996. Toiminnan tarkoituksena on kontemplatiivisen rukouselämän edis-
täminen ja yksi tapa tämän toteuttamiseen on ignatiaanisen spiritualiteetin vaaliminen.  
56 Tutkimusaineisto 2012; Sirkka-Liisa Raunio 20.12.2013. 
57 Sisar Theresa Jezl: sähköpostihaastattelu 3.2.2011. 
58 Kotila 2006, 13–17. 
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        Heikki Kotilan mukaan hengellisellä ohjauksella tarkoitetaan suppeassa mer-

kityksessä kahden ihmisen välistä ohjaussuhdetta tai matkakumppanuutta, joka on 

tarkasti rajattu ja perustuu molemminpuoliseen sopimukseen. Yleisemmin sillä 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi pienryhmätoimintaa tai yleistä seurakuntatyötä – 

enemmän asennoitumista kuin toimintaa. Joskus hengellistä ohjausta tapahtuu 

ohimenevästi, spontaanisti tai hyvin arkisissa yhteyksissä. Kristitty pyytää neuvoa 

toiselta omaan rukouselämäänsä tai pyytää esirukousta. Toisinaan taas on kyse 

suunnitelmallisesta ja järjestetystä ohjaussuhteesta, joka alkaa siitä että kristitty 

pyytää toista kristittyä hengelliseksi ohjaajakseen.59 Esko Ryökäs käyttää käsitettä 

”klassinen hengellinen ohjaus”, silloin kun hengellinen ohjaus perustuu ohjaajan 

ja ohjattavan suhteeseen ja tapahtuu suunnitelmallisesti ja järjestetysti.60 Tässä 

tutkimuksessa käsitellään klassista hengellistä ohjausta ja suunnitelmallista mat-

kakumppanuutta. 

       Englanniksi hengellisestä ohjauksesta käytetään termejä spiritual direction ja 

spiritual guidance. Ensimmäisessä korostuu se, että ohjauksessa osoitetaan suun-

taa (direction), johon kuljetaan. Jälkimmäisessä taas opastajan rooli on aktiivi-

sempi: hän kulkee edellä ja/tai antaa neuvoja.61 Oma kokemukseni on se, että ter-

mi spiritual direction on käytetympi ainakin hengellistä ohjausta käsittelevässä 

kirjallisuudessa.  

       Ruotsin kielen termi andlig vägledning62 kuvaa sitä, kuinka hengellinen oh-

jaus on tien kyselemistä yhdessä ohjaajan kanssa. Suomessa tätä ilmausta lähellä 

on hengellinen matkakumppanuus. Molemmissa ollaan yhdessä kulkemassa sa-

maan suuntaan. 

       Owe Wikström määrittelee hengellisen ohjauksen kristillisen kirkon yhtey-

dessä tapahtuvaksi avuksi, jonka tavoitteena on syventää ja vakiinnuttaa uskoa 

kolmiyhteiseen Jumalaan. ”Sen päämääränä on saavuttaa kypsä luottamus Jee-

sukseen Kristukseen, hänen vaatimuksiinsa ja lupauksiinsa, sekä elää niiden mu-

kaisesti.” Olennaista hengellisessä ohjauksessa on Wikströmin mukaan niiden 

reaktioiden tutkiminen, joita Kristuksen seuraaminen synnyttää. Kristuksen seu-

raaminen on matkalla olemista kohti lopullista päämäärää. Ohjaaja voi auttaa tällä 
                                                 
59 Kotila 2006, 14. 
60 Ryökäs 1992, 19: Ryökäs jakaa hengellisen ohjauksen kolmeen päätyyppiin. Klassinen hengel-
linen ohjaus perustuu ohjaajan ja ohjattavan suhteeseen. Se on ollut tyypillistä roomalaiskatoliselle 
ja ortodoksiselle kirkolle. Muu kristillinen hengellinen ohjaus perustuu yleiseen kirkoissa annet-
tuun opetukseen ja opastukseen. Lisäksi on vielä yleinen hengellisyyden kehittäminen, joka tähtää 
ihmisen oman kokemusmaailman kehittämiseen ja on kaikille uskonnoille yhteistä ainesta. 
61 Lehtiö 2003b, 290. 
62 ks. esim. Kotila 2006, 11. 
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tiellä tukemalla ja lievittämällä hätää, lohduttamalla ja osoittamalla mahdollisuuk-

sia.63Hengellinen ohjaus tapahtuu kolmannen osapuolen läsnäollessa, sillä Jumala 

on sielunhoidollisen keskustelun tärkein osapuoli. Kaikkiin hengellisen ohjauksen 

traditioihin liittyy erottamattomalla tavalla Jeesus Nasaretilaisen persoona ja se 

mitä hän on sanonut itsestään, ihmisestä ja Jumalasta. Siksi kaikki hengellinen 

ohjaus on Kristus-keskeistä.64 

       Jesuiittoihin kuuluville William A. Barrylle ja William J. Connollylle hengel-

linen ohjaus on myös ihmisen auttamista hänen suhteessaan Jumalan kanssa: 
Hengellinen ohjaus on toisen uskovan toiselle antamaa apua, joka tukee hän-
tä kiinnittämään huomionsa Jumalan persoonalliseen vuorovaikutukseen hä-
nen kanssaan, vastaamaan tälle Jumalalle, kasvamaan läheisyydessä hänen 
kanssaan ja elämään jumalasuhteesta aiheutuvien seurausten kanssa. Keski-
össä tällaisessa hengellisessä ohjauksessa on nimenomaan ihmisen kokemus 
--- ja erityisesti uskonnollinen kokemus.65 

 

Hengellinen ohjaaja auttaa ihmistä kääntymään Jumalan puoleen ja kuuntelemaan 

mitä Jumalalla on sanottavaa. Keskipisteessä on itsessään se suhde, joka on ihmi-

sen ja Jumalan välillä. Ihmistä ei niinkään auteta ymmärtämään tätä suhdetta pa-

remmin, vaan sitoutumaan siihen ja antautumaan dialogiin Jumalan kanssa. Kun 

ihminen alkaa kuunnella Jumalaa, ja kertoo Jumalalle miten tämä kuunteleminen 

vaikuttaa häneen, seurannaisvaikutuksena tästä dialogista ja suhteesta hän saattaa 

haluta itselleen hengellisen ohjaajan.66  

        Tässä tutkimuksessa käytän termejä hengellinen ohjaaja, matkakumppani 

sekä ignatiaaninen ohjaaja. Ignatiaanista ohjaajaa käytän tiedonantajistani ja niis-

tä, jotka ovat käyneet ignatiaanisen ohjaajakoulutuksen. Ignatiaanisessa ohjaaja-

koulutuksessa käytetään harjoitusten tekijästä termiä vaeltaja. Itse en sitä käytä, 

koska haluan tarkastella tässä tutkimuksessa hengellistä ohjausta yleisemmästä 

näkökulmasta. Olen päätynyt sen vuoksi käyttämään termejä ohjattava tai hengel-

lisessä ohjauksessa oleva henkilö. Jälkimmäistä käytän paljon, koska se kuvastaa 

sitä, että hengellisessä ohjauksessa ihminen ei ohjaa toista, vaan varsinaisena oh-

jaajana toimii Jumala. Silloin kun puhun harjoitusten tekijästä, tarkoitan sillä hen-

kilöä, joka tekee hengellisiä harjoituksia ignatiaanisessa viitekehyksessä. 

 

 

                                                 
63 Wikström 2002, 56, 58–59. 
64 Wikström 2002, 133. 
65 Barry & Connolly 2009, 8. 
66 Barry & Connolly 2009, 5, 7–8. 
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1.3.2 Ignatiaanisen hengellisen ohjauksen erityispiirteet  
Ignatius de Loyola etsi itse kokeneita kristittyjä saadakseen heiltä apua. Kun hä-

nestä itsestään tuli kokeneempi ja taitavampi hengellisissä asioissa, hän auttoi 

muita. Hengelliset harjoitukset syntyivät niin, että Ignatius opasti hänen puoleensa 

kääntyneitä ihmisiä omien kokemustensa pohjalta.67  
        Ignatius de Loyola karttoi sanaa ohjaaja, sillä varsinainen ohjaaja on Jumala ja 

olennainen vuorovaikutus tapahtuu hänen ja harjoitusten tekijän välillä. Hengelli-

sen ohjaajan on kunnioitettava harjoitusten tekijää ja annettava hänelle tilaa tehdä 

omat löytönsä (HH 2)68. Hengellisten harjoitusten johdannossa Ignatius kehottaa 

harjoitusten ohjaajaa antamaan Luojan toimia välittömästi Luodun kanssa (HH 

15).69 Harjoitusten tekijän vapaus on hyvin tärkeää hengellisen kasvun sekä oh-

jaussuhteen toimivuuden kannalta.70 Mikäli hengellinen ohjaaja puhuu itse liikaa, 

eikä anna ohjattavan tehdä omia löytöjään, hän voi jopa estää kontemplatiivisen 

prosessin.71 Ohjaajan tehtävänä on valita ja soveltaa harjoituksia sen mukaan, 

mitkä ovat harjoituksia tekevän henkilön persoonalliset edellytykset ja mikä osal-

listujaa auttaisi tämän elämäntilanteessa (HH 18–20). Harjoitukset eivät anna 

valmista kaavaa ja ne voivat alkaa eri kohdista.72 

         Hengellisissä harjoituksissa matkakumppani antaa oman taitonsa toisen 

käyttöön, jotta tämä voisi kasvaa kristittynä. Keskiössä ovat harjoitusten tekijän 

tunnekokemukset tapaamisten välisenä aikana. Hengellinen ohjaaja auttaa harjoi-

tusten tekijää tunnistamaan ja tulkitsemaan muutoksia ja liikkeitä päivittäisessä 

kokemusmaailmassaan. Tätä kutsutaan henkien erottelemisen kyvyksi (discern-

ment). Ignatius de Loyolan mukaan ihmisen sisällä taistelevat vastakkaiset voi-

mat: se mikä vie ihmistä lähemmäksi Jumalaa ja se mikä vie kauemmaksi. Hen-

gellinen ohjaaja auttaa toimimaan lohdutuksen tunteiden suuntaan (consolation) ja 

sietämään epätoivottuja lohduttomuuden tunteita (desolation). Tässä henkien erot-

tamisen prosessissa harjoitusten tekijä yleensä kokee itsessään vastustusta ja estei-

tä Pyhän Hengen työlle. Matkakumppani voi auttaa häntä lempeästi tiedostamaan 

tämän. Jos harjoitusten antaja havaitsee, että niiden tekijän sielussa ei ilmene hen-

gellisiä liikahduksia, hänen on kyseltävä miten ohjauksessa oleva henkilö harjoi-

                                                 
67 Lonsdale 2009, 143. 
68 Käytän tässä Hengellisiä harjoituksia  -kirjasta lyhennettä HH. 
69 De Loyola 1981, 19; Hughes 2001, 34; Lehtiö 2003a, 117–118, 120–122. 
70 Lonsdale 2009, 142. 
71 Ivens 1998, 4. 
72 De Loyola 1981, 20–22; Lehtiö 2003a, 120–121; De Mello 2011, 126–162;  
    Ivens 1998, 18–21. 
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tuksia tekee. Ohjaajan ei pidä olla liian utelias, mutta hänen tulee olla tietoinen 

niistä hengellisistä liikahduksista, joita harjoitusten tekijän mielessä on. Prosessis-

sa on olennaista kärsivällisesti rohkaisemalla auttaa harjoitusten tekijää löytämään 

harjoitusten kautta oma persoonallinen tapansa seurata Jeesusta (HH 6–8, 13, 14, 

17, 317–323, 329).73 

       On tärkeää, että hengellistä ohjausta hakenut ihminen saa tukea vuorovaiku-

tukseensa Jumalan kanssa sekä uskaltaa luottaa hengelliseen ohjaajaansa. Myös 

kasvulle antautuminen on tärkeää, vaikka se toisi mukanaan kasvukipuja. (HH 5) 

Ohjaajan on muistettava se, että päätyö tapahtuu Jumalan ja ohjattavan välillä ja 

että hän itse on etuoikeutetussa asemassa saadessaan avustaa tässä prosessissa.74 

 
1.3.3 Hengellisen ohjaajan ominaisuudet tutkimuskirjallisuu-
dessa  
Avilan Teresan (1515–1582) mukaan hengellisellä ohjaajalla on oltava kolme 

ominaisuutta: hyvää arviointikykyä, kokeneisuutta ja tietoa. Kaksi ensiksi mainit-

tua ovat tärkeimmät, sillä tiedosta ei ole apua vasta-alkajalle, ellei se liity rukouk-

sen harjoittamiseen.75 Myös tutkimuskirjallisuudesta oli löydettävissä monenlaisia 

puheenvuoroja hyvän hengellisen ohjaajan ominaisuuksista.  

       Katolisen papin ja hengellisten ohjaajien kouluttajan Chester P. Michaelin 

mukaan hengellisen ohjaajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat ensinnäkin 

tieto, kouluttautuminen ja harjaantuminen hengellisen ohjaajan tehtävässä. Toise-

na hän mainitsi ohjaajan jatkuvan hengellisen kasvun tärkeyden. Kolmantena 

ominaisuutena tulee terve järki ja arviointikyky sekä neljäntenä luotettavuus ja 

luottamuksellisuus.76 

        Katolinen pappi, filosofian tohtori ja karmeliitta Wilfrid Stinissen näkee tar-

peelliseksi, että hengelliseltä ohjaajalta löytyy kolme ominaisuutta, joita ovat ko-

keneisuus, kunnioitus sekä lempeys ja lujuus. Kokeneisuus merkitsee Stinissenille 

erityisesti sitä, että hengellisellä ohjaajalla on kokemusta kristillisestä uskosta ja 

hän elää Jumalan yhteydessä.77 Toinen hengellisen ohjaajan ominaisuus on kun-

nioitus, jolla Stinissen tarkoittaa syvää toisen ihmisen arvokkuuden ja persoonalli-

                                                 
73 De Loyola 1981, 17–19, 107–109; Lonsdale 2009, 149–151; Sievers 2012, 26. 
74 Lonsdale 2009, 147. 
75 Stinissen 1997, 11–12. 
76 Michael 2004, 14. 
77 Stinissen 1997, 12–13. 
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sen tien kunnioittamista.78 Kolmantena ominaisuutena on lempeys ja lujuus, jotka 

ovat molemmat Stinissenin mukaan ohjaajalle yhtä tärkeitä ominaisuuksia ja joi-

den tulee olla tasapainossa keskenään. Ne edustavat hänelle rakkauden eri puolia, 

jotka muodostavat Jumalassa täydellisen synteesin. Hengellisen ohjaajan tulisikin 

ottaa Jumala esikuvakseen.79  

        Anglikaanipappi Kenneth Leech on löytänyt kristillisestä traditiosta viisi 

olennaista hengellisen ohjaajan ominaisuutta. Hengellisen ohjaajan tulee olla Py-

hän Hengen palveluksessa. Hänellä tulee olla elämänkokemusta sekä kokemusta 

kristittynä olemisesta. Hänen tulee olla oppinut henkilö, jolla on arviointikykyä. 

Lisäksi hänen tulee antaa tilaa Pyhän Hengen toiminnalle, jotta Pyhä Henki voi 

toimia suoraan ja vapaasti ihmisten elämässä.80  

       William A. Barry ja William J. Connolly ovat Cambridgessa sijaitsevan Cen-

ter for Religious Development –koulutuskeskuksen perustajajäseniä. Barryn ja 

Connollyn mukaan parhaita kandidaatteja hengellisiksi ohjaajiksi ovat ne, jotka 

ovat eläneet elämää pelkäämättä sen tuomia iloja ja kipuja. Sellaiset ihmiset pys-

tyvät luomaan läheisen suhteen toiseen ihmiseen ja heillä on vahva kaipaus päästä 

syvemmälle jumalasuhteessaan. Barrylla ja Connollylla on kokemus, että parhai-

ten hengellisiksi ohjaajiksi sopivat ihmiset, jotka ovat kaikkein kärkkäimmin kiin-

nostuneita hengellisestä ohjauksesta. He ovat aktiivisia, eläväisiä, maanläheisiä ja 

älykkäitä. Nämä ihmiset eivät edusta yleisintä hengellisen ihmisen stereotypiaa. 

He ovat kuitenkin avoimia ja herkkiä reagoimaan Jumalan yhteydenottoihin ja 

heillä on vahva halu läheisyyteen.81  

       Lisäksi professori Paavo Kettunen on selvittänyt kahdeksan teologian opiske-

lijan ajatuksia ja odotuksia hengelliselle ohjaukselle. Materiaali koostui opiskeli-

joiden kirjoittamista esseistä. Hengelliseltä ohjaajalta odotettiin sitä, että hän on 

turvallisuutta ja luottamusta herättävä ihminen, ja että hän välittää olemuksellaan 

hyväksyntää, rakkautta, avarakatseisuutta ja erilaisten uskonnollisten näkemysten 

ymmärtämistä. Ominaisuudet, joita hengelliseltä ohjaajalta odotetaan, olivat luo-

tettavuus, kuuntelutaito, herkkyys, toisesta välittäminen, elämänkokemus, kyky 

ymmärtää toista, empaattisuus ja kyky vuorovaikutukseen. Teologian opiskelijat 

toivoivat myös, että hengellinen ohjaaja olisi läpikäynyt omia elämänkysymyksi-

                                                 
78 Stinissen 1997, 14–20. 
79 Stinissen 1997, 21–28. 
80 Leech 2001, 84–85. 
81 Barry & Connolly 2009, 37–38. 
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ään ja omaisi perustiedot psykologiasta ja psykiatriasta.82 Kettusen mukaan hen-

gelliseen ohjaajaan kohdistetaan hyvin samoja odotuksia kuin sielunhoitajaan tai 

ripin vastaanottajaan.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
82 Kettunen 1999, 364. 
83 Kettunen 1998, 203–211. 
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2 Tutkimuksen toteuttaminen 

2.1 Teoreettinen viitekehys ja tutkimustehtävä 

Tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin kuuluu ignatiaanista spiritualiteettia ja 

hengellistä ohjausta käsittelevä kirjallisuus. Tärkeimmät taustateokset olivat Igna-

tius de Loyolan kirja Hengellisiä harjoituksia sekä hänen omaelämäkertansa Py-

hiinvaeltajan kertomus.84 Osa tutkimuksen tietopohjasta on peräisin kandidaatin 

tutkielmastani vuodelta 2011.85 

     Ignatiaanisesta spiritualiteetista on löydettävissä paljon englanninkielistä kir-

jallisuutta ja jonkin verran myös tutkimuksia. Tutkija David L. Fleming on kirjoit-

tanut paljon aiheesta ja käytin hänen teoksistaan kirjaa What is Ignatian Spiritu-

ality? Lontoon yliopiston spiritualiteetin professori David Lonsdale on kirjoittanut 

kirjan Eyes to See, Ears to Hear.  Uskontopsykologiaan perehtyneen jesuiitan ja 

psykoanalyytikon William W. Meissnerin tutkimuksesta To the Greater Glory – a 

Psychological Study of Ignatian Spirituality oli minulle jonkin verran hyötyä.86  

       Suomenkielisestä kirjallisuudesta tärkeimpien joukossa oli Hengellisen oh-

jauksen kirjasta löytyvä Pirkko Lehtiön artikkeli ignatiaanisesta hengellisestä oh-

jauksesta sekä hänen kirjansa Pyhiinvaeltaja.87 Lisäksi viime vuosina Suomessa 

on ilmestynyt muutama ignatiaanista spiritualiteettia käsittelevä kirja: intialaisen 

jesuiitan Anthony de Mellon luennoista koostettu kirja Katseleminen – Mietiske-

lyä Ignatius de Loyolan Hengellisten harjoitusten äärellä sekä pappina ja psyko-

analyytikkona toimivan Peppi Sieversin kirja Kaipaus Jumalan luo – pieni opas-

kirja ignatiaanisista retriiteistä.88  

        Suomessa on ilmestynyt vain muutama gradu, jossa on käsitelty ignatiaanista 

spiritualiteettia. Peppi Sievers tutki aihetta gradussaan Längtan att komma närmare 

Gud – retreatdeltagares erfarenheter av den ignatianska spiritualiteten. Haastattelu-

aineiston avulla Sievers tutki Euroopassa 30 vuorokauden retriittiin osallistunei-

den suomalaisten kokemuksia ja sitä, miten retriitti vaikutti heidän omakuvaansa 

ja jumalakuvaansa. Teoreettisena kehyksenä tulkinnalle Sievers käytti Matti 

                                                 
84 De Loyola 1981; De Loyola 2004.  
85 Selvitin kandintutkielmassani ”Ignatiaaninen spiritualiteetti Suomessa” sitä, miten ignatiaaninen 
spiritualiteetti on tullut Suomeen ja miten se Suomessa ilmenee. Tutkimusmateriaalini muodostui 
silloin sähköpostilla tai puhelimitse tehdyistä asiantuntijahaastatteluista sekä Hiljaisuuden ystävät 
ry:n jäsenlehtien ignatiaanista spiritualiteettia koskevista artikkeleista.  
86 Fleming 2008; Lonsdale 2004; Meissner 1999. 
87 Lehtiö 2003; Lehtiö 2006. 
88 De Mello 2010; Sievers 2012.  
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Hyrckin suhteessaolon perusmielikuvien teoriaa. Sievers käsitteli myös ohjaajan 

roolia ohjattavan näkökulmasta. Joensuun yliopiston teologisesta tiedekunnasta 

valmistunut Raija Turunen tutki ignatiaanista spiritualiteettia uskontopedagogii-

kan näkökulmasta gradussaan Ainoastaan sydämellään näkee hyvin: mielikuvaop-

piminen Ignatius de Loyolan kasvatuskäsityksessä. Näiden lisäksi Heini Arvids-

son on analysoi Ignatius de Loyolan käsitystä kontemplaatiosta dogmatiikan pro 

gradu -tutkielmassaan.89 

        Tutkimuksen tekemistä on vaikeuttanut se, että ignatiaanisesta ohjauksesta ei 

ole löydettävissä samasta näkökulmasta tehtyä aiempaa tutkimusta ainakaan eng-

lanniksi. Hengellisen ohjauksen empiiristä tutkimusta käytännöllisen teologian 

näkökulmasta ei varsinaisesti ole. Sen vuoksi tutkimuksen teoriataustana olen 

käyttänyt kokeneiden hengellisten ohjaajien teoksia, jotka käsittelevät hengellistä 

ohjausta. Hengellistä ohjausta käsittelevistä kirjoista hyödynsin William A. Bar-

ryn ja William J. Connollyn teosta The Practice of Spiritual Direction. Molemmat 

heistä ovat taustaltaan jesuiittoja, mutta kirjassaan he käsittelevät hengellistä oh-

jausta kuitenkin yleisemmästä näkökulmasta.90 Hyödynsin myös ruotsalaisen us-

kontopsykologian professorin Owe Wikstömin kirjaa Häikäisevä pimeys. Kirja 

käsittelee muun muassa spiritualiteetin roolia kirkossa, sekä hengellisen ohjauk-

sen tehtävää sielunhoidossa.91 Wilfrid Stinissenin Hengellisestä ohjauksesta  -

nimisen kirjan merkittävin anti tälle tutkimukselle liittyi hengellisen ohjaajan 

ominaisuuksiin ja ohjaussuhteen vuorovaikutuksen kuvaamiseen.92 Chester P. 

Michaelin kirjan An Introduction to Spiritual Direction – A Psychological Ap-

proach for Directors and Directees näkökulma hengellisen ohjaajan ominaisuuk-

siin oli hyödyllinen, samoin kuin hänen kuvauksensa ohjaussuhteen sisältämistä 

ongelmakohdista.93  

      Tässä tutkimuksessa olen nähnyt tarpeelliseksi vastata seuraaviin tutkimusky-

symyksiin: 

1) Mitkä ovat ignatiaanisten ohjaajien käsitykset hengellisestä ohjauksesta ja 

hengelliseltä ohjaajalta vaadittavista ominaisuuksista? 

2) Mikä motivoi ignatiaaniseksi ohjaajaksi kouluttautumista ja ohjaajana 

toimimista? 

                                                 
89 Sievers 2010; Turunen 2003; Arvidsson 1985. 
90 Barry & Connolly 2009. 
91 Wikström 2003. 
92 Stinissen 1997. 
93 Michael 2004. 
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Pääpaino on ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä. Ignatiaanisten ohjaajien käsi-

tyksiin kuului tässä tutkimuksessa muun muassa heidän kuvauksensa hengellisen 

ohjauksen prosessista ja siitä millaisia ominaisuuksia ignatiaaniset ohjaajat pitivät 

olennaisina ja hyödyllisinä hengelliselle ohjaajalle. Ignatiaanisten ohjaajien käsi-

tyksiin liittyi myös kysymys siitä, mitä hengellinen ohjaus on. Tämän määrittele-

miseksi oli selvitettävä myös ohjaajien käsitykset hengellisen ohjauksen eroista ja 

yhtäläisyyksistä muihin auttamisen muotoihin, kuten sielunhoitoon, työnohjauk-

seen ja psykoterapiaan. Lisäksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyi ohjaa-

jien käsitykset siitä, mihin tarpeisiin ignatiaaninen spiritualiteetti vastaa. Tämä 

sitoo aihepiirin nykyaikaan ja luo kokonaiskuvaa hengellisen ohjauksen hyödyistä 

ja haasteista. Toinen tutkimuskysymys vastaa siihen, millaisia motivaatiotekijöitä 

on ignatiaaniseen ohjaajakoulutukseen hakeutumisen taustalla ja mikä jo koulut-

tautuneita ohjaajia motivoi jatkamaan ohjaajan tehtävässään.  

 

2.2 Tutkimusmenetelmän valinta ja aineiston keräämisen 
lähtökohdat 

Hirsijärven ja Hurmeen mukaan haastattelu on hyvä valinta silloin, kun kyseessä 

on vähän tutkittu tai tuntematon alue. Se on toimiva menetelmä myös monitahoi-

sissa aihepiireissä, kun etsitään ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Laadullisen tutkimus-

otteen valintaa puoltaa myös kiinnostukseni ihmisen yksilöllistä kokemusmaail-

maa kohtaan. Haastateltava on siinä aktiivinen ja merkityksiä luova osapuoli ja 

hän saa vapaasti tuoda esiin omia näkemyksiään.  Kyselylomakkeeseen verrattuna 

haastattelututkimus on joustavampi menetelmä, sillä se sallii täsmennykset, vas-

tauksen selventämisen ja kysymyksen toistamisen.94 Laadullisessa tutkimuksessa 

tavoitteena ei ole tilastollisten yleistysten tekeminen. Sen sijaan sen avulla voi-

daan kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa ja antaa 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle.95 

       Hiljaisuuden ystävät ry:n toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio lähetti tutki-

muspyynnön96 ignatiaanisten ohjaajien sähköpostilistalle. Siinä selvennettiin tut-

kimuksen tarkoitusta ja tavoitteita. Se sisälsi myös linkin nettikyselyyn. Tutki-

muskysymyksiin vastaamiseksi oli tarpeen selvittää ensin millainen kokonaiskuva 

muodostui vuosien 2003–2011 välisenä aikana ignatiaanisiksi ohjaajiksi koulut-

                                                 
94 Hirsijärvi & Hurme 2008, 35–36; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73. 
95 Tuomi & Sarajärvi 2009, 85. 
96 Liite 1, tutkimuspyyntö. 
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tautuneista henkilöistä. Taustatietojen selvittäminen oli tärkeää, sillä ignatiaanisis-

ta ohjaajista ei ollut olemassa tilastotietoa. Taustatietoihin kuului muun muassa 

sukupuoli, ikä, asuinalue, kirkkokunta, koulutustausta, ammatti ja ignatiaanisen 

ohjaajakoulutuksen suorittamisvuosi. Halusin myös tietoa siitä, miten ohjaajat 

käytännössä hyödyntävät ignatiaanista ohjaajakoulutusta. Viimeisen kysymyksen 

yhteydessä ohjaajat saivat kertoa yhteystietonsa, mikäli he olivat halukkaita haas-

tatteluun. Nettikyselyn anti tälle tutkimukselle oli pääasiassa taustatietojen selvit-

tämisessä ja haastateltavien valinnassa. Olen käyttänyt sitä myös niissä kohdin, 

joissa tutkimukseen osallistunut ignatiaaninen ohjaaja on avoimessa vastaukses-

saan tuodut esiin jonkin tutkimuskysymysten kannalta merkittävän näkökulman. 

        Hiljaisuuden ystävät ry. on kouluttanut Suomessa ignatiaanisia ohjaajia vii-

tenä vuotena (2003, 2006, 2008, 2011 ja 2013). Koska tutkimusaineisto kerättiin 

vuonna 2012, viimeisen kurssin ignatiaaniset ohjaajat rajautuivat pois tästä tutki-

muksesta. Neljän ensimmäisen kurssin aikana koulutettiin 58 ignatiaanista ohjaa-

jaa, joille tutkimuspyyntö lähetettiin. Ensimmäisen sähköpostin jälkeen lähetettiin 

vielä kaksi muistutusta, joiden jälkeen vastauksia oli kertynyt 41 kappaletta. Ky-

selyyn vastasi 71 % kaikista koulutetuista ignatiaanisista ohjaajista. Näin ollen 

vastauksista saatua kokonaiskuvaa ignatiaanisten ohjaajien taustoista voidaan pi-

tää melko luotettavana.  

       Valitsin haastateltavat internet-kyselystä saamieni tietojen perusteella. Minul-

la oli runsaasti valinnanvaraa, sillä peräti 70 % kyselyyn vastanneista ilmoitti ole-

vansa käytettävissä haastattelua varten. Haastateltavat valitsin osittain sillä perus-

teella, että näyte edustaisi tutkimusjoukkoa monipuolisesti. Toinen valintaperuste 

on noussut tutkijan intuitiosta. Olen valinnut haastateltavien joukkoon sellaisia 

henkilöitä, joiden olen arvellut edustavan erilaisia käsityksiä ja jotka ovat jollakin 

erityisellä tavalla kiinnittäneet huomioni esimerkiksi avoimiin kysymyksiin vas-

taamisen kautta.  Halusin aineiston olevan lähtökohdiltaan heterogeeninen, koska 

halusin nähdä, eroavatko hyvin erilaisista taustoista tulevien ignatiaanisten ohjaa-

jien näkemykset hengellisestä ohjauksesta. Tuomi ja Sarajärvi korostavat sitä, että 

heterogeenisyyden tutkiminen vaatii kooltaan suuremman aineiston.97 Valitsemani 

11 haastateltavaa muodostavat 19 % koko tutkimusjoukosta. 

          Suurin osa haastateltavista oli teologeja (6 henkilöä), mutta joukossa oli 

myös psykoterapeutteja ja muiden ammattiryhmien edustajia. Osalla on useam-

man alan koulutus samanaikaisesti. Kaksi haastateltavista oli miehiä ja haastatel-
                                                 
97 Tuomi & Sarajärvi 2009, 90. 
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tavien keski-ikä oli 58 vuotta, mikä on myös internet-kyselyyn vastanneiden ig-

natiaanisten ohjaajien keski-ikä. Yksi haastateltava kuului johonkin muuhun kuin 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kaiken kaikkiaan haastateltavat vastasivat tilas-

tollisesti ohjaajien keskiarvoa, mutta he olivat keskimääräistä kokeneempia ig-

natiaanisina ohjaajina ja hyödyntäneet keskimääräistä aktiivisemmin ignatiaanista 

ohjaajakoulutustaan. On tärkeää, että henkilöt joita haastatellaan, tietävät tutkitta-

vasta ilmiöstä mahdollisimman paljon ja että heillä on monipuolista kokemusta 

asiasta.98   

          Ennen haastattelujen aloittamista osallistuin ignatiaaniseen kahdeksan päi-

vän retriittiin Loyola Hall -nimisessä katolisessa retriittikeskuksessa Liverpoolin 

lähellä tammikuussa 2012. Näin tämän tarpeelliseksi, jotta pääsisin aihepiiriin 

sisälle myös käytännön tasolla ja jotta osaisin haastatteluissa kysyä olennaisia 

kysymyksiä.  

2.3 Teemahaastattelu ja sisällönanalyysi 

Ignatiaaninen kahdeksan päivän retriitti antoi eväitä teemahaastattelurungon laa-

timiseen ja syvällisempään tutkimusotteeseen sekä muutti jonkin verran myös 

tutkimuskysymyksiäni. Retriitin jälkeen tein esihaastattelun, jonka jälkeen muok-

kasin teemahaastattelurunkoa99 ja pohdin omaa rooliani tutkijana. Esihaastattelu 

päätyi myös osaksi varsinaista tutkimusaineistoa, sillä se vastasi hyvin tutkimus-

kysymyksiini.  

       Teemahaastattelussa kysymykset nousevat teema-aiheluettelosta, ja tutkija 

voi esittää ne siinä järjestyksessä kun katsoo aiheelliseksi. Hirsijärven ja Hurmeen 

mukaan menetelmä sallii myös joustavuuden: on tilannekohtaisesti harkittava, 

onko välttämätöntä keskustella kaikista tutkimukseen liittyvistä ilmiöistä haastat-

telutilanteessa. Tuomi ja Sarajärvi puolestaan pitävät sekä makukysymyksenä että 

laadullisen tutkimuksen perinteisiin liittyvä kysymyksenä sitä, pitääkö kaikille 

tiedonantajille esittää kaikki suunnitellut kysymykset, pitääkö kysymykset esittää 

aina samassa järjestyksessä ja pitääkö sanamuotojen olla jokaisessa haastattelussa 

samat. Yhdenmukaisuuden vaateen aste vaihtelee: vaihteluväli on lähes avoimen 

haastattelun tyyppisestä strukturoidusti etenevään haastatteluun.100 

       Tässä tutkimuksessa sovelsin edellä mainittuja ohjeita siten, että haastatelta-

vat saivat ensin kertoa vapaasti aihepiiriin liittyen. Tähän jälkeen tein täsmentäviä 

                                                 
98 Tuomi & Sarajärvi 2009, 85. 
99 Liite 2: Teemahaastattelurunko. 
100 Hirsijärvi & Hurme 2008, 66; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73. 
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kysymyksiä ja huolehdin siitä, että jokaista teema-aluetta käsiteltiin. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että toisinaan haastattelukysymykset tulivat esitettyä täsmälleen 

teemahaastattelurungon mukaisesti ja toisinaan tilanne eteni hyvinkin vapaassa 

järjestyksessä. 

       Tuomi ja Sarajärvi pitävät haastattelun tärkeimpänä asiana sitä, että halutusta 

asiasta saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Heidän mukaansa on perusteltua 

antaa haastattelukysymykset ja aiheet tiedonantajille jo hyvissä ajoin etukäteen 

tutustuttaviksi. En kuitenkaan antanut haastattelukysymyksiä etukäteen tiedonan-

tajille, sillä halusin että vastaukset olisivat mahdollisimman aidot ja vastaukset 

eivät tuntuisi siltä, että ne on opeteltu etukäteen. Sen sijaan kirjallisessa tutkimus-

pyynnössä selvensin tutkimuksen tavoitteita ja teemoja sekä kerroin teema-

alueista suullisesti ennen haastattelun alkua.      

      Haastattelut toteutin maalis–toukokuussa 2012. Haastattelut kestivät 45 mi-

nuutista kahteen tuntiin. Keskimäärin ne kestivät 1 tunnin ja 20 minuuttia. Litte-

roinnin sain valmiiksi lokakuussa 2012. Yksi haastatteluista tehtiin englanniksi. 

Nimettömyyden säilyttämiseksi olen kuitenkin kääntänyt tässä tutkimusraportissa 

käyttämäni suorat lainaukset suomeksi. 

      Haastattelussa oli alun perin kolme osaa, joista ensimmäinen koski haastatel-

tavan hengellistä matkaa lapsuudesta tähän päivään, toinen hänen käsitystään 

hengellisestä ohjauksesta ja kolmannessa osassa tuli esiin ignatiaanisen spirituali-

teetin ja hengellisten harjoitusten tuomat muutokset haastateltavan elämään. Tässä 

tutkimuksessa syvennyin haastattelun toiseen osaan eli hengelliseen ohjaukseen. 

Hyödynsin haastattelun kahta muuta osaa silloin, kun ne liittyivät tutkimuskysy-

mykseen. 

      Analysoin tutkimusaineiston käyttämällä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysiä 

voidaan pitää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin liitettävänä väljänä teoreettisena 

kehyksenä tai yksittäisenä metodina.101 Analyysin tarkoitus on luoda selkeäsanai-

nen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sen avulla järjestellään aineistoa tiiviiseen ja 

selkeään muotoon. Tämä pyritään tekemään niin, että aineiston sisältämä tieto ei 

katoaisi. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon 

lisääminen, sillä hajanaista aineistoa selkiyttämällä saadaan mielekkäämpää ja 

yhtenäisempää informaatiota. Selkeytetystä aineistosta voidaan tehdä luotetta-

vampia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston laadullinen käsittely pe-

rustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, 
                                                 
101 Tuomi & Sarajärvi 2003, 93. 
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käsitteellistetään ja kootaan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi.102 Tässä tut-

kimuksessa analyysiprosessi oli aineistolähtöinen, eli tutkimusaineistosta on pyrit-

tiin luomaan teoreettinen kokonaisuus – empiirisestä aineistosta on edettiin kohti 

käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä.103 

        Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta loi pohjan tutki-

musaineiston analysoimiselle. Sen jälkeen perehdyin haastattelujen sisältöön ko-

konaisuudessaan lukemalla niitä hitaasti ja ajatuksella. Tämän jälkeen jatkoin lu-

kemista niin, että käytin apuna värikyniä ja merkitsin eri teema-alueet eri väreillä 

ja kirjasin ylös haastateltavan kertomuksesta esiin nousevia huomioita. Koodasin 

aineiston, eli keräsin olennaiset asiat erilleen muusta aineistosta. Tähän vaihee-

seen kuului muun muassa aineiston jäsentelyä. 

         Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen keskityin analysoimaan haastattelun 

keskimmäistä osaa, joka koski hengellistä ohjausta. Kävin aineistoa uudelleen läpi 

tutkimustehtävän näkökulmasta. Karsin pois kaiken tutkimuskysymykseen vas-

taamisen kannalta epäolennaisen informaation tiivistämällä ja pilkkomalla haas-

tattelua osiin. Toisinaan tutkimuskysymykseen liittyviä seikkoja tuli esiin myös 

muissa haastattelun osissa, jolloin otin ne analyysissäni huomioon. Teemoittelin 

aineiston ja järjestin sen mukaan, mitä kustakin teemasta oli sanottu. Samaa asiaa 

tarkoittavat ilmaukset klusteroin eli ryhmittelin ja yhdistelin luokaksi. Nimesin 

luokat sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Alaluokkia yhdistelemällä muodostin ylä-

luokkia, ja yläluokkia yhdistelemällä muodostuivat kokoavat käsitteet. 

2.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Ihmisiin kohdistuvien tutkimusten tärkeimpiin eettisiin periaatteisiin kuuluu haas-

tateltavan informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus, haastattelun 

tuomat seuraukset haastateltavalle sekä yksityisyyden säilyttäminen.104 

       Kysyin Hiljaisuuden ystävien toiminnanjohtajalta Sirkka-Liisa Rauniolta lu-

van tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkimuspyynnön laatimisessa otin huomioon 

eettiset seikat, kuten riittävän tiedon antamisen tutkimuksen tarkoituksesta, sekä 

luottamuksellisuudesta kertomisen. Ennen jokaista haastattelua kerroin tiedonan-

tajalle haastattelun kulusta sekä tilanteeseen liittyvistä yleisistä asioista. Korostin 

haastattelun ja tietojen käsittelemisen luottamuksellisuutta ja kysyin luvan nauhu-

rin käyttämiseen. Kerroin, että nauhoituksen voi tarvittaessa katkaista ja että kaik-

                                                 
102 Tuomi & Sarajärvi 2003, 110. 
103 Eskola 2010, 182. 
104 Hirsijärvi & Hurme 2008, 20; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131. 
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kiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Haastateltava sai olla yhteydessä myös 

jälkikäteen, mikäli olisi halunnut lisätä jotakin kertomaansa.  

        Useimmista haastattelutilanteista muodostui hyvin syvällisiä, sillä haastatel-

tavat kertoivat paikoin yksityiskohtaisesti oman hengellisen matkansa vaiheita ja 

arvioivat ignatiaanisen spiritualiteetin ja hengellisen ohjaamisen vaikutuksia 

omassa elämässään. Tämä antoi heille mahdollisuuden sanoittaa omia tunteitaan 

ja oivalluksiaan, vaikka paikoin matkan vaiheista kertominen saattoi tuntua myös 

raskaalta. Tutkimustulosten luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa joidenkin haas-

tattelujen venyminen melko pitkiksi, jolloin loppupuolella haastattelua tiedonanta-

jien keskittymiskyky ja jaksaminen on saattanut hieman kärsiä. 

         Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt pääasiassa haastattelun keskimmäiseen 

osaan. Se on raportoinnin luottamuksellisuuden kannalta yksinkertaisempi koko-

naisuus, eikä aiheuta suuria vaikeuksia tiedonantajien anonymiteetin säilyttämi-

sessä. Kuitenkin olen päätynyt kertomaan haastateltavistani vain yleisellä tasolla. 

Yksittäisten haastateltavien ikää, sukupuolta, asuinaluetta tai kirkkokuntaa en ha-

lua paljastaa. Tarkkoja tietoja koulutustaustoista ja ammateista en kerro. Koulu-

tustausta tulee kuitenkin epäsuorasti esiin tutkimustuloksista raportoitaessa.  Tie-

dot on pyritty järjestämään raportissa siten, että osallistujien nimettömyys säilyy. 

Tutkimuksen yhteydessä saatuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja 

käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. Olen pyrkinyt valinnoillani edistä-

mään tutkittavien suojaa ja hyvinvointia. 

          Yksi tutkimuksen luotettavuutta heikentävä asia on se, että menetin yhden 

haastattelun nauhoituksen teknisten ongelmien vuoksi. Olin tehnyt haastattelun 

jälkeen muistiinpanot tutkimuspäiväkirjaan, mutta valitettavasti nuo muistiinpanot 

koskivat pääasiassa haastattelun niitä osia, jotka rajautuivat pois tutkimuksesta. 

Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi kysyin tiedonantajan halukkuutta 

täydentää haastattelua. Sain häneltä vastaukset kysymyksiini sekä kaikki tutki-

mustehtävän kannalta olennaiset tiedot sähköpostitse, ja liitin ne osaksi tutkimus-

aineistoa.           

         Tutkimuksessa raportoitu tieto on todennettavissa litteroidusta materiaalista. 

Olen pyrkinyt analysoimaan tietoa niin kriittisesti, objektiivisesti ja puolueetto-

masti kuin on mahdollista. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa ei kuitenkaan mi-

kään havainto ei ole sinällään objektiivinen, vaan käytetyt käsitteet, tutkimusase-

telma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia, ja vaikuttavat näin ollen myös tulok-

siin. Ratkaisuna tähän ongelmaan on se, että tutkijan tulee tiedostaa ja kirjoittaa 
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auki omat ennakkokäsityksensä ja sitoumuksensa.105 Vahvin ennakko-oletukseni 

oli se, että arvelin tutkittavien koulutus- ja ammattitaustan vaikuttavan heidän 

käsityksiinsä hengellisestä ohjauksesta ja heidän tapaansa toimia ignatiaanisina 

ohjaajina. Koska valitsin tutkimusjoukkoon mahdollisimman erilaisista taustoista 

tulevia ihmisiä, oletin saavani myös erilaisia vastauksia. 

        Objektiivisuuden vaalimisessa minua auttoi se seikka, että tarkastelin ignati-

aanisia ohjaajia ulkopuolisen silmin.  Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa osal-

listumiseni kahdeksan päivän ignatiaaniseen retriittiin. Se auttoi minua pääsemään 

sisälle aihepiiriin ja ymmärtämään paremmin haastateltavieni kokemusta ja aja-

tuksia. Toisaalta se myös lisäsi omaa innostustani ignatiaanista spiritualiteettia 

kohtaan, ja koin tutkimusaihepiirin entistä tärkeämmäksi myös henkilökohtaisella 

tasolla. Olen pyrkinyt tässä tutkimuksessa tiedostamaan tämän seikan ja ottamaan 

asiaan tunnetasolla riittävää etäisyyttä parantaakseni tutkimuksen luotettavuutta. 

Etäisyyden ottaminen on ollut siinä mielessä helppoa, koska en lukeudu itse ig-

natiaanisiin ohjaajiin, enkä ennen tätä tutkimusprosessia tuntenut heistä ketään 

henkilökohtaisesti. 

       Tutkijassa ja aineistonkeruumenetelmässä on tapahtunut muutosta tutkimus-

prosessin myötä. Osa käytetystä materiaalista, esimerkiksi muutamat asiantuntija-

haastattelut, oli kerätty jo kandidaatin tutkielmaani varten vuonna 2011. Tällöin 

en ollut perehtynyt vielä haastattelutekniikkaan. Tutkimusprosessin aikana kas-

voin ja kehityin tutkijana, joten viimeisimmissä haastatteluissa olin oppinut paljon 

aihepiiristä niin sisällöllisesti kuin myös teknisesti, jos niitä vertaa ensimmäisiin. 

Tällä ei liene kovin suurta merkitystä tutkimustulosten kannalta, sillä ignatiaaniset 

ohjaajat osoittautuivat helpoiksi haastateltaviksi korkean koulutustasonsa ja mui-

den henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Tuloslukujen yhteydessä kerron 

kuitenkin tarkemmin haastattelutekniikan ongelmakohdista ja niiden mahdollises-

ta vaikutuksesta tutkimustuloksiin. 

 

 

 
 

 

                                                 
105 Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136. 
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3 Ignatiaanisten ohjaajien taustat ja motivaatioteki-
jät sekä hengellisen ohjauksen suhde muihin aut-
tamisen muotoihin 

3.1 Ignatiaanisten ohjaajien koulutus Suomessa 

Kesällä 2003 järjestettiin Suomessa ensimmäinen kurssi, jossa koulutettiin ignati-

aanisia hengellisiä ohjaajia. Kurssi pidettiin englanniksi ja sieltä valmistui 14 oh-

jaajaa.106 Ensimmäinen suomenkielinen ignatiaaninen ohjaajakurssi järjestettiin 

vuonna 2006. Tämän jälkeen kursseja on järjestetty vuosina 2008, 2011 ja 2013. 

Jatkossa koulutus on suunniteltu järjestettäväksi Hiljaisuuden ystävät ry:n toimin-

nanjohtaja Sirkka-Liisa Raunion mukaan noin joka toinen vuosi. Suomessa käy-

tetty tapa kouluttaa ignatiaanisia ohjaajia on peräisin Iso-Britanniasta, ja edelleen 

koulutuksessa noudatetaan Brittein saarilta peräisin olevia käytäntöjä, vaikka kou-

luttajajoukko onkin koostunut suomalaisista.107 Tähän on vaikuttanut se, että brit-

tiläinen jesuiitta Gerald Hughes on ollut yksi merkittävä taustahenkilö ignatiaani-

sen spiritualiteetiin liittyvän tiedon lisääntymisessä ja syvenemisessä Suomessa 

2000–luvun vaihteessa.108  

      Pääsyvaatimuksena koulutukseen on se, että koulutukseen hakeutuvalla henki-

löllä on henkilökohtaista kokemusta ignatiaanisesta menetelmästä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että hän on käynyt läpi joko ignatiaanisen 8 päivän retriitin tai 

kaksi lyhyempää henkilökohtaisesti ohjattua retriittiä.109 Koulutusvuorokausia on 

yhteensä 14, ja kokonaisuus on toteutettu yhdessä tai kahdessa osassa. Koulutuk-

sen alussa on kurssimuotoista opiskelua, jossa käydään läpi muun muassa Ignatius 

de Loyolan elämää sekä hengellisten harjoitusten ja jesuiittojen historiaa. Niiden 

lisäksi koulutukseen kuuluu sisällöllisiä aiheita, kuten menetelmään liittyviä ky-

symyksiä ja hengellistä ohjausta. Koulutettavat on alusta saakka jaettu pienryh-

miin, joiden jäsenet tapaavat kerran päivässä. Koulutuksessa käytetään johdon-

mukaisesti hengellisestä ohjaajasta nimitystä matkakumppani ja hengellisiä har-

joituksia tekevää henkilöä kutsutaan vaeltajaksi. Näiden termien käytöllä halutaan 

tuoda esiin, että kyse ei ole toisen ihmisen ohjaamisesta, vaan kumppanuudesta.110  

        Koulutuksen loppuosassa on retriittijakso, jossa eletään ignatiaanisen retriitin 

ohjelman mukaan.  Kurssilaiset jaetaan kahteen ryhmään: toinen puolisko saa har-
                                                 
106 Rauhaniemi 2006, 41.  
107 Sirkka-Liisa Raunio: asiantuntijahaastattelu 22.1.2012. 
108 ks.esim. Kotila 2000b sekä Gerald Hughesin Hiljaisuuden ystävien jäsenlehdessä vuonna 2001 
julkaistu kolmiosainen kirjoitussarja ”Ignatiaanisten harjoitusten renessanssi”. 
109 Sirkka-Liisa Raunio: asiantuntijahaastattelu 22.1.2012. 
110 Sirkka-Liisa Raunio: asiantuntijahaastattelu 22.1.2012. 
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joitella ensin matkakumppanina olemista ja toinen osa on vaeltajan roolissa. Vael-

taja rukoilee neljä tuntia päivässä ja tapaa päivittäin matkakumppaniaan. Matka-

kumppanin roolissa olevilla on omat palaverit ohjaajien kanssa, joissa käydään 

läpi ohjaajan tehtävää sekä mieleen nousseita kysymyksiä. Tämän jälkeen osat 

vaihtuvat.111 

         Pääsyvaatimukset ignatiaaniseen ohjaajakoulutukseen ovat aika kevyet. Ig-

natiaanisen ohjaajan ei ole esimerkiksi tarvinnut tehdä hengellisiä harjoituksia 

kokonaisuudessaan. Haastateltava N1 toi esiin, että esimerkiksi hengellisiä ohjaa-

jia kouluttavilla jesuiitoilla on pitkä ja perusteellinen kokemus ja koulutus. Hän 

oli kuullut sanottavan, että kahden viikon koulutus on vasta ”pintaraapaisu”. Sisäl-

löllisen osaamisen kehittäminen vaatii ohjaajalta paljon työtä. Se että ohjaaja pys-

tyy alkuvaiheessa antamaan ohjattavalle koulutuksessa opastetut asiaankuuluvat 

raamatunkohdat, on vasta muodollista osaamista ja paljon syvemmällekin osaa-

mistaan voisi kehittää.112 Eräs ignatiaaninen ohjaaja, jolla oli runsaasti kaikenlais-

ta ohjaajakoulutusta, koki osaamisensa riittäväksi vasta, kun oli käynyt sekä ig-

natiaanisen ohjaajakoulutuksen että 30 vuorokauden retriitin ulkomailla: 
Mielestäni ignatiaaninen ohjaajakoulutus oli kohdallani hyvin merkittävä, mutta 
mielestäni ei riittävä "paketti" edes 8 päivän retriitin vetämiseen. Ei, vaikka minulla 
on taustalla ennen ohjaajakoulutusta kirkon sielunhoidon erityiskoulutus, työnohjaa-
jakoulutus, --- noin 2 vuotta kestänyt Hengellisen matkakumppanuuden prosessi, 
jonka pohjalta ja velvoittamana vedin vajaat 2 vuotta kestävän viikottaisen hengelli-
sen ohjauksen ryhmän. Ignatiaanisen ohjaajakurssin jälkeen --- kävin Englannissa 30 
päivän ignatiaaniset harjoitukset. --- Mielestäni vasta Suomen ohjaajakoulutus ja 30 
päivän harjoitukset yhdessä riittivät siihen, että koin mahdolliseksi alkaa ohjata. 
(Nettikysely/lomake 4) 

 

Haastattelemistani ignatiaanisista ohjaajista peräti seitsemän oli käynyt läpi 30 

vuorokauden ignatiaanisen retriitin.  Hengellisten harjoitusten täysimittaisesta 

kokemisesta on epäilemättä hyötyä ignatiaanisen ohjaajan tehtävässä. Lyhyem-

missä retriiteissä osa harjoituksista jää tekemättä, ja näin ollen kokeneisuus ig-

natiaanisesta menetelmästä ei ole yhtä vahva. Kouluttautuminen ignatiaaniseksi 

ohjaajaksi ja pitkän retriitin läpikäyminen ei sinänsä tee vielä ihmisestä hengellis-

tä ohjaajaa. Tutkimushaastatteluissa tuli esiin esimerkiksi se, että hengellisen oh-

jaajan mandaatti saadaan silloin, kun joku ihminen pyytää matkakumppanik-

seen.113 

                                                 
111 Sirkka-Liisa Raunio: asiantuntijahaastattelu 22.1.2012. 
112 1/H24. 
113 Tutkimusaineisto 2012. 
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       Ignatiaanisten ohjaajien joukko on naisvaltainen. Naisten osuus vastaajista on 

yllättävän suuri. Muualla maailmassa todennäköisesti miesten osuus ainakin kato-

lilaisten keskuudessa on suurempi. Joiltain osin jakaumaa voivat selittää tilastot, 

joiden mukaan naiset ovat tutkimusten mukaan kaikkialla maailmassa keskimää-

räistä uskonnollisempia kuin miehet.115 Tilastot Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon työntekijöistä kertovat myös sen, että vaikka tällä hetkellä suurin osa kir-

kon papeista on miehiä, naisten osuus kasvaa koko ajan. Naisten osuus kaikista 

kirkon työntekijöistä oli vuonna 2012 71 %. Naiset toimivat miehiä useammin 

tehtävissä, joihin kuuluu sielunhoitoa (esimerkiksi diakoniatyö, sairaalasielunhoi-

to, perheneuvonta). Myös kirkon aktiivisista jäsenistä, esimerkiksi jumalanpalve-

luksissa kävijöistä, suurin osa on naisia.116  

       Kyselyyn vastanneista ohjaajista 46 % asui Uudellamaalla ja 27 % Pirkan-

maalla. Loput 27 % ohjaajista asui Pohjanmaalla, Lapissa, Satakunnassa, Savossa 

tai Varsinais-Suomessa (Kuvio2). Ignatiaaniset ohjaajat siis asuvat Suomessa 

pääosin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Näissä maakunnissa heitä löytyi isoista 

kaupungeista tai näiden kaupunkien välittömästä läheisyydestä. Tämä voi selittyä 

sillä, että isoissa kaupungeissa ja niiden läheisyydessä on monipuolisempaa hen-

gellistä tarjontaa. Esimerkiksi Heponiemen hiljaisuuden keskus sijaitsee Karjaloh-

jalla, joten sinne on luontevinta päästä pääkaupunkiseudun lähistöltä. Pohditta-

vaksi jää kertooko tulos siitä, että ignatiaaninen ohjaus olisi keskittynyt pääosin 

näille alueille.  

 

Kuvio 2: Ignatiaanisten ohjaajien asuinalue Suomessa vuonna 2012 (N=41) 

 
                                                 
115 ks. esim. Niemelä Kati: Miesten uskonnollisuus ja henkisyys. 
116 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilastot vuodelta 2012; Kirkon tutkimuskeskuksen tutki-
mus jumalanpalveluksissa kävijöistä 2012. 
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         Kyselyyn vastanneista ignatiaanisista ohjaajista peräti 76 % oli suorittanut 

myös Hiljaisuuden ystävät ry:n retriitinohjaajakoulutuksen.  Tämän perusteella 

voidaan sanoa, että ohjaajien sitoutuminen hiljaisuuden liikkeeseen on vahvaa.117 

Tämän saattoi todeta myös haastateltavien elämäntarinoista.  Monille haastatelta-

ville ignatiaaniseen spiritualiteettiin tutustuminen oli ollut luonteva jatkumo sille, 

että he olivat jo aiemmin viehättyneet kristillisestä spiritualiteetista, mystiikan 

teologiasta, hengellisestä ohjauksesta ja Jumalan kohtaamisesta hiljaisuudessa, 

sekä saattoivat kokea hiljaisuuden liikkeen jopa kotinaan. Kuitenkin N10:n elä-

mäntarina kulki täysin omia polkujaan. Hänen kiinnostuksensa lähti nimenomaan 

ignatiaanisesta spiritualiteetista ja laajeni myöhemmin muuhun kristilliseen spiri-

tualiteettiin. Hän ei kokenut kuuluvansa siihen joukkoon, joka ”syventelee koke-

mustaan menemällä ignatiaanisiin retriitteihin”.118 Kyselyyn vastanneiden koulu-

tus- ja ammattitaustassa näkyi vahvana kirkon työ. Vastaajista 28 henkeä eli 68 % 

oli teologeja. Näistä 21 henkilöä kertoi toimivansa tällä hetkellä pappeina. Pap-

pien lisäksi muita kirkollisia ammattiryhmiä olivat nuorisotyönohjaajat ja diako-

niatyöntekijät. Yhdeksällä henkilöllä oli jonkinlainen psykoterapiakoulutus. Myös 

kasvatustieteilijöitä ja opettajia oli joukossa jonkin verran. Heistä tosin lähes 

kaikki tekivät tällä hetkellä jotain muuta työtä. Joukossa oli muutamia terveyden-

huollon ammattilaisia sekä kirjava edustus erilaisia muita korkeakoulu- tai am-

mattitutkintoja.     

       Huomattava osa ignatiaanisista ohjaajista toimi erilaisissa asiantuntija- tai 

johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Yrittäjät olivat suurimmaksi osaksi psykoterapeut-

teja. Kirkon erityissielunhoidon tehtävissä työskenteleviä oli myös vastaajien jou-

kossa. Mielenkiintoista oli se, että peräti kuusi vastaajista oli ollut tai oli tällä het-

kellä Suomen Lähetysseuran palveluksessa.119 Yksi haastateltava arvioi, että lähe-

tystyössä ulkomailla joutuu olemaan itsensä kanssa tekemisissä eri tavoin kuin 

monessa muussa työssä, ja tarve tehdä töitä oman uskonelämänsä kanssa on pin-

nalla.120 Merkillepantavaa oli myös työnohjaajien osuus. Koulutus- ja ammatti-

taustasta voi päätellä sen, että ignatiaanisia ohjaajia yhdistää ihmisläheinen työ ja 

kiinnostus ihmistä kohtaan.121 

                                                 
117 Kyselyaineisto 2012. 
118 Haastatteluaineisto 2012; 10/H6. 
119 Kyselyaineisto 2012. 
120 4/H16. 
121 Kyselyaineisto 2012. 
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       Eläkkeellä ilmoitti olevansa 9 henkeä, mikä on yli viidennes vastaajien koko-

naismäärästä. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon ohjaajien ikäja-

kauman ja elämänkokemuksen merkityksen hengellisen ohjaajan tehtävässä. 

Haastateltava N1 arveli, että joskus saattaa käydä niin, että koulutuksen käynyt 

ihminen ei voimavarojen vähenemisen vuoksi pysty hyödyntämään osaamistaan 

ignatiaanisen ohjaajan tehtävässä. Koulutuksen läpikäyminen voi kuitenkin pal-

vella heitä itseään ja heidän hengellistä elämäänsä.122 

3.3 Ignatiaanisen ohjaajakoulutuksen hyödyntäminen 

Ignatiaanista spiritualiteettia ja ohjaajakoulutusta oli hyödynnetty monella eri ta-

valla (kuvio 3). Ignatiaanisen spiritualiteetin vaikutus näkyi peräti 33 vastaajan 

henkilökohtaisessa hartauselämässä. Varsinaisista koulutuksen hyödyntämismuo-

doista suosituimmaksi osoittautui arkiretriitti eli hengellisten harjoitusten ohjaa-

minen arjen keskellä ryhmille tai yksittäisille ihmisille. Tältä osin tulos olisi ollut 

erilainen, mikäli kysely olisi suoritettu vuotta aikaisemmin. Nyt vastauksissa nä-

kyi se, että monet pääkaupunkiseudun ignatiaanisista ohjaajista oli valjastettu ke-

väällä 2012 alkavaan arkiretriittikokeiluun, joka oli suunnattu Helsingin hiippa-

kunnan työntekijöille. 

       Toiseksi suosituin tapa hyödyntää ohjaajakoulutusta oli kahdeksan päivää 

kestävän ignatiaanisen retriitin ohjaaminen. Vastaajista peräti 22 henkilöä eli hie-

man yli puolet oli ollut ohjaamassa kahdeksan päivän retriittiä. Seuraavaksi tuli 

lyhyemmän henkilökohtaisesti ohjatun retriitin pitäminen, johon oli osallistunut 

19 vastaajaa. Vastaajista 15 oli ollut ohjaamassa erilaisia hengellisen matkakump-

panuuden ryhmiä, joissa hyödynnettiin ignatiaanista raamatunlukumenetelmää. 

Koulutuksesta oli ammennettu myös hengelliseen ohjaukseen, eli 14 henkeä hyö-

dynsi tavalla tai toisella koulutustaan antaessaan yksittäisille ihmisille hengellistä 

ohjausta. Vastanneista kahdeksan oli ollut joko kouluttamassa uusia ignatiaanisia 

hengellisiä ohjaajia, tai hyödynsi osaamistaan esimerkiksi pitämällä ignatiaanista 

spiritualiteettia käsitteleviä koulutustuokioita jossain muussa yhteydessä. Seitse-

män henkilöä hyödynsi ignatiaanista menetelmää hiljaisuuden retriiteissä tai hil-

jaisuuden päivissä.  

      Näiden lisäksi omaa osaamista hyödynnettiin muun muassa jumalanpalveluk-

sissa, saarnan valmistelussa, hartauksissa, kirjoitustoiminnassa ja luovassa työs-

kentelyssä. Muutamat vastaajat kertoivat myös, että ignatiaaniseen spiritualiteet-

                                                 
122 Kyselyaineisto 2012; 1/H10. 
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tiin tutustuminen oli rikastuttanut elämää ekumeenisesti. Vastauksia lukiessa ei 

kuitenkaan voi vetää rajaa sen välille, mitkä näistä muista asioista johtuivat ohjaa-

jakoulutuksen suorittamisesta ja mitkä siitä, että hengelliset harjoitukset ja ignati-

aaninen raamatunlukutapa oli koettu hedelmälliseksi omassa elämässä. Sama kos-

kee myös henkilökohtaista hartauselämää. Henkilö, jolle ignatiaaninen spirituali-

teetti on tullut läheiseksi ja tärkeäksi, voi hyödyntää sitä monin tavoin, vaikka ei 

suorittaisikaan ohjaajakoulutusta. 

       Ignatiaanisten ohjaajien aktiivisuutta pohtiessa nousee mieleen kysymys oli-

vatko kyselyyn vastanneet ohjaajat aktiivisempia toimimaan ignatiaanisina ohjaa-

jina kuin ne 29%, jotka eivät kyselyyn vastanneet? Kun tarkastellaan vastanneiden 

koulutusvuosia, niin tätä johtopäätöstä ei voi kuitenkaan tehdä. Kyselyn toteutta-

misajankohtana viimeisimpänä koulutuksensa saaneet olivat aktiivisesti vastan-

neet kyselyyn, vaikka heillä ei käytännössä voinut olla kovin paljon reilussa puo-

lessa vuodessa kertynyttä ohjaajakokemusta. Sen sijaan vähiten kyselyyn vastan-

neiden joukossa oli niitä, jotka olivat kouluttautuneet ignatiaanisiksi ohjaajiksi 

vuonna 2008, ja joilla oli periaatteessa ollut enemmän aikaa toimia ohjaajan teh-

tävässä.  

 

Kuvio 3: Ignatiaanisten ohjaajien tapoja hyödyntää ohjaajakoulutustaan vuonna 

2012 (N=41) 
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3.4 Motivaatio ohjaajana toimimiseen 
Haastateltujen ignatiaanisten ohjaajien motiiveihin kuuluivat myönteinen koke-

mus ignatiaanisesta spiritualiteetista ja hengellisten harjoitusten tekemisestä, mat-

kakumppanina toimimisen antoisuus, halu edistää asiaa ja jakaa muille, ihmisten 

pyynnöt hengellisen ohjauksen saamiseksi, ignatiaanisen metodin hyödyllisyys ja 

halu oppia uutta. Nämä tekijät olivat näkyvissä ignatiaaniseen ohjaajakoulutuk-

seen hakeutumisen taustalla sekä siinä, mikä kannusti haastateltavia jatkamaan 

toimintaansa ignatiaanisina ohjaajina.123  

        Ihmisen toimintaa selitetään yleisesti sisäisillä ja ulkoisilla motiiveilla. Sisäi-

seen motivaatioon liittyy Vartiaisen ja Nurmelan mukaan se, että työtä tehdään 

sen sisällön ja kiinnostavuuden vuoksi. Ulkoista motivaatiota kuvaa se, että työtä 

tehdään sen välinearvon ja lopputuloksen vuoksi. Jako sisäiseen ja ulkoiseen mo-

tivaatioon on käytännössä keinotekoinen, koska ihmisillä on usein sekä sisäisiä 

että ulkoisia motiiveja.124  

       Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ignatiaanisilla ohjaajilla oli vahva sisäi-

nen motivaatio ja se painottui enemmän kuin koulutuksesta tai ohjaajana toimimi-

sesta saavutettu ulkoinen hyöty. Käytännössä ignatiaanisten ohjaajien motiiveja 

on kuitenkin vaikea erotella sisäisiin ja ulkoisiin motiiveihin, sillä esimerkiksi 

ignatiaanisen metodin hyödylliseksi kokemiseen voi kuulua sekä sisäisiä että ul-

koisia tekijöitä. Yhdellä ja samalla haastateltavalla ohjaajakoulutukseen hakeutu-

misen taustalla saattoi liittyä yhtäältä ulkoisena tekijänä metodin hyödyllisyys 

omassa ammatissa ja toisaalta sisäinen tunne siitä, että haluaa jakaa muille sitä 

hyvää, minkä on itse saanut.   

          Oma kokemus hengellisistä harjoituksista oli vahvin sisäinen motivaa-

tiotekijä, ja se löytyi lähes kaikilla haastateltavilta vaikuttavana taustatekijänä. 

Omasta kokemuksesta kerrottiin usein hyvin innostuneesti. Muisto hengellisten 

harjoitusten tekemisestä herätti vahvoja myönteisiä tunteita ja muistoja. Ignatiaa-

ninen retriitti oli ollut kokemuksena ”valtavan hieno”, ”mieltäräjäyttävä” ja 

”ihan hirveän syvä”.125 Hengellisten harjoitusten äärellä oli koettu hengellisiä 

kokemuksia, jotka olivat jättäneet vahvan jäljen: ne olivat esimerkiksi avanneet 

Raamattua uudella tavalla, niiden äärellä oli koettu Jumalan rakkaus ja läsnäolo 

hyvin voimakkaana tai koettu vahvasti se, että eri asiat integroituvat yhteen omas-

sa elämässä ja Jumala on läsnä kaikessa. 
                                                 
123 Haastatteluaineisto 2012. 
124 Vartiainen & Nurmela 2005, 190. 
125 6/H4, 7/H1, 8/H3. 
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Ja se olikin ihan valtava kokemus sitten ja semmonen avaava, että jotenkin se… 
evankeliumin tuleminen henkilökohtaseks ja se oman matkansa näkeminen tämmö-
sessä opetuslapseuden hengessä, niin se jotenkin mua innosti, semmonen asioiden 
integraatio, et kaikki, kaikki kuuluu elämässä yhteen ja kaikki eletään täällä Jumalan 
silmien alla… niin se mua jotenkin siinä viehätti…  ja sitte kun se on niin syvästi 
henkilökohtanen. 6/H4 

 
 Se jotenkin vaikutti mussa ihan semmosta kauheen syvältä parantavaa se kaikki mitä 
mä kävin läpi. Mä näin sellasii unii, --- joista mä tajusin, et alitajunnasta tulee vaik-
ka mitä nyt pintaan… Mä itkin siellä aivan hirveästi ja tuli varmaan vuosien ja vuo-
sikymmenien murheet jotenkin surruks siellä, kaikki kivut ja sitku mä lähin sieltä 
pois niin mä en oo ikinä kokenu niin suurta rauhaa ku silloin. 8/H3 

 
Oma kokemus osallistumisesta ignatiaanisiin retriitteihin tai siihen koulutukseen, 
niin oli tota jo heti niin vahva siinä, että tää niinku todella toimi ja muuttaa mun ko-
kemustani arjesta ja Jumalan läsnäolosta siinä. Että hän niinku vaikuttaa kaikkeen 
jotenkin. Se on niinku ajattelua muuttava ja kokemusta muovaava tapa hahmottaa 
maailmaa ja elämää ja uskoa osana sitä. 9/H4 

 
Kaikilla haastateltavilla yhtä lukuunottamatta oma kokemus hengellisistä harjoi-

tuksista ja hengellisen ohjauksen saamisesta oli sisäisenä motivaatiotekijänä sille, 

miksi koulutukseen ja ignatiaaniseksi ohjaajaksi päädyttiin. Haastateltavien ker-

tomusten perusteella kaikilla kokemus ei aiheuttanut yhtä suuria muutoksia elä-

mässä tai ajattelussa kuin edellisistä lainauksista voidaan päätellä. Kyse voi toi-

saalta olla myös persoonallisesta ilmaisutavasta eli kaikki eivät kertoneet koke-

muksestaan yhtä vahvoin sanakääntein. Yhdellä haastateltavalla kokemus hengel-

lisistä harjoituksista tuli vasta sen jälkeen, kun hän oli päättänyt käydä ohjaaja-

koulutuksen. Hänelle oli aluksi vaikeaa päästä sisälle menetelmään, ja olo oli 

hämmentynyt. Kuitenkin menetelmän omaksuttuaan hän koki sen hyväksi.126      

      Yleisesti ottaen niillä haastateltavilla, joilla oli takanaan 30 päivän ignatiaani-

nen retriitti, painottui hieman enemmän oma kokemus sisäisenä motivaatiotekijä-

nä.127 Tämä on ymmärrettävää, koska pitkä ja intensiivinen retriitti saattaa tehok-

kaammin muovata ajatusmaailmaa ja tunteita. Tällöin on suotavaa, että kokemus 

hengellisistä harjoituksesta olisi myönteinen, sillä huono kokemus ignatiaanisesta 

retriitistä tuskin innostaa viemään asiaa eteenpäin ja kouluttautumaan ohjaajaksi.  

      Omaan kokemukseen läheisesti sidoksissa oleva motivaatiotekijä olikin halu 

jakaa eteenpäin sitä hyvää, minkä oli itse kokenut saaneensa, ja halu edistää ig-

natiaanisen spiritualiteetin ja hengellisten harjoitusten tuntemusta. Joidenkin haas-

tateltavien puhe heijasteli hyvin vahvaa sisäistä paloa ja kutsumusta siihen, että 

muutkin saisivat kokea sitä Jumalan rakkautta ja läsnäoloa, jota he itse ovat saa-

neet kokea. Erityisesti tämä näkyi haastateltavien 6 ja 7 painotuksissa, mutta se 

                                                 
126 Haastatteluaineisto 2012. 
127 Haastatteluaineisto 2012. 
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ilmeni myös haastateltavien 5 ja 8 puheessa. Myös haastateltavat 1 ja 9 halusivat 

edistää menetelmän tuntemusta, koska he olivat kokeneet sen hyväksi ja hyödyl-

liseksi. 
[hengellinen ohjaaja] anto semmosia tekstejä, jotka tuki, et mä sain niinku kokee sitä 
Jumalan rakkautta ja läsnäoloo ja vaikutusta ja sitä, --- et se on sitä mitä Jumala ha-
luu. Se on mitä mä ajattelen, jokaisen kohdalla. Ja semmonen palo mul on tieksä et, 
--- mä oon oivaltanut että et se valtava Jumalan rakkaus, jota hän tuntee meit koh-
taan. --- Ja se on mulle niinku se tän ignatiaanisen retriitinohjauksen --- et olla hen-
gellisenä ohjaajana tai kanssakulkijana mä haluisin sanoa, niin se on se palo minus-
sa. Et voi, mä haluun et kaikille! Et kaikki sais löytää!!! 7/H5 

 
Et kun sitä on ite kokenu, niin kyl sitä haluaa sit muillekin, jos voi joskus jotakin an-
taa mutta ainahan sitä aattelee, että se on ihme. Että nää on sellasia lahjoja kuitenkin 
että voi jakaa jotakin. Jos Jumala niin suo ja ihmiset luottaa, et eihän näitä muuten 
koe. 8/H7 

 
Et se on vois sanoo niin oivallinen työkalu, et tottakai mä haluan tällasta asiaa joten 
kin käyttää ja panna niinku kiertämään. 9/H4 

 

Kolme ohjaajaa (3, 4 ja 7) toi esiin, että heiltä oli pyydetty hengellistä ohjausta, 

henkilökohtaisesti ohjattuja retriittejä, tai he kokivat ympärillä olevan tarpeen 

hengellisen ohjauksen saamiseksi suurena. Tämä oli eräs syy, miksi he toimivat 

ignatiaanisina ohjaajina. Varsinkin N4:lla muilta tulleet avunpyynnöt vaikutti ole-

van vahva motiivi: ”Minun periaatteeni on se, et mä oon hengellinen ohjaaja sil-

loin kun joku pyytää, että oletko hengellinen ohjaaja. --- Silloin kun joku pyytää, 

niin mä olen mukana.” 128 

           Yhdeksän haastateltavista painotti menetelmän hyödyllisyyttä. Se tuli esiin 

kaikilla papeilla ja hengellistä työtä ammatikseen tekevillä henkilöillä. Menetelmä 

koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta, esimerkiksi niin, että sitä käytettiin 

suoraan työvälineenä.129 Lisäksi erityisesti papit puhuivat sen puolesta, että mene-

telmä olisi hyödyllinen Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Ignatiaaniset oh-

jaajat kokivat, että menetelmän rakenne on selkeä ja yksinkertainen. Se sopii hy-

vin 2010-luvulle ja suomalaiseen kulttuuriin. Menetelmän hyödyistä ja siitä mil-

laisiin tarpeisiin ignatiaaninen spiritualiteetti vastaa nykyaikana, voi lukea lisää 

luvusta 7. 

          Yksi tärkeä sisäinen motivaatiotekijä sille, että haastateltava koki ignatiaani-

sena ohjaajana toimimisen mielekkäänä, oli ohjaajana toimimisen antoisuus. Ig-

natiaaniselle ohjaajalle toi iloa ja mielekkyyttä se, että he saivat kokea Jumalan 

läsnäoloa ja toimintaa yhdessä ohjauksessa olevan ihmisen kanssa ja nähdä kuinka 

                                                 
128 3/H2, 4/H6, 7/H1. 
129 1/H5, 2/H11, 9/H4, 11/H2. 
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Jumala työskentelee jokaisessa ja jokaisen kanssa yksilökohtaisesti heidän omi-

naislaatunsa huomioiden. He kokivat sen suurena lahjana, ja näiden ”pyhien het-

kien” kokeminen teki mielen nöyräksi ja kiitolliseksi. Hienoja hetkiä olivat myös 

ne, jolloin sai olla näkemässä ”miten syviä prosesseja ihmisissä tapahtuu”: kun 

ihmiset esimerkiksi vapautuvat vihasta ja katkeruudesta tai vapautuvat etsimään 

omaa tietään ja uskonnollista ilmaisuaan.130  
On etuoikeus olla kuulemassa ihmisten tarinoita ja valtava rikkaus kuulla ja nähdä, 
miten Jumala työskentelee yksilökohtaisesti meissä kaikissa ja niin hienosti huomioi 
meidän ominaislaatua.”6/H16 

 
Se on --- elämää suurempi kokemus, kun ihmiset tulee ihan valtavien kysymysten 
kanssa, et on ittekin ihan niiku et voi hyvät ihmiset et mitä ongelmia ja umpikujia ja 
sitte kun voi tapahtua sen neljän päivän aikana --- et joku lähtee niin laakista liik-
keelle, et sen tietää jo omasta kokemuksesta, et se elämä ei tuu olemaan ennallaan, et 
joku jumi lähti. 10/H12 

 
Halu saada lisää tietoa löytyi viiden ignatiaanisen ohjaajan motiiveista. Joillakin 

se oli ollut yksi koulutukseen hakeutumisen syy, mutta osalla oli motivaatio saada 

lisää tietoa myös ohjaajakoulutukseen jälkeen.131 Muita motiiveja oli halu saada 

muodollinen pätevyys132, koulutuksen liittyminen ammatillinen polkuun, ignati-

aaniseksi ohjaajaksi kouluttautumisen luontevuus, omien lahjojen toteuttaminen, 

uusista haasteista pitäminen, kiinnostus ihmisiä kohtaan, johdatuksen kokeminen, 

kaipaus ja halu hoitaa omaa hengellistä elämää sekä mahdollisuus auttaa muita.133 

       Tässä tutkimuksessa motivaation analysoiminen koostui monista palasista. 

Tutkijana pyrin menemään pintaa syvemmälle ja havaitsemaan sellaisiakin motii-

veja, joita haastateltava ei suoraan kuvaillut omiksi motiiveikseen. Esimerkiksi 

myönteinen kokemus ohjaajana toimimisesta saattoi tulla esiin minkä tahansa 

hengellisiä harjoituksia tai hengellistä ohjausta käsittelevän kysymyksen kohdalla. 

Useinmiten se tuli esiin kuitenkin silloin, kun kysyin mikä tuo iloa hengellisen 

ohjaajan tehtävässä.  

       Tämän tutkimuksen tulokset olisivat olleet motivaatiotekijöiden kartoittami-

sen suhteen kattavammat, mikäli motivaatiota olisi haastatteluissa tiedusteltu vielä 

useammalla sisällöllisellä kysymyksellä ja niiden käsittelyyn olisi jäänyt haastat-

telussa enemmän aikaa. Kuitenkin valitsemaani tutkimustyyliä puoltaa se, että 

motivaation moninaisuutta tutkittaessa on olettava huomioon laajempi näkökulma 

                                                 
130 6/H16, 7/H4, 8/H9, 8/H11, 9/H12, 10/H12, 11/H2, 11/H5. 
131 1/H24, 5/H6, 7/H3, 8/H7, 10/H6. 
132 1/H5, 7/H3. 
133 2/H12, 6/H10, 6/H11, 7/H4, 8/H7, 10/H5. 
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ja aikaperspektiivi.134 Narratiivinen haastattelumenetelmä sekä tiedonantajien 

hengellisellä matkalla tapahtuneiden merkittävien käänteiden ja hengellisten har-

joitusten tuomien muutosten analysointi antoi laajempaa näkökulmaa.  

        Ignatiaanisten ohjaajien hengellisellä matkalla oli tapahtunut monenlaisia 

asioita ennen ignatiaaniseen spiritualiteettiin tutustumista. Monet eri tekijät, kuten 

kirjallisuuden lukeminen, muiden kristittyjen esikuva, omat ominaisuudet ja kiin-

nostuksen kohteet tai oma hengellinen kasvu olivat ignatiaaniseen spiritualiteettiin 

tutustumisen ja ohjaajaksi tulemisen taustalla. Tässä hetkessä ohjaajana toimimis-

ta suuntasivat muun muassa omat tunteet, havainnot, kokemukset ja vuorovaiku-

tus muiden kanssa. Ignatiaanisten ohjaajien toimintaa, kuten mitä tahansa toimin-

taa, ohjasivat samaan aikaan monenlaiset päämäärät.  Motivaatio kasvaa, jos toi-

mintaan on monia syitä.135  

 
3.5 Hengellisen ohjauksen erot ja yhtäläisyydet sielunhoi-
toon, työnohjaukseen ja psykoterapiaan 
Tutkimuksessa tuli esiin ignatiaanisten ohjaajien käsitykset siitä, mitä yhtäläi-

syyksiä ja eroja hengellisellä ohjauksella on muihin auttamisen muotoihin, kuten 

psykoterapiaan136, sielunhoitoon ja työnohjaukseen. Yhteistä näille kaikille on se, 

että ne ovat henkilökohtaiseen keskusteluun liittyviä menetelmiä, joissa on yhtei-

siä ja sisäkkäisiä elementtejä. Niillä on kuitenkin kaikilla oma painopisteensä ja 

näkökulmansa ihmisen auttamiseen.137 Yhteistä edellä mainituille menetelmille on 

toisen ihmisen kuunteleminen. Matkakumppani ja hengellinen ohjaaja on verbaa-

lisesti vielä hiljaisempi kuin sielunhoitaja tai psykoterapeutti.138 Haastateltava N2 

mukaan auttamisen muotoja yhdistää myös toivon ylläpitäminen.139 

        Hengellinen ohjaus eroaa muista menetelmistä siinä, että se ei rajaudu tiet-

tyyn aihepiiriin, kuten oman elämän tärkeisiin ihmissuhteisiin tai työtehtäviin ja 

työidentiteettiin. Se ei ole myöskään vapaata keskustelua tai asioiden pohdiske-

                                                 
134 Yeung 2005, 83 – 98. 
135 Haastatteluaineisto 2012. 
136 Psykoterapia on ammatillista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena ”poistaa tai lievit-
tää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä 
lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.” Psykoterapia pohjautuu vakiintuneeseen ja 
koeteltuun psykologiseen tietoon ja sitä toteuttaa psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja 
kokemus. (Konsensuslausuma 18.10.2006, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Suomen Akate-
mia) 
137 1/H13, 2/H15, 6/H14, 10/H8. 
138 1/H13, 6/H14, 8/H14. 
139 2/H15. 
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lua.140 Kuitenkin kirkon työntekijöillä hengellinen ohjaus voi olla osa työnohjaus-

ta.141          

        Professori Paavo Kettusen mukaan hengellinen ohjaus, sielunhoito ja työnoh-

jaus saattavat olla hyvinkin läheisiä ja limittäisiä alueita. Hän käsittelee artikkelis-

saan Hengellisen ohjauksen ja työnohjauksen rajalla erityisesti näiden kahden 

välistä suhdetta kirkon työhön valmistuvien ja kirkossa hengellistä työtä tekevien 

näkökulmasta. Hänen mukaansa hengellinen ohjaus on päämäärähakuisempaa, 

sillä siihen hakeutuvalla on usein jonkinlainen tavoite, kuten halu kokea yhteyttä 

Jumalaan tai elvyttää rukouselämäänsä. Työnohjauksen tavoite jäsentyy toisin. 

Silloin kun työnohjauksessa käsitellään työntekijän hengellistä elämää, siinä esi-

merkiksi tarkastellaan sitä, kuinka teologinen identiteetti tai henkilökohtainen 

hengellinen elämä ja sen muutokset heijastuvat työntekijän rooliin työympäristös-

sä.142 Hengellisen ohjauksen päämäärähakuisuus voidaan nähdä myös toisella 

tavalla. Muutamat haastateltavat puhuivat siitä, että hengellisen ohjauksen tulisi 

olla vapaata kaikesta suorittamisesta. Jumalasuhteen vahvistuminen ja kasvami-

nen tarvitsee tilaa ja vapautta.143 

        Tiedonantajat näkivät sielunhoidon enemmän tiettyyn tilanteeseen, kysy-

mykseen tai esille tuotuun ongelmaan sidottuna kuin hengellisen ohjauksen. Hen-

gellisessä ohjauksessa ei ole kyse erityistilanteessa olevan ihmisen auttamisesta, 

vaan se on puhtaasti työskentelyä ihmisen jumalasuhteen kanssa. Siinä keskity-

tään tämänhetkiseen hengelliseen kokonaistilanteeseen. Sielunhoitoon avoimem-

paa kaikelle mitä elämässä on, ja siihen voi liittyä esimerkiksi psyykkisen tai fyy-

sisen avun antaminen.144  

       Ignatiaanisilla ohjaajilla oli hieman erilaisia painotuksia sielunhoidon ja hen-

gellisen ohjauksen suhteesta, mutta lähinnä oli kyse erilaisista vivahteista. Sielun-

hoito ja hengellinen ohjaus eivät olleet heidän mukaansa kaukana toisistaan, mutta 

lähtökohta on hieman erilainen. Esimerkiksi haastateltava N4 totesi ensin, että 

sielunhoito ja hengellinen ohjaus ovat kaksi eri asiaa, mutta lisäsi hieman myö-

hemmin, että tavallaan hengellisessä ohjauksessa on kuitenkin kyse sielunhoidos-

ta. Vaikka hengellisessä ohjauksessa ei pyritä ratkaisemaan ongelmia, voi kuiten-

                                                 
140 1/H13. 
141 2/H15. 
142 Kettunen 1999, 360, 366. 
143 Haastatteluaineisto 2012. 
144 3/H3, 4/H9, 5/H10, 8/H14, 9/H5, 11/H4. 
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kin käydä niin, että jokin ongelma ratkeaa.145 Haastateltavan lausumasta voi pää-

tellä, että sielunhoito ei ole hengellisen ohjauksen ensisijainen tarkoitus. Ignatiaa-

niset ohjaajat eivät tehneet jyrkkää eroa sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen 

välille, vaan korostivat niiden erilaisia lähtökohtia. 

       Hengellistä ohjausta käsittelevässä kirjallisuudessa sielunhoidon ja hengelli-

sen ohjauksen suhteesta ei olla yleisesti niin yhtenäisellä kannalla kuin ignatiaani-

set ohjaajat vaikuttavat olevan. Suomalaisessa sielunhoitoa käsittelevässä tuorees-

sa kirjallisuudessa sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen välinen ero tuodaan 

esiin hyvin selkeästi.  Käytännöllisen teologian lehtori ja pastoraalipsykologian 

dosentti Jouko Kiiski toteaa, että suomalaisessa käytännössä hengellistä ohjausta 

pidetään sielunhoidosta erillisenä toimintamuotona.146 Sama asia tulee esiin pro-

fessori Paavo Kettusen kirjassa Auttava kohtaaminen. Hänen mukaansa on pidetty 

tärkeänä sitä, että hengellistä ohjausta ei sekoiteta työnohjaukseen, sielunhoitoon 

ja psykoterapiaan, vaikka niillä voikin olla tärkeä merkitys ihmisen hengelliselle 

elämälle.147  

         Wikström sen sijaan rinnastaa enemmän hengellisestä ohjausta ja sielunhoi-

toa. Hengellistä ohjausta käsittelevässä kirjassaan Häikäisevä pimeys hän puhuu 

hengellisestä ohjaajasta sielunhoitajana. Sielunhoitoon liittyy hänen mukaansa 

yhtenä ulottuvuutena kristillisen vakaumuksen syventäminen, joka tarkoittaa us-

konasioista puhumista kokemuksen tasolla, ja tässä yhteydessä hän puhuu hengel-

lisestä ohjauksesta.148 Paavo Kettunen näkee ongelmallisena tämän päivän sielun-

hoidon näkökulmasta, että Wikström pitää edellämainittua ”syventämisen” ulottu-

vuutta osana sielunhoitoa. Ne kuuluvat hänen mielestään hengelliseen ohjauk-

seen.149 Wikström ei ole kuitenkaan ainoa, joka liittää hengellisen ohjauksen 

osaksi sielunhoitoa. Norjalainen professori Tor Johan Grevbo on tehnyt länsimai-

seen kirjallisuuteen perustuvan sielunhoidon luokittelun, johon kuuluu kahdeksan 

erilaista sielunhoitonäkemystä. Yksi näistä on spirituaalinen sielunhoito, joka tar-

koittaa hengellistä ohjausta.150 Barryn ja Connollyn mukaan hengellistä ohjausta 

voidaan pitää sielunhoidon ytimenä, josta muut sielunhoidon muodot lähtevät. 

Kaiken sielunhoidon tähtäyspiste tulisi olla ihmisten auttaminen siinä, että he ot-

taisivat Jumalaksi kutsutun mysteerin elämänsä keskukseksi. Hengellisessä oh-
                                                 
145 4/H9. 
146 Kiiski 2009, 38. 
147 Kettunen 2013, 34. 
148 Wikström 202, 56. 
149 Kettunen 2013, 52. 
150 Grevbo 2006, 332—342; Kiiski 2009, 36, 38. 
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jauksessa tuodaan eksplisiittisesti esiin se, mikä usein on vain implisiittisesti läsnä 

muissa sielunhoidon muodoissa.151 Lepacqz ja Drisskill pitävät sielunhoitoa 

eräänlaisena yläkäsitteenä, jonka alle sopivat hengellinen ohjaus sekä kirkollisessa 

kontekstissa tapahtuva neuvonta- ja terapiatyö (pastoral counceling).152 Suomessa 

käytössä oleva tapa tehdä selvä ero sielunhoidon ja hengellinen ohjauksen välille 

ei siis ole käytössä kaikissa länsimaissa.  

         Psykoterapeutit ottivat erityisesti kantaa psykoterapian ja hengellisen oh-

jauksen eroihin, mutta muutamat muutkin ignatiaanisista ohjaajista toivat esiin 

omia näkemyksiään. Vaikka hengellisenä ohjaajana painopiste on ihmisen ja Ju-

malan välisessä suhteessa ja sen näkyväksi tekemisessä, ihmiset tuovat usein mu-

kanaan myös psyykkiselle alueelle kuuluvia ongelmia. Hengellisen ohjaajan on 

tiedostettava se, ettei hengellisen ohjauksen päämääränä ole ratkaista niitä ongel-

mia. Hengellisen ohjaajan on tärkeää tiedostaa myös se, että ohjauksessa olevan 

ihmisen psyykkinen sairaus voi heijastua hänen uskonnolliseen maailmaansa. 

Kaikki uskonnollinen kieli ei ole hengellistä kieltä, vaan ihmisen psyyke voi olla 

siinä mukana. Käytännön tasolla asiat menevät siis ”limittäin ja päällekäin”.153 

Toisinaan hengellinen ohjaus on lähellä psykoanalyysiä, eli ”jonkun sellaisen ais-

timista, mitä ei ole vielä aistittavissa ja sen tutkimista yhdessä”. 154 Hengellisen 

ohjauksen ja psykoterapian erillään pitäminen saattaa toisinaan tuntua psykotera-

peutin näkökulmasta haastavalta.155 

        Psykoterapeutin ja potilaan välisen suhteen lähtökohtana on N10:n psyykki-

sen toimintakyvyn ja psyykkisen kokemukseen liittyvän problematiikan käsitte-

leminen, eikä siinä ei ole välttämättä mitään hengellistä sisältöä, joka yhdistäisi 

psyykkisen kokemuksen laajempaan viitekehykseen. Kuitenkin N10:n kokemuk-

sen mukaan psykoterapiasuhteeseen alkaa jossain vaiheessa tulla mukaan muo-

dossa tai toisessa ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Tällöin psykoterapeutti ei 

kuitenkaan ota niihin kantaa, ei anna neuvoja, eikä tuo esiin omia kokemuksiaan 

peilausta varten.156 Parantumista ja itsetuntemuksen lisääntymistä voi tapahtua 

myös hengellisessä ohjauksessa, mutta nämä ovat seurausta jumalasuhteen ehey-

                                                 
151 Barry & Connolly 2009, 12, 149. 
152 Lebacqz & Drisskill 2000, 62. 
153 2/H15, 10/H7, 10/H8. 
154 10/H7, 10/H8. 
155 2/H18. 
156 10/H8. 
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tymisestä. ”Jumalasuhde edellyttää aina myös syvenevää ja eheytyvää itsetunte-

musta,” toteaa N3.157 

        Haastateltava N6:n mukaan psykoterapiassa ja hengellisessä ohjauksessa 

tulee molemmissa esiin transferenssi158-ilmiö, mutta psykoterapiassa se on työka-

lu ja sen esiin tulemista, tutkimista ja tulkintaa pyritään edistämään. Hengellisessä 

ohjauksessa transferenssisuhde on vaeltajan ja Jumalan välillä, ja matkakumppani 

tutkii ja katselee tätä suhdetta.159  

         Barry ja Connolly toteaa myös sen, että terapiasuhteessa kasvun ja kehityk-

sen ensisijaisin lähde on terapeutin suhde asiakkaaseen, ja tämän vuoksi terapeutit 

pyrkivät edesauttamaan transferenssin muodostumista. Hengellisessä ohjauksessa 

pyritään edistämään ohjattavan ja Jumalan välistä suhdetta, josta ohjattavan kasvu 

on riippuvainen. Hengellisessä ohjauksessa transferenssin tulisi esiintyä vain oh-

jattavan suhteessa Jumalaan. Sen vuoksi ohjaaja auttaa ja rohkaisee ohjattavaa 

ilmaisemaan tunteensa, esimerkiksi Jumalaan kohdistuvan vihan suoraan Jumalal-

le. Toisinaan transferenssin syntyminen ei ole kuitenkaan vältettävissä. Ohjattava 

voi suhtautua hengelliseen ohjaajaansa kuten menneisyytensä auktoriteetteihin. 

Ohjaajan on tiedostettava transferenssin mahdollisuus ja pyrittävä avoimen kiih-

kottomasti keskustelemaan asiasta silloin, kun transferenssia tapahtuu. Michaelin 

mukaan transferenssin syntymisen ennaltaehkäisemisessä on avuksi se, että ohjaa-

ja on jatkuvasti tietoinen omasta roolistaan. Hänen on pysyteltävä taustalla ja hä-

nen sormensa on osoitettava kohti Jumalaa.160 

        Ignatiaaninen ohjaaja N6:n mukaan psykoterapeuttia ja hengellistä ohjaajaa 

yhdistää vastatransferenssi. Siinä on kyse siitä, että terapeutti tai hengellinen oh-

jaaja tarkkailee sitä, mitä hänessä itsessään tapahtuu. Vastuu ja vastuullisuus yh-

distävät myös, koska ollaan isojen asioiden kanssa tekemisissä. Matkakumppanin 

on oltava tarkkana, miten hän käyttää omaa vaikutusvaltaansa, sillä toisen puoles-

ta ei voi eikä saa tehdä valintoja.161 

       Barryn ja Connollyn mukaan psykoterapialla ja hengellisellä ohjauksella on 

molemmilla oma antinsa ihmisten auttamisessa kohti elämää, joka tuntuu hyvältä 

ja merkitykselliseltä. Hengellinen ohjaus on enemmän matkakumppanuutta kuin 

                                                 
157 3/H3. 
158 Lönnqvist & al. 1999, 638 – 639: ”Transferenssilla tarkoitetaan sellaista tiedostamatonta rea-
gointia, jossa liitetään lapsuuden tärkeisiin henkilöihin liittyviä tunteita, odotuksia, kokemuksia ja 
asenteita nykyhetken ihmisiin ja tilanteisiin”. 
159 6/H14. 
160 Barry & Connolly 2009, 171, 173, 181; Michael 2004, 198. 
161 6/H14. 
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erikoisasiantuntijan toimintaa. Siinä autetaan matkailijaa lukemaan karttaa, mutta 

ei anneta ohjeita mihin suuntaan hänen tulisi mennä. Hengellisessä ohjauksessa 

ollaan Jumalan, suuren mysteerin edessä.162  

      Eroista ja yhtäläisyyksistä olisi tässä tutkimuksessa käytännön tasolla saatu 

tarkempaa tietoa, mikäli tutkija olisi ollut kysymysteknisesti harjaantuneempi ja 

kokeneempi. Usein esitin kysymyksen yhtenä kokonaisuutena, kun se olisi ollut 

parempi jakaa kahteen osaan ja kysyä erikseen yhtäläisyyksistä ja eroista. Näin 

ollen tutkimuksen tulokset ovat tältä osin suuntaa-antavia, eivät syväluotaavia. 

Kuitenkin esiin tuli se, että haastateltavien käsitykset hengellisen ohjauksen ja 

sielunhoidon suhteesta olivat jokseenkin samoilla linjoilla kuin sielunhoidon kir-

jallisuudessa Suomessa. Teorian valossa kiinnostavaksi kysymykseksi alkoi ana-

lyysivaiheen jälkeen nousta se, miksi Suomessa halutaan erottaa hengellinen oh-

jaus ja sielunhoito selkeämmin toisistaan kuin muualla maailmassa? Tähän kysy-

mykseen ei haastatteluaineiston perusteella voi vastata. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
162 Barry & Connolly 2009, 144–145. 
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4 Hengellisen ohjaajan tehtävät 

4.1 Jumalasuhteessa tukeminen 

Vastaus hengellisen ohjaajan tehtäviin löytyi tässä tutkimuksessa hengellisen oh-

jauksen kuvauksista eli toisin sanoen siitä, miten haastateltavat kuvasivat sitä, 

mitä hengellinen ohjaus on. Haastatteluaineistossa ilmeni vahvasti se, että hengel-

lisen ohjaajan tärkein tehtävä on tukea Jumalan ja ohjattavan henkilön välistä vuo-

rovaikutusta. Tämä on luoteenomaisin piirre hengelliselle ohjaukselle. Muut tässä 

tutkimuksessa esiin tulevat hengellisen ohjaajan tehtävät ovat alisteisia tälle pää-

tehtävälle ja eräänlaisia hengellisen ohjaajan tapoja olla ohjaajan roolissa. Haas-

tatteluaineistossa jumalasuhteen tukemiseen linkittyi erottamattomana osana Ju-

malan rooli hengellisen ohjauksen prosessissa eli hengellisen ohjauksen dyna-

miikka.163  

       Hengellisessä ohjauksessa on ignatiaanisten ohjaajien mukaan kolme osa-

puolta: hengellistä ohjausta hakeva ihminen, hengellinen ohjaaja ja Jumala. Hen-

gellisen ohjauksen dynamiikkaan kuuluu se, että Jumalan rooli on siinä olennai-

nen: hengellinen ohjaaja ja ohjattava katsovat molemmat samaan suuntaan, kohti 

Jumalaa. Haastateltava N1 sanoitti ohjaussuhdetta seuraavasti: ”ihminen ei ohjaa 

toista, vaan --- yhdessä kuulostellaan Pyhän Hengen ohjausta”. Jumala on siis 

prosessin varsinainen ohjaaja. Tämä tuli suoraan esiin kahdessa haastattelussa, 

mutta myös muissa haastatteluissa Jumalan tärkeä rooli tai jumalasuhteen tukemi-

nen näyttäytyi tavalla tai toisella. Haastateltava N5 toi esiin sen, että Jumala aset-

tuu ohjaustilanteessa samalle tasolle, kolmannelle tuolille. Tätä hän perusteli in-

karnaatiolla.164 

        Barryn ja Connollyn mukaan hengellisessä ohjauksessa on kolme osapuolta: 

Jumala, ohjattava ja ohjaaja. Hengellisen ohjaajan ja ohjattavan välinen suhde voi 

olla korvaamattoman tärkeä Jumalan ja ohjattavan välisen suhteen kehittymisen 

kannalta, mutta jälkimmäinen on kuitenkin aina ensisijainen ja itsenäinen. Ohjaa-

jat eivät luo jumalasuhteita, he vain tukevat tällaisissa suhteissa. Jumala ei tarvitse 

kenenkään apua luodakseen suhteen ihmiseen, mutta ihminen etsii toisinaan apua 

omaan jumalasuhteeseensa.165  

        Myös muussa hengellistä ohjausta koskevassa kirjallisuudessa käsitellään 

ohjaussuhteen osapuolia. Wikström tuo esiin, että hengellinen ohjaus tapahtuu 

                                                 
163 Haastatteluaineisto 2012. 
164 1/H12, 2/H14, 4/H7, 5/H9. 
165 Barry & Connolly 2009, 31. 
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kolmannen osapuolen, Jumalan, läsnäollessa. Jumala on sielunhoidollisen keskus-

telun tärkein osapuoli, ja kaikki hengellinen ohjaus on Kristus-keskeistä.166 Ches-

ter P. Michaelin mukaan hengellinen ohjaaja ja ohjattava pitävät itsensä avoimina 

Pyhän Hengen opastukselle, sillä Pyhä Henki on prosessin todellinen ohjaaja. 

Hengellinen ohjaaja ei saa koskaan tulla sielun ja Jumalan väliin, vaan hänen tulee 

antaa itsensä, mielensä, äänensä, mielikuvituksensa ja intuitionsa Pyhän Hengen 

käyttöön, jotta ohjattava pääsisi selville Jumalan tahdosta.167 David Lonsdale tote-

aa, että hengellisen ohjaajan on muistettava oma roolinsa: päätyö tapahtuu Juma-

lan ja ohjattavan välillä ja että hän itse on etuoikeutetussa asemassa saadessaan 

avustaa tässä prosessissa.168 Ignatius de Loyola selventää hengellisen ohjaajan 

roolia seuraavasti:  
Harjoitusten antajan ei pidä siten kääntyä eikä taipua yhdelle eikä toiselle puolelle, 
vaan hänen tulee olla tasapainossa kuin vaaka ja antaa Luojan toimia välittömästi 
luodun kanssa ja luodun Luojansa ja Herransa kanssa. HH16169 

 

Hengellisen ohjaajan tulisi antaa tilaa Jumalan ja ohjattavan henkilön keskinäisel-

le vuorovaikutukselle ja suostuttava siihen, että hän itse ei ole keskeisessä roolis-

sa170. Hengellisessä ohjauksessa on kyse jumalasuhteen parissa työskentelystä: 
 

Se on sen työn tekemistä yhdessä, että se mahdollistuu, että ihminen ja Jumala voi 
kommunikoida suoraan keskenään kenenkään tulematta siihen väliin. 10/H8  

Hengellinen ohjaus on puhtaasti työskentelyä jumalasuhteen kanssa ja sen kanssa 
kuinka me voisimme avautua Jumalalle. 11/H2 

 

Edellisissä lainauksissa näkyy se, että hengellisessä ohjauksessa ohjattava on itse 

aktiivinen toimija, joka tekee ohjaajan kanssa yhteistyötä. Barry ja Connolly pu-

huvat myös yhteistyön puolesta. Yhteistyön aloittaminen vaatii ensinnäkin sitä, 

että ohjattavalla on sisäinen motivaatio rukoukseen ja hengelliseen ohjaukseen. 

Kun hengellistä ohjausta hakeva ihminen on ilmaisut tämän kaipauksensa, tarvi-

taan molemminpuolista halua ja sitoutumista ohjausta kaipauksen eteen työskente-

lemiseksi.171  

       Haastateltavat N4 ja N11 korostivat sitä, että hengellisellä ohjauksella tai 

hengellisillä harjoituksilla ei pyritä johonkin tiettyyn tavoitteeseen, kuten jonkin 

                                                 
166 Wikström 2002, 133. 
167 Michael 2004, 8, 23, 42. 
168 Lonsdale 2009, 147. 
169 De Loyola 1977, 19. 
170 2/H14. 
171 Barry & Connolly 2009, 147, 154. 
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asian ymmärtämiseen tai osaamiseen tai jumalasuhteen suorittamiseen, vaan siinä 

yksinkertaisesti tuetaan ihmisen ja Jumalan välistä vuorovaikutusta. Tämä vuoro-

vaikutus voi olla ”kuin ajan viettämistä hyvän ystävän kanssa”. Haastateltava 

N11 oli ignatiaanisena ohjaajana toimiessaan huomannut ilmiön, jossa retriittiin 

saapuva ihmiset, esimerkiksi luterilaiset papit, pyrkivät analysoimaan raamatun-

tekstejä älyllisesti. Ohjaustapaamisissa jumalasuhdetta ei kuitenkaan analysoida, 

vaan keskitytään ohjattavan uskonnolliseen kokemukseen, eli siihen mitä hän on 

kokenut tai mitä löytänyt ollessaan vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Haastatel-

tava N10:n mukaan ohjauksessa oleva henkilö voi uskonnollisen kokemuksen 

lisäksi sanoittaa elämää laajemminkin. Hänen mukaansa joskus hengellinen oh-

jaus on puhtaasti sisällöltään hengellistä, joskus siinä on mukana muitakin ainek-

sia. Uskonnollinen kokemus on joka tapauksessa olennaisin hengellisen ohjauksen 

kannalta172. 
Hengellinen ohjaus ei ole analysointia. Siinä keskitytään vain yksinkertaisesti siihen, 
mitä ihminen kokee yhteydessä ja vuorovaikutuksessa Jumalaan. 4/H7 

Vaeltaja kertoo minkälaisten asioiden äärellä hän on rukouksessa ollut edellisen ta-
paamisen jälkeen ja mitä hän on löytänyt 1/H13 

Owe Wiksrömin mukaan tärkeää hengellisessä ohjauksessa on niiden reaktioiden 

tutkiminen, joita Kristuksen seuraaminen synnyttää. Hengellisen ohjaajan tehtävä 

on auttaa ihmistä havaitsemaan Jumalan läsnäolo ja hänen tahtonsa sekä auttaa 

ohjattavaa kantamaan tämän kokemuksen seuraukset. Hengellisen ohjaajan on 

annettava tilaa epäilysten, epäuskon ja Jumalaan kohdistuvan vihan ilmaisemisel-

le.173  

         Barry ja Connolly tiivistävät hengellisen ohjauksen ihmisille tarjottavaksi 

avuksi, jotta he voivat luoda persoonallisen yhteyden Jumalaan ja antaa Jumalan 

luoda yhteyden heihin. Hengellinen ohjaaja auttaa ihmisiä elämään tästä suhteesta 

koituvien seurausten kanssa.174 Barry ja Connolly jakavat vuorovaikutuksen tu-

kemisen kahteen osaan. Ensinnäkin siihen kuuluu ohjauksessa olevan henkilön 

auttaminen kiinnittämään huomionsa siihen, miten Jumala ilmaisee itsensä hänelle 

ja toimii hänen elämässään. Toiseksi siihen kuuluu niiden reaktioiden tunnistami-

nen, jotka tämän seurauksena heräävät sekä auttaminen Jumalalle vastaamises-

sa.175 Haastateltavien puheessa painottui ensimmäinen näkökulma. Syytä sille, 

miksi toinen näkökulma ei tullut esiin, on vaikea sanoa. Yksi selitys voi olla se, 
                                                 
172 1/H13, 4/H7, 10/H7, 11/H2. 
173 Wikström 2002, 58, 118, 133. 
174 Barry & Connolly 2009, 144–145. 
175 Barry & Connolly 2009, 43, 48. 
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että haastattelussa ei suoraan kysytty miten jumalasuhdetta käytännössä tuetaan, 

vaan keskityttiin siihen, mitä haastateltavat haluavat hengellisestä ohjauksesta 

kertoa. Voidaan myös tulkita niin, että haastateltavien puhe jumalasuhteen tuke-

misesta sisältää myös tämän puolen.  

        Myös Peppi Sieversin pro gradu –tutkielmassa ignatiaanisen retriitin osallis-

tujat pitivät hyvin olennaisena sitä, että ohjaaja auttoi eteenpäin harjoitusten te-

kemisessä ja tämä oli tärkeää etenkin harjoitusten tekemisen alkutaipaleella.176 

        Aina vuorovaikutus Jumalan ja ihmisen välillä ei ole mutkatonta. Haastatel-

tavista N10:n mukaan suhteen luominen Jumalaan saattaa kulttuurissamme lei-

mautua negatiiviseksi asiaksi. Tällöin hengellinen ohjaaja voi olla mahdollista-

massa ja rohkaisemassa siihen, että ihmisen ja Jumalan välinen suhde voi tulla 

enemmän näkyväksi ja olemassa olevaksi asiaksi ja että ohjattava henkilö sallii 

sen tapahtua. Toisin sanoen kyse voi olla Jumalan suuntaan avautumisesta, kuten 

N11 asian ilmaisi. Myös Barryn ja Connollyn mukaan hengellisessä ohjauksessa 

olevat henkilöt saattavat tarvita paljon tukea siihen, että he antaisivat jumalasuh-

teen kasvaa todelliseksi ja enemmän olemassa olevaksi, sekä sallisivat myös Ju-

malaa kohtaan tuntemiensa pettymysten ja vihan tunteiden tulla pintaan.177 

          Puhuessaan Jumalan roolista hengellisen ohjauksen yhteydessä ignatiaanis-

ten ohjaajien puheesta nousi esiin kaksi asiaa: Jumalan läsnäolo ja luottamus Ju-

malaan. Jumala on läsnä koko ajan hengellisen ohjauksen prosessissa, ja tässä 

prosessissa on tarkoitus kasvaa lähemmäksi häntä. Jumalan läsnäoloa voi hengel-

linen ohjaaja ja ohjattava kokea myös yhdessä, mutta hengellisen ohjaajan tehtävä 

on myös vakuuttaa ohjattavalle, että Jumala on häntä lähellä, eikä jätä yksin. 

Haastateltavien puheesta heijastui Jumalan aktiivisuus hengellisen kasvun proses-

sissa. Tämä tuli muun muassa esiin hengellisiin harjoituksiin kuuluvassa raama-

tuntekstien meditoinnissa: ”Jeesus on niissä lukukappaleissa ja kun rukoilee, niin 

hänhän nyt haluaa puhua ja tulla lähelle.”178  

      Jumalaan kohdistuvaan luottamukseen liittyi yhtäältä ohjaajan oma luottamus 

Jumalaan hengellisenä ohjaajana toimimisessa ja toisaalta luottamus siihen, että 

Jumala toimii ohjattavan elämässä. Ohjaajan luottamus Jumalaan näkyi muun 

muassa siinä, että hän kertoi rukoilevansa ohjattavan puolesta ja että hän valmis-

tautui ohjaustapaamisiin rukoilemalla. Ohjaajilla oli myös vahva luottamus siihen, 

                                                 
176 Sievers 2010, 55–58. 
177 Barry & Connolly 2009, 92. 
178 7/H4, 8/H9, 11/H2. 
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että Jumala toimii ja vaikuttaa ohjattavien elämässä: tekee uutta luomistyötään ja 

puhuu Raamatussa ihmiselle henkilökohtaisesti.179 
Jumala voi suoraan puhua meidän sydämmiin jonkun tekstin kautta ja --- nostaa siel-
tä asioita esiin, jotta hän voi parantaa ja hoitaa, et me voidaan vapautua. 7/H5 

Et musta tää ignatiaaninen on kauheen terveellinen niinku harjotuksena myös, että 
opin pitämään suutani kiinni ja luotan Jumalaan niin et toinenkin voi alkaa luottaa 
Jumalaan ja samalla siihen omaan kykyynsä kuulla. 8/H9 

Edellisissä lainauksessa N7 kuvasi Jumalan toimintaa Raamatun kautta käyttämäl-

lä verbejä ”parantaa”, ”hoitaa” ja ”vapautua”. Haastateltava N8 toi puolestaan 

esiin sen, että ohjaajan luottamus Jumalaan heijastuu ohjattavaan ja auttaa myös 

häntä kasvamaan luottamuksessa Jumalaan ja siinä, että hän itse voi kuulla mitä 

Jumala haluaa sanoa.  

4.2 Raamatunkohtien valitseminen ja antaminen 

Hengellisissä harjoituksissa yksi konkreettinen tapa auttaa harjoitusten tekijää 

hänen jumalasuhteessaan liittyy raamatunkohtien antamiseen. Raamatun sana on 

ignatiaanisten ohjaajien mielestä tärkeä, jotta ihminen kuulisi Jumalan äänen.180 

Raamatun lukemiseen ja meditointiin yhdistyy hengellisissä harjoituksissa aina 

rukous. Harjoitusten tekijä voi kertoa Jumalalle tekstin aiheuttamista tunteista ja 

esittää kysymyksiä181. Hengellisen ohjaajan tehtävä on kehottaa harjoitusten teki-

jää kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa puhua hänelle henkilökohtaisesti182. Raa-

matuntekstiä ei pidä analysoida tai pohdiskella älyllisesti, vaan tekstiin heittäydy-

tään mielikuvitusta ja tunteita käyttämällä. 
 
Analysoiva mieli tulee jättää hetkeksi sivuun ja kuvitella itsensä raamatunhenkilöksi 
ja elää tekstissä. Kysymys on siitä, mitä Jumala haluaa puhua, ei Raamatun selittä-
misestä. 11/H1 

 

Raamatunkohtien antamista edeltää ohjaajan sisäinen prosessi. Ohjaaja pohtii oh-

jattavan hengellistä matkaa ja tämän tarpeita ja sitä, mikä voisi olla seuraava teks-

ti, jonka pohjalta ohjattava henkilö tekee hengellisiä harjoituksia.183 Hän voi käyt-

tää suositeltuja raamatunkohtia tai etsiä itse raamatunkohtia, jotka hänen tulkin-

tansa mukaan sopisivat ohjattavan tilanteeseen ja joiden kautta Jumala voisi puhua 

ja johdattaa häntä. 

                                                 
179 7/H5, 8/H9. 
180 1/H12, 4/H7, 7/H5, 8/H9, 11/H1. 
181 4/H7. 
182 6/H14. 
183 1/H12, 1/H13, 1/H14. 
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       Muutamien ohjaajien mielestä tekstin valitseminen oli toisinaan vaikeaa. 

Haastatteluaineistosta ilmeni se, että tätä asiaa oli käsitelty ja pohdittu myös ig-

natiaanisten ohjaajien koulutuksessa.184 Ohjaajat tiedostivat kuitenkin sen, että 

Jumala voi tehdä työtään ja puhua ihmiselle persoonallisesti minkä tahansa raama-

tunkohdan kautta. Tämä näkyy ohjaajan työssä siten, että kun hän antaa saman 

tekstin useille eri ihmisille, se puhuu jokaiselle eri tavalla, ja erilaiset prosessit 

lähtevät liikkeelle. Hengellisiä harjoituksia tekevä henkilö tuo tekstiin oman elä-

mänsä.185 
Ihmiset kuulevat, lukevat ja näkevät samastakin tekstistä täysin erilaisia asioita. He 
tuovat siihen sen oman elämänsä, sen hetkisen tilanteensa ja kokemuksensa, joten 
teksti on hyvin erinäköinen eri ihmisten lukemana ja rukoilemana. 1/H12 

 

Ja sehän on aika vaativaa se tavallaan, et mikä teksti sit seuraavaks annetaan, et tulis 
se oikee. Mut mun mielessä silläkään ei oo merkitystä, koska jokaisesta tekstistä 
kuitenkin lähtee joku juttu, joku prosessi ja niin meille opetettiin kurssillakin. Että ei 
se oo katastrofi, vaik se ei tuu ihan nappiin se teksti. 7/H7 

 
Oikeastaan ainoa kumppanille jäävä vaikuttamisen mahdollisuus on seuraa-
van raamatunkohdan antaminen - eikä tosin hänelle jää sitäkään, koska ihminen lu-
kee, miten haluaa, ja Jumala puhuttelee, miten haluaa aivan kumppanista ja tämän 
antamasta raamatunkohdasta riippumatta. 3/H5 

 

Myös Barryn ja Connollyn mukaan raamatuntekstien mietiskely on hengellisen 

ohjauksen ytimessä. Evankeliumitekstien kontemploimisen tarkoituksena ei ole 

parempi raamatuntuntemus, vaan Jeesukseen Kristukseen tutustuminen henkilö-

kohtaisesti. Hengellinen ohjaajan tehtävä on auttaa ohjattavaa keskittymään Jee-

sukseen ja Jumalaan.186 Ignatius de Loyola itse kehotti rukoilemaan aina ennen 

evankeliumien tapahtumien mietiskelyä ”Herran sisäistä tuntemusta, hänen, joka 

on minun tähteni tullut ihmiseksi, että yhä enemmän rakastaisin ja seuraisin hän-

tä.”(HH104)187  

      Myös Wikström puhuu siitä, että kristityn ei pidä vain lukea Raamattua, vaan 

opittava tuntemaan ihmiset, joista se kertoo. Wikström käyttää käsitettä ”hengelli-

nen lukeminen” (lectio divina). Hän ei puhu suoraan ignatiaanisesta menetelmäs-

tä, mutta sisällöltään hänen tekstinsä vastaa hengellisiä harjoituksia: näyttämön 

rakentamista, Kristuksen persoonaan eläytymistä, samaistumista Raamatun henki-

löihin, luetun vastaanottamista Jumalan puheena.188 

 

                                                 
184 Haastatteluaineisto 2012. 
185 1/H12, 1/H13, 7/H5. 
186 Barry & Connolly 2009, 58–59. 
187 De Loyola 1981, 104. 
188 Wikström 2002, 204–205. 
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4.3 Matkakumppanina oleminen 

Kaikkien haastateltavien puheessa oli viitteitä kielestä, joka kuvaa hengellistä 

ohjausta yhteisen matkan kulkemisena. Tähän kuului rinnalla oleminen, tukemi-

nen, rohkaisu, matkan yhteinen jakaminen ja yhdessä pohdiskeleminen. Matka-

kumppanuus kuvaa myös kulkemisen tasa-arvoisuutta ja demokraattisuutta. Suhde 

hengellisen ohjaajan ja ohjattavan välillä ei ole hierarkkinen, eikä siinä ole oppi-

las–opettaja -asetelmaa. Ohjaaja ei ole osoittamassa suuntaa, vaan molemmat kul-

kevat rinnakkain katseet kohdistettuna Jumalaan. Joillakin tämä yhteisen matkan 

kulkeminen ja tasa-arvoisuus painottuivat enemmän kuin toisilla, mutta kaikilta 

haastateltavilta se oli löydettävissä jossakin muodossa.189  

      Myös ignatiaanisessa ohjaajakoulutuksessa käytetty kieli kertoo yhteisestä 

matkan tekemisestä. Hengellistä ohjaajaa kutsutaan matkakumppaniksi ja ohjatta-

vaa vaeltajaksi. Näistä nimityksistä halutaan pitää koulutuksessa kiinni. Matka-

kumppani -nimitys oli huomattavasti paremmin juurtunut haastateltavien puhee-

seen. Sitä käyttivät kaikki haastateltavat yhtä lukuunottamatta, kun taas vaeltaja -

nimitys oli käytössä ainoastaan niillä, jotka olivat itse kouluttaneet ignatiaanisia 

ohjaajia tai kouluttautuneet ignatiaanisiksi ohjaajiksi edellisessä koulutuserässä.190      

      On ymmärrettävää, että matkakumppani -nimitys on löytänyt paremmin paik-

kansa ignatiaanisten ohjaajien kielestä, sillä termiä käytetään luontevasti Suomes-

sa hengellisen ohjaajan synonyymina. Ennen kuin ignatiaanisia ohjaajia koulutet-

tiin, oli seurakunnissa jo hengellisen matkakumppanuuden ryhmiä ja kirkossa oli 

hengellisen matkakumppanuuden koulutuksia. Termin käyttö kertoo niistä teolo-

gisista linjauksista, joita Suomessa on haluttu hengellisen ohjauksen yhteydessä 

painottaa. Haastateltava N9 kertoi, että Suomessa on puhuttu paljon hengellisestä 

matkakumppanuudesta. Hengellinen ohjaus on koettu jotenkin direktiiviseksi sa-

napariksi ja sellaiseksi joka muistuttaa esimerkiksi ortodoksisesta perinteestä nou-

sevaa ”isä ja äiti” - ajattelua191. Hengellinen matkakumppanuus on kuvannut hä-

nen mukaansa paremmin vertaistukea ja vertaismatkantekoa ja se on koettu hy-

väksi. Hengellinen matkakumppanuus on maanläheisempi ilmaus, joka kenties 

avautuu helpommin myös niille ihmisille, joille kirkon kieli tai kristillinen spiritu-

aliteetti ei ole tuttua. Sen sijaan sana ”vaeltaja” ei ole yleisesti käytössä esimer-

                                                 
189 Haastatteluaineisto 2012. 
190 Haastatteluaineisto 2012. 
191 ks. esim. Chryssavgis 2006, 54–67: ortodoksisessa traditiossa hengellisen ohjaajan auktoriteetti 
perustuu siihen ajatukseen, että Pyhä Henki valtuuttaa hänet toimimaan hengellisen ohjaajan pal-
velutehtävässä. Kuuliaisuus hengelliselle ohjaajalle pohjautuu rakkauteen, eikä ole verrattavissa 
maallisiin valta-asetelmiin.  
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kiksi suomenkielisissä hengellistä ohjausta käsittelevissä kirjoissa ja artikkeleissa. 

Ignatius de Loyola piti itseään pyhiinvaeltajana, joten tämä on varmasti yksi syy 

miksi sanaa käytetään ignatiaanisessa ohjaajakoulutuksessa. Toinen syy lienee se, 

että sanavalinnoilla halutaan korostaa sitä, että ihminen ei ohjaa toista, vaan mo-

lemmat kulkevat rinnakkain Jumalan kasvojen alla, toinen vaeltajana ja toinen 

tämän matkakumppanina. 

         Seppo Häyrysen mukaan matkalla olemisen kuvaukset ovat osa juutalais-

kristillistä traditiota ja kristillistä spiritualiteettia. Myös hengellisen ohjauksen 

perusasetelma on kahden kulkijan matkakumppanuus, joilla molemmilla on yhtei-

nen päämäärä. Myös Wikström käyttää matkalla olemisen metaforaa: Kristuksen 

seuraaminen on kulkemista kohti lopullista päämäärää. Ohjaaja voi auttaa tällä 

tiellä tukemalla ja lievittämällä hätää, lohduttamalla ja osoittamalla mahdollisuuk-

sia. Barry ja Connolly vertaavat hengellistä ohjaajaa sisareen tai veljeen halutes-

saan painottaa ohjaussuhteen ei-hierarkkista ja epämuodollista luonnetta. Ohjaajan 

on kuitenkin tasapainoiltava kahdenlaisen matkanteon välillä. Jos hän heittäytyy 

liian sisarelliseksi, voi ohjattavasta tuntua siltä, ettei ohjaajalla ole mitään muuta 

annettavaa kuin toveruutta. Toisaalta ohjaajan pitää välttää myös sitä ääripäätä, 

että hän lupailisi esimerkiksi menestystä rukouselämässä, jos ohjattava uskoo it-

sensä heidän käsiinsä.192 

      Vaikka haastateltavat puhuivat kaikki samansuuntaisesti matkakumppanuu-

desta, heillä oli kuitenkin kahdenlaista vivahdetta siitä, miksi hengellistä ohjausta 

tulisi kutsua. Toiset halusivat tietoisesti painottaa haastattelussa sitä, että kutsuvat 

hengellistä ohjausta mieluummin matkakumppanuudeksi ja toiset pitivät hyvänä 

myös hengellisestä ohjausta. Haastateltava N3:n puhe heijasteli matkakumppa-

nuuden kieltä, mutta hän kertoi, että oli ignatiaaniseen spiritualiteettiin tutustumi-

sen myötä alkanut käyttää rohkeammin termiä hengellinen ohjaus. Hänen mu-

kaansa oikeinymmärrettynä sanaparia ei tarvitse kaihtaa, eikä se vähennä toisen 

kunnioittamista, integriteettiä ja ”hänen pyhien alueidensa kajoamattomuutta”. 

Hän perusteli termin käyttämistä seuraavasti: ”kun käytän sitä sanaa ’ohjaus’, 

niin otan enemmän vastuuta --- juuri siitä, että miten kunnioitan toista.”193 Haas-

tateltava toi kuitenkin esiin, että eri termien käyttö on tilannekohtaista.  

        Muutamat haastateltavat käyttivät termiä ignatiaaninen ohjaus. Haastateltava 

N1 arasteli sanaparin käyttämistä ja toivoi sitä, että Suomessa puhuttaisiin roh-

                                                 
192 Häyrynen 2006, 153–154; Wikström 2002, 58–59; Barry & Connolly 2009, 128, 145–146. 
193 9/H5. 
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keammin hengellisistä harjoituksista.194 Ignatiaanisessa spiritualiteetissa hengelli-

nen ohjaus on väline, ei itsetarkoitus. Matkakumppania tarvitaan hengellisten har-

joitusten tekemiseen. 

        Haastateltava N3 puolestaan näki hengellisen ohjauksen laajempana ja vas-

tuullisempana asiana kuin ignatiaanisen ohjauksen ja halusi erottaa nämä kaksi 

asiaa toisistaan. Hän eritteli ignatiaanisen ohjaajan ja hengellisen ohjaajan roolia: 

”ignatiaanisen ohjaajan, kumppanin rooli päättyy, kun retriitti päättyy. Ignatiaa-

ninen ohjaaja seuraa ohjattavaa, vaeltajaa, vain tämän retriittivaelluksen 

ajan.”195 Tämä näkökulma on tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen, 

vaikka se ei tullutkaan esiin muilta haastateltavilla. Haastateltava N3 näki ignati-

aanisena ohjaajana toimimisen retriiteihin ja hengellisten harjoitusten tekemiseen 

liittyvänä toimintana. Ignatiaanisessa retriitissä harjoitusten tekijä ei välttämättä 

voi valita itselleen matkakumppania toisin kuin hengellisessä ohjauksessa yleises-

ti. Haastatteluissa painottui se, että hengellistä ohjausta hakeva ihminen on aktii-

vinen osapuoli, joka pyytää itselleen jonkun matkakumppaniksi ja hengelliseksi 

ohjaajaksi. Hengelliseksi ohjaajaksi ei itse voi ilmoittautua, eikä hän saa ”tyrkyt-

tää” itseään. Ohjattava valitsee ohjaajansa. Yhteisellä matkalla pääpaino on ohjat-

tavassa, hänen kokemuksessaan, kehityksessään ja löydöissään.196  

Hengellisen ohjaajan tapaan toimia matkakumppanina liittyi kahta vivahdet-

ta.  Useat ohjaajat olivat sitä mieltä, että ohjaajan ei pidä puuttua ohjattavan elä-

mään, vaan hän vastaa silloin, jos vaeltaja häneltä jotakin kysyy.197 Toisaalta taas 

yhden haastateltavan mukaan hengellinen ohjaaja voi tarvittaessa antaa jonkin 

selvän ohjeen tai neuvon. Tämän mielipiteen taustalla oli henkilön oma kokemus 

”katastrofaalisista tilanteista”, joissa ei ole hyviä neuvoja saanut198.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 1/H34. 
195 3/H2, 3/H3. 
196 8/H15, 3/H2, 4/H7. 
197 4/H7, 5/H11, 11/H2. 
198 10/H7. 
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4.4 Aktiivinen kuunteleminen 

Haastatteluaineistosta löytyi kolme näkökulmaa kuuntelemiseen: hengellisen oh-

jaajan tulisi kuunnella ohjaukseen tulevaa ihmistä, Jumalaa sekä omaa sisin-

tään.199  

      Uskonnolliselle kokemukselle tarvitaan kuuntelija. Kaksi haastateltavaa toi 

esiin sen, että ihmisen kokemus tulee ilmeisemmäksi ja lopullisesti todeksi vasta, 

kun hän puhuu siitä ääneen toiselle ihmiselle. Hengellinen ohjaaja mahdollistaa 

kuuntelemisellaan sen, että ohjausta hakeva ihminen voi sanoittaa uskonnollista 

kokemustaan ja hengellistä matkaansa. 200 Kuunteleminen on välttämätön osa ju-

malasuhteen tukemista. Haastateltava N3 kuvaili, kuinka ignatiaanisessa hengelli-

sessä ohjauksessa matkakumppanin tulisi kuunnella sitä, miten Jumala puhuttelee 

vaeltajaa. 
Kumppanin tulisi olla kuin purjeveneen purje tai tuuliviiri, joka pullistuu tai kääntyy 
samaan suuntaan, mihin Henki vaeltajassa puhaltaa. Kuuntelussa on tarkoitus koet-
taa kuulla, miten Jumala puhuttelee vaeltajaa, missä kohden hän on kosketettu tai 
innostunut, tai, missä kohden taas ei vaeltajassa näytä tapahtuvan mitään. --- Nämä 
vaeltajan "energiakohdat", huippukohdat tai pohjakosketukset  antavat vihjeen, mi-
hin suuntaan hän on menossa tai mitä hänen ehkä kannattaisi tarkastella lisää. (3/H5) 
 

Haastateltava N3:n kuvaus kuuntelemisesta kertoo eläytyvästä ja avoimesta tavas-

ta kuunnella. Lainauksesta heijastuu hengellisille harjoituksille tyypillinen pyrki-

mys henkien erottamiseen. Kuullun perusteella ignatiaaninen ohjaaja saa käsityk-

sen siitä, mihin suuntaan harjoitusten tekijä on menossa.201  

        Hengellisen ohjaajan tulisi harjoittaa aktiivista kuuntelemista. Kuuntelemista 

verrattiin toisaalta terapeutin tai työnohjaajan tapaan kuunnella asiakasta, ja toi-

saalta tuotiin esiin, että hengellisen ohjaajan tulee olla verbaalisesti vielä hiljai-

sempi kuin psykoterapeutin. Ignatiaaninen ohjaaja N4 totesi, että ”hengellisen 

ohjaajan ensimmäinen asia on se, että sillä on kaks korvaa ja yks suu vaan. --- Et 

se toisen kuunteleminen on ihan avainasemassa” Kuuntelemisen tapaa kuvattiin 

myös ”silmien ja korvien lainaamisena”, mikä kuvaa hyvin kuuntelemisen koko-

naisvaltaisuutta ja aktiivisuutta sekä sitä, että hengellinen ohjaaja antaa itsensä 

ohjauksessa olevan ihmisen käyttöön. Kuuntelemisessa pidettiin olennaisena 

myös sitä, että matkakumppanina toimivan ihmisen ei tule viedä vaeltajalta ja 

hänen prosessiltaan tilaa, vaan antaa sitä.202 Häyrysen mukaan ohjaaja on pääsään-

töisesti ohjattavaa varten, mutta silloin tällöin voi tuntua luontevalta liittyä ohjat-
                                                 
199 Haastatteluaineisto 2012. 
200 3/H2, 10/H7. 
201 3/H5. 
202 1/H1 1/H13, 2/H14, 4/H12, 6/H14, 9/H5, 11/H2. 
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tavan kokemukseen tai tuoda siihen uutta näkökulmaa oman kokemuksen avaami-

sella.203      

        Eräänä aktiivisen kuuntelun piirteenä pidettiin myös uusien näkökulmien 

esille tuomista sekä huomioiden nostamista kuullun pohjalta. Jos ihminen kulkee 

uppoutuneena omaan polkuunsa eikä huomaa jotakin sellaista kohtaa, joka matka-

kumppanin mielestä voikin olla tärkeä, matkakumppani voi olla nostamassa esille 

jonkin yksityiskohdan. Jos kuitenkin aikaa on rajallisesti, tärkeämpää on se, että 

vaeltaja saa kertoa omasta kokemuksestaan. Ignatiaanisen ihanteen mukaan ohjaa-

ja esittää tarkentavia kysymyksiä, mutta haastateltava N3 arvioi, että käytännössä 

tästä tavasta saatetaan kuitenkin lipsua.204 Haastatteluaineiston perusteella tämä 

arvio voi osua oikeaan, sillä muut haastateltavat eivät tuoneet asiaa esiin. Toisaal-

ta haastattelussa ei kysytty suoraan kuuntelemisen tavasta, vaan haastateltavia 

pyydettiin kuvailemaan hengellistä ohjausta ja hengellisen ohjaajan ominaisuuk-

sia. 

       Barryn ja Connollyn mukaan hengellinen ohjaaja voi auttaa ohjauksessa ole-

vaa ihmistä huomaamaan sisäisen todellisuutensa ja kuvailemaan omaa kokemus-

taan esittämällä kysymyksiä. Kun ohjaaja osoittaa kiinnostustaan ja rohkaisuaan, 

ohjattava vakuuttuu siitä, että hänen kokemuksensa on sellainen johon kannattaa 

kiinnittää huomiota. Barry ja Connolly nostavat esiin kaksi avainkysymystä: 

Kuunteletko Jumalaa kun rukoilet? Kerrotko Jumalalle, mitä tunteita häneltä kuul-

tu saa aikaan?205 Nämä kysymykset tukevat myös vaeltajan ja Jumalan välistä 

vuorovaikutusta. 

       Wikströmin mukaan hengellisen ohjaajan tulee kuunnella tarkkaan, millaisia 

elämänkysymyksiä ihmisen tilanteesta kohoaa ja mitä kuvia hän käyttää niiden 

ilmaisemiseen. Sielunhoitajan on käytettävä opastettavan omaa kieltä ja siten 

myös sanallisesti vahvistettava hänen kertomuksensa aitous. Kun ihminen tavoit-

taa oman sisäisen maailmansa, hengellinen ohjaaja auttaa häntä kiinnittämään 

huomiota tähän kokemukseen.206 

      Ignatiaaninen ohjaaja N8 toi esiin sen, että ohjaajan ja ohjattavan välinen kes-

kustelu tapahtuu parhaimmillaan jossakin syvemmällä kuin älyllisellä tasolla. Ai-

                                                 
203 Häyrynen 2006, 164. 
204 1/H14, 3/H5, 5/H9. 
205 Barry & Connolly 2009, 70, 72. 
206 Wikström 2002, 85, 87, 91, 115–116. 
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na keskusteluun tai rukoukseen ei tarvitse edes sanoja. Tällainen syvä kohtaami-

nen on vahvistava kokemus.207  

         Hengellisen ohjaajan tehtävänä on myös kuunnella sitä, mitä hänessä itses-

sään tapahtuu. Tämä näkökulma tuli esiin kolmella haastateltavalla, joista kaksi 

oli psykoterapeutteja. Eräs haastateltavista sanoi seuraavasti: 
Se on semmosta sisäistä työskentelyä, et missä tää ihminen kulkee ja mitä hän tarvit-
sis ja ---  minkä sopivan raamatunkohdan kautta häntä Henki vois ohjata? 1/H13 

 
Edellisessä lainauksessa tulee hyvin esiin kuuntelemisen kolme ulottuvuutta: mat-

kakumppanin tulisi ”työskennellä sisäisesti” ja arvioida sisimmässään ohjattavan 

henkilön tarpeita, ja samaan aikaan kuulostella, minkä raamatunkohdan kautta 

Jumala haluaisi toimia. Haastateltava N2 kuvasi, että matkakumppanina toimimi-

nen herättää hänessä itsessään resonanssia, ja hän ohjaajana suostuu olemaan ref-

lektiivisenä pintana ohjattavalle.208 Reflektiivisenä pintana oleminen liittyy tässä 

yhteydessä tulkintani mukaan siihen, että kuuntelemalla ohjauksessa olevaa ja 

uskonnollisen kokemuksen rikastuttamaa ihmistä, hengellinen ohjaaja antaa hänen 

kokemukselleen tilaa tulla todeksi. Samalla hän mahdollistaa sen, että ohjattava 

ihminen saa uusia oivalluksia puhuessaan kokemuksestaan ääneen. ”Reflektiivi-

senä pintana toimiminen” vaikuttaa ohjaajaan itseensä: hänessä herää kuullun pe-

rusteella tunteita ja ajatuksia, joita hänen on välttämätöntä kuunnella voidakseen 

auttaa ohjattavaa tämän jumalasuhteessa. Haastateltava N6:n mukaan hengellisen 

ohjaajan täytyy olla koko ajan mahdollisimman tietoinen, mitä hänessä itsessään 

tapahtuu. Tämä oman itsen kuunteleminen ja tutkiminen tapahtuu kuitenkin pää-

asiallisesti tapaamisen jälkeen, ei sen aikana.209 

  

 

 

 
 

 

 

 
                                                 
207 8/H8. 
208 2/H14. 
209 6/H4. 
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5 Hengellisen ohjaajan ominaisuudet 

5.1 Henkilökohtainen usko 

Tutkimustuloksissa hengellisen ohjaajan keskeisimmät hyödylliset ominaisuudet 

olivat henkilökohtainen usko, kokeneisuus, tieto ja osaaminen, nöyryys ja kun-

nioitus, sekä kuunteleminen, intuitio ja muut vuorovaikutustaidot. Henkilökohtai-

nen usko on hengelliselle ohjaajalle välttämätön perustus, jota ilman ei voi ohjaa-

jana toimia. Haastatteluaineistossa henkilökohtaisen uskon välttämättömyys tuli 

esille laajasti. Suuri osa haastateltavista puhui siihen liittyviä asioita kertoessaan 

omaa näkemystään siitä, millaisia ominaisuuksia hengellisellä ohjaajalla tulisi 

olla, tai kun he kertoivat omista ominaisuuksista, joista on ollut apua hengellisen 

ohjaajan tehtävässä. Niillä ignatiaanisilla ohjaajilla, jotka eivät tässä yhteydessä 

asiaa tuoneet esiin, se ilmeni kuitenkin epäsuorasti muusta haastatteluaineistos-

ta.210 

Henkilökohtaiseen uskoon sisältyy tutkimustuloksissa haastateltavan henki-

lökohtainen jumalasuhde ja hengellinen elämä, haastateltavan luottamus Jumalaan 

hengellisen ohjaajan tehtävässään sekä se että hengellinen ohjaaja on itse hengel-

lisen kasvun prosessissa. 

          Oma jumalasuhde on se perusta, josta hengellinen elämä kumpuaa. On tär-

keää, että hengellisellä ohjaajalla on hengellinen tausta ja henkilökohtainen juma-

lasuhde sekä pyrkimys elää Jumalan yhteydessä.211 Oman hengellisen elämän 

lisäksi tulisi myös olla jossakin määrin tietoisuus siitä, missä itse kulkee jumala-

suhteessaan. Hengellisen ohjaajan olisi hyvä ammentaa kristillisestä spiritualitee-

tista muutenkin kuin tiedollisesti.212 Ignatiaaninen ohjaaja N5 piti tärkeänä sitä, 

että hengellinen ohjaaja eläisi itse ”spiritualiteettimaisemassa”213.  Tällä haastatel-

tava tarkoitti sitä, että kristillisen spiritualiteetin tuntemisen lisäksi ohjaajan tulisi 

ammentaa siitä myös omaan hengelliseen elämäänsä ja elää tällä tavoin asiaa to-

deksi. 

            Wikströmin mukaan sielunhoitajan on itse elettävä kristillisessä tulkintake-

hyksessä ja työskenneltävä siitä käsin.214 Tähän liittyy Barryn ja Connollyn mu-

kaan se, että hengellinen ohjaaja on kristillisen uskonyhteisön jäsen.215 Michael 

                                                 
210 Haastatteluaineisto 2012. 
211 3/H4, 11/H5. 
212 3/H3, 5/H11. 
213 5/H11. 
214 Wikström 2002, 115–116. 
215 Barry & Connolly 2009, 128. 
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pitää tärkeänä hengellisen ohjaajan uskoa Jeesuksen jumaluuteen ja ylösnouse-

mukseen. Hänen tulee olla rukouksen ihminen, joka on avoin Pyhälle Hengelle ja 

valmis kuuntelemaan Jumalaa.216 Mitä avoimempi hengellinen ohjaaja on Pyhälle 

Hengelle, sitä paremmin hän pystyy tunnistamaan ja seuraamaan ”armon liikah-

duksia”.217 Stinissen sanoo, että mitä paremmin ohjaaja on sopusoinnussa varsi-

naisen ohjaajan Pyhän Hengen kanssa, sitä hienovireisemmät ”antennit” hän saa 

Hengen signaalien tavoittelemiseen. ”Mitä enemmän hengellinen ohjaaja itse 

elää Hengen herätteiden tahdissa, sitä helpompi hänen on tunnistaa Hengen työ 

siinä ihmisessä joka tulee hänen luokseen” Stinissen painottaa, että hengellisen 

ohjaajan on elettävä Jumalan kanssa, ja Jumalan on oltava hänelle todellinen. 

Hengellisen ohjaajan on varattava aikaa rukoukselle ja Raamatun hengelliselle 

lukemiselle.218 Häyrynen tarkastelee asiaa hengelliseen ohjaukseen hakeutuvan 

ihmisen kannalta: hänen mukaansa hengelliseen ohjaukseen hakeutuva haluaa 

kohdata toisen ihmisen, jonka usko on elävää ja hengellinen kilvoittelu täyttä tot-

ta. Hän ei etsiydy ohjaukseen saadakseen uskonnon lisäopetusta.219 

       Haastatteluaineisto osoitti sen, että ignatiaanisilla ohjaajilla oli henkilökoh-

taista hengellistä elämää. Hengelliset harjoitukset olivat vaikuttaneet niin, etteivät 

he välttämättä tehneet eroa hengellisen ja muun elämän välillä, vaan saattoivat 

nähdä Ignatius De Loyolan tavoin Jumalan toiminnan kaikessa, mitä elämässä on. 

Monet kokivat yhteytensä Jumalan kanssa läheiseksi, ja käytännön tasolla tätä 

yhteyttä elettiin todeksi joskus hyvin tiiviisti.220 Siihen saattoi kuulua esimerkiksi 

päivittäiset rukous- ja meditaatiohetket Raamatun sanoman äärellä. Eräs päivittäin 

ignatiaanista raamattumeditaatiota harrastava ohjaaja kuvasi hengellistä elämään-

sä seuraavasti: 
Mul on semmonen aika voimakas hengellinen elämä, josta asiat niinku mua kosket-
taa koko ajan, että Raamatusta ja evankeliumista. --- En mä usko, että ilman sitä 
omaa tunnetta, et on yhteydessä Jumalaan, niin ei varmaan pystyis tekemään sellasta 
työtä --- totta kai nyt on sellasia kuivempia hetkiä ittelläkin --- mut jos olis jotenkin 
irrallaan, niin en mä usko, että sitä pystyis.” 6/H16 

Yhden haastateltavan puhe heijasteli hyvin läheistä ja syvää jumalayhteyttä, johon 

kuului myös se, että ennen retriittiä hänellä saattoi olla voimakas yliluonnollinen 

vakuuttuminen tulevan retriitin tapahtumista: ”Joskus Herra sanoo etukäteen et 

                                                 
216 Michael 2004, 23, 41. 
217 Michael 2004, 39. 
218 Stinissen 1997, 13, 74–77, 96–101. 
219 Häyrynen 2006, 156–157. 
220 Haastatteluaineisto 2012. 
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mitä, et jotain juttua --- jota tulee tapahtumaan.”221 Haastateltava N7 oli hyvin 

intuitiivinen ihminen, jolla oli ollut elämänsä aikana voimakkaita uskonnollisia 

kokemuksia. 

        Jumalasuhteeseen sisältyy myös suhde Raamattuun. Ignatiaanisessa spiritu-

aliteetissa luotetaan siihen, että Jumala puhuu henkilökohtaisesti Raamatun sano-

man välityksellä. Haastateltava N1:n mukaan hänelle on paljon apua siitä, että 

Raamattu on tuttu kirja, johon on muodostunut oma suhde, ja jota hän myös osaa 

käyttää: 
Vaikka siihen saa apuneuvoja, niihin raamatunkohtiin koulutuksesta, mutta että on 
oma suhde siihen kirjaan, että tuntee sitä nyt kuitenkin jo jonkun verran niin kyl se 
on musta aika välttämätöntä.  1/H11 

Ignatiaanisten ohjaajien suhde Raamattuun oli muodostunut läheiseksi ja sitä käy-

tettiin henkilökohtaisen rukouksen välineenä. Hengellisillä harjoituksilla oli ollut 

tässä asiassa oma osansa, mutta monien suhde Raamattuun oli ollut läheinen jo 

ennen ignatiaaniseen spiritualiteettiin tutustumista.222 Barryn ja Connollyn mu-

kaan hengellinen ohjaaja hyötyy siitä, jos hän on käyttänyt Raamattua persoonal-

lisen rukouksen lähteenä. Lonsdale on samaa mieltä: jotta voisi Raamatun avulla 

luoda läheisempää suhdetta Jumalan kanssa, pitäisi tietää, kuinka Raamattua voi 

käyttää persoonallisen rukouksen välineenä.223 

      Haastateltava N11 puhui jumalasuhteen välttämättömyydestä ja siitä, että on 

aika ajoin hyödyllistä selvittää välejään Jumalan kanssa ja tiedostaa se, että on 

rakastettu ja syntinen. Tosiasioiden tunnustamisen jälkeen on tärkeää palata sii-

hen, ”mitä minä ja Jumala voidaan tehdä yhdessä”. Myös Barryn ja Connollyn 

mukaan on hyvä, jos hengellinen ohjaaja on kokenut olevansa rakastettu syntinen, 

eikä kokisi Jeesusta vain pelastajakseen, vaan tuntisi hänet myös henkilönä, joka 

kutsuu tekemään päätöksiä ja uhrauksia.224  

        Haastateltava N11:sta mukaan on tärkeää, että ohjaaja on yhteydessä Juma-

laan aina ennen ohjaustapaamista. Tämä tuli esiin myös N8: lla.225 Muut ignatiaa-

niset ohjaajat eivät tuoneet suoraan esiin rukoilemisen tärkeyttä ennen ohjausta-

paamista, mutta toisaalta heidän muusta viestinnästään voi tehdä sen päätelmän, 

että näin kuitenkin on. Heillä oli vahva luottamus siihen, että Jumala itse ohjaa 

prosessia. Ohjaajan täytyykin malttaa mielensä, jotta hän ei itse lähde aktiivisesti 

                                                 
221 7/H4. 
222 Tutkimusaineisto 2012. 
223 Barry & Connolly 2009, 138–139; Lonsdale 2004, 148. 
224 Barry & Connolly 2009, 138. 
225 8/H11, 11/H6. 



58 
 

viemään prosessia eteenpäin, vaan luottaa Pyhän Hengen työhön. Hengellinen 

ohjaaja tarvitsee kärsivällistä luottamusta Jumalaan siinä, ettei hän itse puutu asi-

oihin, vaan antaa niiden olla harjoitusten tekijän ja Jumalan välisiä. Lisäksi hänel-

lä itsellään tulisi olla valmius sen kuuntelemiseen, mitä Jumala haluaa sanoa hä-

nelle henkilökohtaisesti ja mihin häntä johdattaa.  Hengellisen ohjaajan tulisi olla 

avoin sille, mitä Jumala haluaa tehdä hänen kauttaan. Joskus se saattaa tuntua 

haastavalta.226  

        Vaikka Jumala onkin se varsinainen ohjaaja ignatiaanisessa spiritualiteetissa, 

hengellisen ohjaajan merkitys on kuitenkin suuri. On tärkeää, että hengellinen 

ohjaaja ylläpitää toivoa ja tuo esiin sitä, että kaikki on loppujen lopuksi Jumalan 

kädessä. Prosessin kannalta on hyödyllistä, jos ohjaajalla on kyky ilmaista ohjauk-

sessa olevalle ihmiselle ”tyrkyttämättä” sitä, että Jumala rakastaa häntä kaikissa 

tilanteissa. Vakuuttuminen Jumalan rakkaudesta edistää luottamusta ja rauhaa 

etenkin silloin, jos hengellisten harjoitusten tekijälle nousee alitajunnasta mieleen 

vaikeita asioita.227  

           Anthony de Mellon mukaan rakastetuksi tulemisen kokemus on ehdoton 

edellytys hengellisen ulottuvuuden syventymiselle. 228 Hän sanoittaa ignatiaanisen 

ohjaajan roolin merkitystä tässä prosessissa seuraavasti: 
Mitä turvallisempi ja rakastavampi retriitinohjaaja on, sitä vähemmän hän itse on 
tiellä. Hän työntää ihmisiä Raamattua kohti niin, että retriitin osallistujat kohtaavat 
rukouksessaan ja meditaatiossaan turvallisen ja rakastavan Jumalan.229 

  

Barryn ja Connollyn mukaan hengellinen ohjaaja tarvitsee syvää uskoa siihen, että 

Jumala on halukas ja kykenevä olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. 

Tämän taustalla on ohjaajan oma kokemus Jumalasta.230 Hengellisen ohjaajan 

ankkuroituminen Jumalaan ja Jumalan rakkauden kokeminen hänen omassa sisäi-

sessä todellisuudessaan on tärkeää, jotta hän voi välittää Jumalan rakkautta ja ar-

mollisuutta myös toisille. Jos hengellinen ohjaaja ei välitä Jumalan rakkautta toi-

sille, hän Stinissenin mukaan pettää sekä Jumalan että ohjattavansa. Rakkauden 

välittymisen kautta ihmisellä on mahdollisuus päästä sovintoon itsensä kanssa, 

mikä puolestaan on edellytys kasvulle. Välittäessään Jumalan rakkautta hengelli-

nen ohjaaja ankkuroituu siihen yhä lujemmin.231 

                                                 
226 1/H10, 2/H15, 5/H12, 11/H6. 
227 2/H15, 7/H7. 
228 De Mello 2011, 54. 
229 De Mello 2011, 45. 
230 Barry & Connolly 2009, 130. 
231 Stinissen 1997, 56–57, 68, 71. 
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         Jotta ohjaaja voisi suhtautua mahdollisimman avoimesti ohjattaviinsa, kuun-

nella ja oppia heiltä, hänellä on oltava oma uskonkokemus. Lisäksi Barryn ja 

Connollyn mukaan on hyötyä siitä, jos hän itse on hengellisessä ohjauksessa.   

Tällöin on todennäköisempää, että ihminen on tehnyt tuttavuutta omien pimeiden 

puoliensa ja syntisyytensä kanssa, mutta kokenut samalla Jumalan rakkauden ja 

armon. Jumalan rakkauden kokeneina he voivat myös rakastaa itseään ja muuttua. 

He luottavat siihen, että Jumala voi toimia samoin myös muiden kohdalla, eivätkä 

enää pelkää niin paljon muita ihmisiä ja heidän pimeitä puoliaan.232 

 

5.2 Kokeneisuus 

Kokeneisuus oli hengellisen ohjaajan ominaisuuksista se asia, joka nousi hyvin 

selkeästi esiin haastatteluaineistosta. Kokeneisuuden piiriin kuuluivat hengellisen 

kokemuksen lisäksi elämänkokemus ja ikä. 

        Hengellinen kokeneisuus liittyy edellisen luvun teemaan, eli ohjaajan henki-

lökohtaiseen uskoon. Kokeneisuuden näkökulmasta katsottuna henkilökohtainen 

usko ei ole vielä yksistään riittävä edellytys hengellisenä ohjaajana toimimiselle, 

vaan ohjaajalla pitäisi olla myös mahdollisimman paljon kokemusta siitä mitä on 

matkalla oleminen ja kristittynä eläminen. Hengellisen kokeneisuuden jaottelin 

tutkimusaineiston perusteella kokemukseen kristittynä elämisestä ja matkalla 

olemisesta, hengelliseen kasvuun ja kypsymiseen sekä kokemukseen hengellisen 

ohjauksen saamisesta ja hengellisistä harjoituksista.233  

      Jotta voi toimia matkaoppaana, on oltava itse matkalla. Ohjaajalle on hyödyk-

si, jos hän on nähnyt ja kokenut hengellisessä elämässään monenlaisia vaiheita ja 

joutunut myös haastaviin tilanteisiin, ja tunnistaa oman kokemuksensa perusteella 

erilaisia tapoja kulkea Kristuksen jalanjäljissä. Haastattelemieni ignatiaanisten 

ohjaajien hengellinen tausta oli hyvin monipuolinen ja värikäs. Esimerkiksi ko-

kemus erilaisista herätysliikkeistä ja kristillisistä järjestöistä on tuonut oman sä-

vynsä heidän hengelliseen matkaansa. Ignatiaaninen ohjaaja N9 luki omiin vah-

vuuksiinsa sen, että hänen hengelliseen polkuunsa on liittynyt ”monenlaisia virto-

ja ja hengellisiä ilmapiirejä”. Hän oli tutustunut monella tavalla eläviin ja usko-

viin ihmisiin ja eri kirkkokuntien jäseniin. Tämä on tuonut avaruutta hänen näke-

myksiinsä. Kun on nähnyt hengellisellä matkallaan monenlaista, osaa myös tun-

nistaa ja ymmärtää paremmin muiden valitsemia polkuja. 
                                                 
232 Barry & Connolly 2009, 131–132. 
233 Haastatteluaineisto 2012. 
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Täytyy olla itse koko ajan niinkun matkalla, jotta voi olla jonkinlaisena matkaop-
paana jollekin toiselle. --- Se on jatkuvaa nöyrtymistä, jatkuvaa tiellä olemista, jat-
kuvaa suostumista. 10/H8  

 
Kristittynä vaeltamisesta on varmaan niinku apua ja iloa, että on niinku nähny mo-
nenlaista ja ja kokenu monenlaista. 1/H10 

 

On ollu mahdollista tutustua aika monella tavalla eläviin ja uskoviin ihmisiin, jos 
niin voi sanoa täällä monoliittisen uskonnollisuuden Suomessa. Mut kuitenkin ai-
kuisiällä on saanu tutustua myös muitten kirkkojen ihmisiin, niin kyl mä aattelen, et 
se on antanu sitä, ehkä sitä avaruutta sitte. Toivon mukaan ainakin. 9/H7 

Hengellinen ohjaaja on riittävän kypsä kristitty, joka pystyy kuuntelemaan toista ja 
näkemään vaeltajan elämään vaikuttavia tekijöitä ikään kuin ulkoapäin. 3/H3 

 

Hengellinen ohjaaja on matkalla aivan kuten ohjattavansakin. Todennäköisesti 

hän on Häyrysen mukaan ohjattavaansa ”pidemmällä ja syvemmällä pyytämises-

sään, etsimisessään ja kolkuttamisessaan”.234 Haastateltava N3:n mukaan hengel-

linen ohjaaja on ehkä joissain asioissa pidemmällä omalla hengellisellä matkal-

laan, mutta toisinaan joissain asioissa saattaa olla toisinpäin: ohjauksessa oleva 

ihminen onkin ohjaajaa pidemmällä hengellisen kasvun tiellä.235 

      Hengelliselle ohjaajalle on myös hyödyksi se, että hän on jo löytänyt omaa 

hengellistä ilmaisuaan sekä tietoisesti tutustunut omaan hengelliseen matkaansa, 

ja tarkastellut sitä mikä on ollut hyväksi ja mikä ei. Haastateltava N9 tuo esiin, 

että ignatiaanisuudessa tärkeänä pidetty arviointikyky nousee siitä, että on ollut 

mahdollisuus arvioida omaa matkaa ja hengellistä elämää. Hengellinen kasvu ja 

matkanteko ei pysähdy hengelliseksi ohjaajaksi tulemiseen. Ohjaajan on hyvä 

pitää mielensä avoimena uudelle ja sille mitä Jumala häneltä haluaa.236   

        Hengelliseen kokeneisuuteen liittyy ignatiaanisuudessa myös se, että hengel-

linen ohjaaja on tehnyt hengellisiä harjoituksia ja ollut itse hengellisessä ohjauk-

sessa. Kaikki ignatiaaniset ohjaajat ovat myös olleet ennen koulutustaan jossakin 

vaiheessa itse ignatiaanisessa hengellisessä ohjauksessa, koska se on kriteeri sille, 

että koulutukseen ylipäätään voi hakea. Jopa seitsemän haastattelemistani ohjaa-

jista oli käynyt läpi 30 vuorokauden retriitin.237 

       Kolme haastateltavaa toi suoraan esiin, että hengellisellä ohjaajalla olisi hyvä 

olla oma matkakumppani. Tärkeää olisi se, että olisi ainakin valmius tarvittaessa 

hakeutua hengelliseen ohjaukseen.238 Haastatteluaineistoista käy selville, että ky-

seisenä ajankohtana ainakin neljällä haastateltavalla oli meneillään oma hengelli-

                                                 
234 Häyrynen 2006, 157. 
235 3/H1. 
236 3/H4, 5/H13, 9/H6. 
237 Haastatteluaineisto 2012. 
238 3/H2, 3/H4, 5/H12, 11/H2. 
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sen ohjauksen prosessi. Haastateltava N5 toi esiin sen, kuinka merkittävä oma 

hengellinen ohjaaja on hänelle: ”mä en osais ajatella, että mä voisin toimia ---  

itse hengellisenä ohjaajana tai matkakumppanina ---, jos mulla itselläni ei olis 

matkakumppania.” Häyrysen mukaan se, että ohjaaja on itse hengellisessä oh-

jauksessa, antaa mahdollisuuden oppia ohjauksessa olemisesta ja ohjaussuhteen 

dynamiikasta. Se opettaa myös nöyryyttä ja armollisuutta, sillä omaa rajallisuut-

taan kohtaava ohjaaja ei voi olla kohtuuton ja vaativa matkakumppaniaan koh-

taan.239 

       On hyvin olennaista haastateltavien mielestä, että hengellisellä ohjaajalla on 

elämänkokemusta, ja erityisesti hyötyä on siitä, jos hän on itse kohdannut elämäs-

sään vaikeita aikoja. Se auttaa ymmärtämään muita kärsiviä ja lisää myötätuntoa 

heitä kohtaan. Eräs ohjaaja koki, että raskaat elämänkokemukset ovat jopa valmis-

taneet häntä hengellisenä ohjaajana toimimiseen. Esiin tuli myös se, että on tärke-

ää, että itse on saanut tarvitsemaansa apua.  
Omista vaikeuksista ja kamppailuista on myös apua. Voi ymmärtää paremmin mui-
den ihmisten elämäntilanteita. 11/H6 

 
Elämän kanssa tutuksi tuleminen kai ehkä on se tärkein. Joka sitten tarkottaa usein 
myös sitä, että ei oo kärsimykselle vieras. 9/H6 

 
Mä oon niin moninkertasesti, monitahoisesti ja monitasoisesti traumatisoitunu ihmi-
nen alun perin --- et se avaa jotenkin ikkunoita semmosiin asioihin ja tasoihin mihin 
ei ilman sitä traumatisoitumista välttämättä pääse, mut sit se tavallaan tarvii, et saa 
itse apua --- mun tausta on semmonen mitä mää en kellekään toivoisi, niin siitä on 
sitte tähän tehtävään suuri apu. 10/H10 

 
Mä tiedän ittekin jotain elämän kivuista, että mä luulen että kaikki ne kyyneleet mitä 
mä oon itkeny, niin ne on niinku valmistanut mua tällaseen, että koska se lisää sel-
lasta myötätuntoa muita kohtaan, ettei tee ainakaan mieli lätkii ylhäältä mitään. 
8/H12 

 
Elämänkokemuksella ja herkkyydellä on tämän tutkimuksen mukaan yhteys. 

Kolme haastateltavaa, jotka pitivät itseään herkkinä ja intuitiivisina, toivat myös 

esiin, että tämä hengellisen ohjaajan tehtävässäkin hyödyllinen ominaisuus oli 

yhteydessä heidän elämänkokemukseensa.240  Herkkyyden ja intuitiivisuuden 

taustalla nähtiin esimerkiksi vaikeat elämänvaiheet, kasvu suurperheessä ja koke-

mus monenlaisista hengellisistä ilmapiireistä. 

           Elämänkokemus ja ikä liitettiin yhteen.241 On luonnollista ajatella, että mitä 

korkeampi on ikä, sitä enemmän on ehtinyt kertyä elämänkokemusta. Yksi haasta-

teltava totesi, että kovin nuori hengellinen ohjaaja ei ole välttämättä uskottava 

                                                 
239 Häyrynen 2006, 161. 
240 5/H12, 8/H12, 9/H7. 
241 1/H10, 4/H12, 9/H6. 
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eikä helposti lähestyttävä. Hän oli havainnut, että nuoret ja nuoret aikuiset voivat 

olla toisilleen hyvin merkittäviä matkakumppaneita, mutta laajemmin hengellistä 

ohjausta tarkastellessa elämänkokemus on tärkeä asia.242 Toinen iän ja elämänko-

kemuksen hyödyllisyyden puolesta puhunut ohjaaja totesi, ettei tarkoita kuiten-

kaan sitä, että hengelliseltä ohjaajalta pitäisi vaatia jotakin tiettyä ikää. Hän toi 

myös esiin, että iän, kokemuksen ja hengellisen kypsymisen myötä halukkuus 

hengellisenä ohjaajana toimimiseen vahvistuu. Aikaa ei mene siinä vaiheessa enää 

perheen perustamiseen tai uran rakentamiseen, vaan silloin ”kasataan ja halutaan 

syvennellä”.243 

          Barryn ja Connollyn mukaan on selvää, että hengellisellä ohjaajalla on hyvä 

olla laaja elämänkokemus.244 Samaa mieltä on myös Michael, joka tuo esiin, että 

hengellisellä ohjaajalla tulisi olla myös kokemusta vaikeuksien ja kärsimysten 

kohtaamisesta. 245 Hengelliseksi ohjaajaksi tuleminen on elämänmittainen proses-

si. Kokemus muiden ihmisten ohjaamisesta haastaa heidät rukoilemaan, reflek-

toimaan syvemmältä sekä katsomaan tuoreesta näkökulmasta sitä mitä he ovat 

oppineet ja opiskelemaan lisää.246 Myös Häyrysen mukaan elämänkokemus on 

tärkeä asia: ”Kokemuksestaan ohjaaja tietää, ettei hän ole täydellisesti tavoittanut 

sen enempää oman inhimillisen matkansa kuin hengellisen kilvoittelunsa päämää-

riä tai ihanteita.” Hän on edelleen matkalla, mutta samalla hän on jo oppinut jo-

takin.247  

5.3 Tieto ja osaaminen 

Ignatiaaniset ohjaajat Suomessa ovat korkeasti koulutettuja ja tämä näkyi myös 

haastattelemieni ohjaajien taustoissa. Kun ohjaajat kertoivat hengelliselle ohjaajal-

le hyödyllisistä ominaisuuksista, esiin tuli tietoon ja osaamiseen liittyviä asioita, 

esimerkiksi spiritualiteetin ja teologian tuntemus sekä psykologinen tietämys. Ne 

eivät kuitenkaan painottuneet niin vahvasti kuin henkilökohtainen usko ja koke-

neisuus.  

        Haastateltava N10 totesi, että hengelliselle ohjaajalla olisi hyvä olla ”riittä-

västi tietoa, kokemusta ja harkintakykyä”. Laajasta sivistyksestä ja älykkyydestä 

on apua siinä, että voi ymmärtää erilaisista konteksteista tulevia ihmisiä ja heidän 

                                                 
242 9/H6. 
243 1/H10. 
244 Barry & Connolly 2009, 138. 
245 Michael 2004, 38. 
246 Barry & Connolly 2009, 141. 
247 Häyrynen 2006, 161. 
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kieltänsä. Tieto ja sivistys eivät kuitenkaan ole hänen mielestään tärkeintä, vaan 

sen edelle nousee elämänkokemukseen ja hengelliseen kokemukseen liittyvät sei-

kat. Kuitenkin sekä teologinen että psykologinen tietämys ovat tarpeen hengelli-

sen ohjaajan tehtävässä.248 

      Teologisen tietämyksen ja spiritualiteetin tuntemuksen hyödyllisyyden otti 

esiin kuusi haastateltavaa.249 Kolme heistä oli koulutukseltaan teologeja, ja kol-

mella ei ollut kirkollista koulutustaustaa. Kaksi teologeista mainitsi, että kirkolli-

sesta koulutustaustasta, työkokemuksesta sekä teologian opiskelusta on apua.250 
Kyllä teologian opiskelusta on ollu varmaan silleen apua, että musta on ollu ainakin 
viehättävää huomata, että tuota ihmiset on kysyny näitä kysymyksiä ennenkin, että -
-- isät ja äidit satoja vuosia ennen on kamppaillu näiden samojen kysymysten kans-
sa. Että se antaa --- myös sellasta suhteellisuudentajua. 2/H16 

 

Haastateltavien mukaan ignatiaanisella ohjaajalla tulisi olla jonkinasteinen ignati-

aanisen spiritualiteetin tuntemus. Hyvä raamatuntuntemus puolestaan helpottaa 

tekstin valintaa, ja ignatiaanisena ohjaajana toimiminen haastaa myös tutustumaan 

entistä paremmin Raamattuun.251 Eksegetiikan opiskelu ja kiinnostus sitä kohtaan 

tuli esiin myös lähes kaikkien pappien puheesta.252  

      Haastateltavat olivat lukeneet spiritualiteettia, kristillistä mystiikkaa ja hengel-

listä ohjausta käsittelevää kirjallisuutta. Esiin tuli useita menneisyyden kristittyjä, 

jotka olivat kirjoittaneet spiritualiteetin klassikoiksi muodostuneita teoksia. Näistä 

useimmin mainintoja sai Ignatius de Loyolan, Avilan Teresan ja Ristin Johannek-

sen kirjat. Ignatiaaniset ohjaajat olivat vaikuttuneet myös nykyaikana eläneiden ja 

elävien kristittyjen spiritualiteettia käsittelevistä kirjoista. Wilfrid Stinissen ja 

Henri J. M. Nouwen mainittiin useasti. Samoin lueteltiin jesuiittojen kirjoittamia 

kirjoja sekä heidän tekemiään tutkimuksia. Näitä olivat muun muassa Gerald 

Hughes, Anthony de Mello, W. W. Meissner ja David L. Fleming. Kirjojen rooli 

oli monen haastateltavan elämässä suuri, ja se oli vaikuttanut myös heidän hengel-

liseen matkaansa. Kirjojen kirjoittajat koettiin hengellisinä esikuvina, ja toisinaan 

kirjat koettiin jopa hengellisenä kotina.253  

       Tässä tutkimuksessa näkyvin esimerkki spiritualiteettia käsittelevän kirjalli-

suuden vaikutuksesta on ignatiaanisten ohjaajien saamat vaikutteet Wilfrid Stinis-

senilta. He puhuivat hengellisestä ohjauksesta käyttämällä samaa kieltä kuin Sti-
                                                 
248 10/H7, 10/H9. 
249 1/H10, 2/H16, 3/H3, 5/H11, 9/H14, 10/H9. 
250 1/H10, 2/H16. 
251 1/H11, 2/H18, 3/H3. 
252 Haastatteluaineisto 2012. 
253 2/H34, 5/H4, 5/H13, 6/H26, 7/H1, 8/H7, 9/H2, 10/H1, 10/H5. 



64 
 

nissen.254 Stinissen kuoli marraskuun lopussa 2013. Kuolemaa käsittelevässä Ko-

timaa24:n uutisessa Sirkka-Liisa Raunio arvioi, että Stinissenin kirjat ovat vaikut-

taneet suomalaiseen spiritualiteetin teologiaan. Niitä ovat lukeneet niin papit kuin 

maallikotkin. Ne ovat tehneet tunnetuksi ja näkyväksi elämäntapaa, johon kuuluu 

vahva tietoisuus Jumalan läsnäolosta.255 

         Häyrysen mukaan tutustuminen spiritualiteetin klassikkoteoksiin, oman ajan 

hengelliseen kirjallisuuteen ja teologiaan sekä sielunhoidon teologiaan ja käytän-

töön vahvistavat hengellisen ohjaajalle välttämätöntä hengellistä arviointiky-

kyä.256 Barry ja Connolly nostavat teologisen tietämyksen arvon hyvin korkealle. 

Hengellisellä ohjaajalla on hyvä olla tietoa spiritualiteetista ja jonkinlaista tietoa 

spiritualiteetin historiasta – siitä kuinka Jumala on ollut yhteydessä ihmisten kans-

sa ja kuinka vuorovaikutus persoonan, kulttuurin ja Jumalan toiminnan välillä on 

vaikuttanut hengellisen elämän kehittymiseen. Myös Stinissenin mukaan hengel-

linen ohjaaja tarvitsee tietoa kirkon rikkaasta hengellisestä perinnöstä ja erilaisista 

tavoista rukoilla.257  

       Barry ja Connolly tuovat esiin, että tietoa on hyvä olla kirkon uskosta sekä 

modernista teologiasta, vaikka hengellisen ohjaajan ei tulekaan opettaa ohjattavi-

aan. Jonkinlainen tietämys kristillisen uskonnollisen kokemuksen moninaisuudes-

ta sekä sympaattinen tietoisuus ei-kristittyjen uskonnollisesta kokemuksesta on 

myös hyödyksi. Lisäksi hänelle on apua riittävästä modernin raamattutieteen ym-

märryksestä, jotta hän ymmärtää mitä teksteillä on haluttu sanoa alun perin. Vaik-

ka Barry ja Connolly esittävätkin korkeita kriteerejä hengellisen ohjaajan teologi-

selle tietämykselle, he toteavat, että hengellisten ohjaajien ei tarvitse olla teologi-

an ammattilaisia tai spesialisteja eikä heillä tarvitse olla tietoa kaikista teologian 

osa-alueista. Mutta heillä on hyvä olla jonkinlainen teologinen pohja. Hengellinen 

ohjaus on erittäin tärkeä tehtävä kirkossa, joten kirkon pitäisi varustaa erittäin 

hyvin hengellisiä ohjaajia heidän tehtävässään.258 

         Lonsdale on samaa mieltä Barryn ja Connollyn kanssa raamatuntuntemuk-

sen tarpeellisuudesta. Erityisesti Uuden Testamentin ja evankeliumien tuntemus 

on tärkeää. Tietoisuus uusimmasta raamatuntutkimuksesta ja erilaisista Raamatun 

tulkintatavoista on hyödyksi. On tarpeellista, että hengellisellä ohjaajalla on myös 

                                                 
254 Haastatteluaineisto 2012. 
255 Kotimaa24, 4.12.2013: ”Wilfrid Stinissen on kuollut” 
256 Häyrynen 2006, 158. 
257 Stinissen 1997, 75–77. 
258 Barry & Connolly 2009, 138–140. 
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jonkinlaista teologian ja kristillisen spiritualiteetin tuntemusta. Hengellisessä oh-

jauksessa ollaan tekemisissä jumalasuhteen ja siihen liittyvien asioiden kanssa, 

siksi on välttämätöntä olla perillä näistä asioista sekä olla aihepiiristä kiinnostu-

nut. Hengellinen työ ja teologiset opinnot eivät kuitenkaan pätevöitä ketään hen-

gelliseksi ohjaajaksi. Pappi, joka ei ole lukenut teologiaa tai spiritualiteettia val-

mistumisensa jälkeen, ei välttämättä ole avuksi hengellisenä ohjaajana.259  

         Psykologisen tietämyksen hyödyllisyyden toi esiin neljä haastateltavaa. He 

olivat osittain samoja kuin teologisen tietämyksen esiin tuoneet henkilöt.260 Psy-

kologisen tietämyksen piiriin lukeutui esimerkiksi sielunhoitoon ja psykoterapiaan 

liittyvä koulutustausta ja kokemus. Psykoterapeutit toivat esiin, että heidän koulu-

tuksestaan on apua esimerkiksi omien rajojen ymmärtämisessä, omien tunteiden ja 

sisäisten ristiriitojen käsittelyssä sekä kuuntelemisessa. 
Sielunhoidon ja terapian opiskelu on ollu mulle sellasta niinku opiskelua iskunkestä-
vyyteen. --- ja ristiriidan sietämiseen ja jotenkin itessään kanssa. Ja iskunkestävyys 
voi tarkottaa sitä, että pystyy välillä olemaan sillai enemmän kuulolla. 2/H16 

 
Ehkä tärkein oli juuri se pitkä sielunhoidon koulutus ja perheterapiakoulutus. Se kui-
tenkin niinku vei tänne tunteiden käsittelyn ja kokemuksellisuuden tielle ja oman 
minän ja itsen työstämisen tielle. 9/H14 
 
Mä ymmärrän aika hyvin sellaset rajani ton psykoterapiatyönkin kautta, jotenkin 
semmosen, että mikä on niinku mun tehtävä ja reviiri ja mikä on sitte niinku toisen. 
6/H16 

 
Haastateltava N9 toi esiin, kuinka tärkeä merkitys koulutuksilla on hänelle itsel-

leen ja kasvulleen hengelliseksi ohjaajaksi, vaikka perinteisesti sanotaankin, että 

hengelliseksi ohjaajaksi ei voi kouluttautua. Hän käyttää mieluummin sanaa ”va-

rustautuminen”, sillä hän liittää koulutukseen myös jakamista ja yhdessä rakenta-

mista.261 

        Olennainen näkökulma sisältyy myös N4:n toteamukseen, ettei hengellisellä 

ohjaajalla tarvitse olla pohjalla jotain tiettyä koulutusta, esimerkiksi psykotera-

peutin pätevyyttä. Myös N10 toteaa, että tietämystä voi hankkia monella taval-

la.262 Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin mitään merkittäviä näkemyseroja eri kou-

lutustaustoista tulevien ihmisten välillä. Psykoterapeutit pitivät hieman enemmän 

esillä psykologisen tietämyksen merkitystä, mutta heidän näkökulmansa painottui 

                                                 
259 Lonsdale 2009, 148. 
260 2/H16, 6/H16, 9/H14, 10/H9. 
261 9/H14. 
262 4/H11, 10/H9. 
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kuitenkin siihen mistä he itse kokivat saavansa apua hengellisen ohjaajan tehtä-

vässä, ei siihen mitä ominaisuuksia tulisi muilla hengellisillä ohjaajilla olla.263  

        Psykologisen tietämyksen tarpeellisuus tulee esiin myös teoriataustasta, mut-

ta se ei painotu yhtä paljon kuin teologinen tietämys. Barry ja Connolly mainitsee, 

että nykyään hengellinen ohjaaja tarvitsee myös jonkinlaista tietämystä modernis-

ta psykologiasta.264 Lonsdale avaa psykologisen tietämyksen tarpeellisuutta hie-

man enemmän. Perustietämys kehityspsykologiasta ja ihmismielen toiminnasta on 

hänen mielestään tarpeen, koska se auttaa hengellistä ohjaajaa tunnistamaan 

psyykkisiä ongelmia. Se pienentää sitä mahdollisuutta, että hän tulkitsisi väärin ja 

luulisi psyykkisiä ongelmia hengellisiksi ja tarjoaisi väärää ratkaisua. Se auttaa 

ohjaajaa myös ymmärtämään psyykkisen ja hengellisen alueen yhteyttä ihmiselä-

mässä ja kasvussa, sekä tunnistamaan oman osaamisensa rajat.265  

5.4 Nöyryys ja kunnioittaminen 

Nöyryys ja kunnioitus kuvaavat molemmat hengellisen ohjaajan perusasennetta. 

Haastatelluista ignatiaanisista ohjaajista peräti viisi henkilöä mainitsi nöyryyden 

yhtenä hengellisen ohjaajan ominaisuutena. Yhtäältä on tärkeää muistaa nöyrä 

asenne suhteessa ohjattavaan, ja toisaalta myös suhteessa Jumalaan. 

       Nöyryys suhteessa ohjattavaan tarkoitti ennen kaikkea ohjattavan rinnalle 

asettumista. Vaatii nöyryyttä ymmärtää, että hengellinen ohjaaja voi toimia par-

haimmillaan vain auttavana kätilönä, kuten haastateltava N5 asian ilmaisi.266Tätä 

samaa kätilönä toimimisen vertauskuvaa käyttää myös Stinissen: hengellinen oh-

jaaja on kuin kätilö, joka auttaa synnyttävää naista, mutta ei itse anna elämää.267 

Myös se vaatii nöyryyttä, että malttaa pysyä syrjässä, eikä puutu ohjattavan elä-

mään.268  

       Nöyrää ja kiitollista mieltä luo haastateltava N7:n mukaan se, kun joku pyy-

tää hengelliseksi ohjaajakseen.269  Stinissen tuo esiin sen, että hengellisen ohjaajan 

luokse tuleva ihminen antaa hänelle luottamuksensa ja odotuksensa. Hän on val-

mis ottamaan nöyrästi vastaan apua. Hän antaa enemmän kuin ohjaaja voi antaa 

hänelle. Tämän pitäisi aiheuttaa ohjaajassa suurta nöyryyttä ja kunnioitusta. Hän 

                                                 
263 Haastatteluaineisto 2012. 
264 Barry & Connolly 2009, 140. 
265 Lonsdale 2009, 149. 
266 5/H11. 
267 Stinissen 1997, 18–19. 
268 5/H11, 8/H9, 2/H15. 
269 7/H4. 
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ei itse ole kohtaamaansa ihmistä ylempänä, vaan hänellä tulee olla palvelemisen 

asenne.270 

       Nöyryys suhteessa Jumalaan tarkoittaa, että hengellisen ohjaajan perusasen-

teena tulisi olla nöyryys. On tiedostettava oma asema Jumalan edessä. Tähän liit-

tyy ensinnäkin Jumalan rooli hengellisen ohjauksen prosessissa. Ohjaajan on hyvä 

tiedostaa ”kolmannen tuolin” olemassaolo ja se, että yksin hän ei pysty ketään 

ohjaamaan, vaan kyse on aina Jumalan työstä. Toiseksi siihen liittyy itsensä anta-

minen Jumalan käyttöön. Hengellisenä ohjaajana suostuu siihen, että on vielä kes-

keneräinen ja itsekin matkalla.271 

       Barryn ja Connollyn mukaan hengellinen ohjaaja tarvitsee nöyryyttä, sillä hän 

on ihmisten hengellisten kokemusten kanssa pyhällä maalla ja tekemisissä elävän 

Jumalan kanssa. Michaelin mukaan nöyryys on yksi tärkeimpiä hengellisen ohjaa-

jan ominaisuuksia. Se on tärkeää siksi, ettei hän ala esittää Jumalan roolia ohjatta-

van elämässä. Ohjaajan ei pidä unohtaa, että hän on Jumalan työväline, joka aut-

taa ohjattavaa luomaan suoran kontaktin Jumalaan. Stinissen toteaa, että vain sel-

lainen ihminen on kyllin kypsä hengellisen ohjaajan tehtävään, joka ehdottomasti 

antaa Jumalalle ensimmäisen sijan ja on selkeästi tietoinen siitä, että suhteella 

ohjattaviin ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin johdattaa heitä rikkaampaan juma-

lasuhteeseen. Myös Michael tuo esiin sen, että ohjaaja on Jumalan työväline, joka 

antaa itsensä, mielensä, äänensä, mielikuvituksensa ja intuitionsa Pyhän Hengen 

käyttöön. Wikström muistuttaa, ettei hengellisen ohjaajan pidä unohtaa nöyryyttä, 

mutta samaan aikaan hänen pitää toimia rohkeasti Herran sanansaattajana. Nöy-

ryys ei Barryn ja Connollyn mukaan tarkoita nöyristelyä, sillä hengellinen ohjaaja 

tarvitsee myös itseluottamusta. Muutoin hän tarvitsee jatkuvaa varmistusta sille, 

että hän tekee oikeita asioita, tai pelkää jatkuvasti tekevänsä virheitä, eikä luota 

omaan kykyynsä arvioida.272  

       Toisen ihmisen kunnioittaminen oli asia, joka heijastui monen ignatiaanisen 

ohjaajan puheessa, vaikka kaikki eivät käyttäneetkään käsitettä ”kunnioitus”. 

Esimerkiksi N6 kertomuksesta välittyi hyvin korkea etiikka ja oman vastuun poh-

dinta, joka heijasteli toisen ihmisen kunnioittamista. Toinen esimerkki epäsuorasta 

kunnioittamisen ajatuksesta on N1:n ja N2:n puhe ”tilan antamisesta”.273 

                                                 
270 Stinissen 1997, 15. 
271 5/H11, 10/H8, 11/H2. 
272Barry & Connolly 2009, 135; Michael 2004, 23, 43; Stinissen 1997, 44; Wikström 2002, 58–59. 
273 Haastatteluaineisto 2012. 
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        Kunnioittaminen liitettiin ihmisen herkkyyteen ja jumalasuhteen pyhyyteen 

ja toisaalta siihen, että kaikkia ihmisiä pitää kunnioittaa.  Hengellisen ohjaajan 

suhtautumistapa ohjattavaan on tärkeä. Hänen tulisi ottaa huomioon se, että ei 

edes vahingossa satuta toista, sillä ihminen voi olla ”äärettömän auki ja herkässä 

tilassa”. Hengellisen ohjaajan tulee välttää ohjattavan elämään puuttumista ja 

”peukalointia”. Erityisesti on kunnioitettava ihmisen jumalasuhdetta ja tiedostet-

tava sen pyhyys. 
Joku semmonen naurahdus jossain kohtaa tai joku tällanen voikin yhtäkkiä satuttaa, 
koska sitä on äärettömän auki ja herkässä tilassa. Et joku, et mitä sä sanot toiselle, 
niin se on niin hienovarasta vuorovaikutusta --- Et semmonen herkkyys, että  pitää 
olla pitkät tuntosarvet, et mikä tän ihmisen tila ja tilanne on. 7/H7 

  
--- Silkkihanskat käteen. Ihmiset on muutkin herkkiä kuin minä.--- peukaloiminen 
voi olla tosi traumatisoivaa. Että se on se kaikkein pyhin ihmisessä hänen jumala-
suhteensa. 8/H14 

 
Myös N9 puhui toisen ihmisen kunnioittamisesta. Hengellisen ohjaajan tulee kan-

taa vastuuta siitä, kuinka hän kunnioittaa hengelliseen ohjaukseen hakeutuvaa 

ihmistä. Muutamat ohjaajat toivat esiin myös sen, että hengellisen ohjaajan tulisi 

kunnioittaa kaikkia ihmisiä riippumatta erilaisuudesta ja erilaisista mielipiteistä. 

Joskus kunnioittaminen voi olla vaikeaa, mutta siitä huolimatta tulee kunnioittaa. 

Hengellisen ohjaajan ei tule tuomita eikä erotella ihmisiä, vaan nähdä se, että 

kaikki ovat Jumalan silmissä kalliita ja arvokkaita. Osaksi ohjattavan kunnioitta-

mista voi lukea myös hänen yksilöllisyytensä huomioimisen. Hyvä hengellinen 

ohjaaja ottaa huomioon ohjattavan yksilöllisyyden esimerkiksi raamatuntekstien 

valinnassa.274  

     Häyrysen mukaan ohjaajan kutsumukseen kuuluu ohjauksessa olevan ihmisen 

kunnioittaminen. Käytännössä se tarkoittaa rinnalle asettumista ja siinä pysymistä 

omana rajallisena ja haavoittuvana itsenään.275 Stinissen käsittelee paljon toisen 

ihmisen kunnioittamista, ja hänen tekstistään löytää samoja teemoja kuin haasta-

teltaviltakin. Ohjaajan on oltava syvästi tietoinen ihmisen persoonallisesta arvosta 

ja arvokkuudesta. Tämä sulkee pois ihmisten käyttämisen pelinappuloina, hyväk-

sikäyttämisen sekä henkisen sitomisen. Ihminen on vapaa ja hänelle on annettava 

kasvutilaa.276 Kunnioitukseen kuuluu myös toisen ihmisen henkilökohtaisen tien 

ja kutsun huomioonottaminen. ”Hyvä hengellinen ohjaaja pystyy näkemään eri-

laisten teiden ja spiritualiteettien suhteellisuuden. Hän ei tuomitse tiettyä hengel-

                                                 
274 3/H4, 7/H5, 7/H7, 9/H5, 11/H2. 
275 Häyrynen 2006, 156. 
276 Stinissen 1997, 14. 
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lisyyden laatua sen perusteella, että se ei sovi hänelle itselleen.” Hän ajattelee 

ohjattavan parasta, ja sitä mikä olisi tälle sopivaa. Hän suhtautuu avoimesti ja pys-

tyy kuuntelemaan, ”mitä Henki tahtoo juuri tälle tietylle ihmiselle.”277  

      Stinissenin mukaan hengellisen ohjaajan tehtävänä ei ole koskaan uuden luo-

minen, vaan niiden mahdollisuuksien vapauttaminen, jotka Jumala on asettanut 

juuri tähän ihmiseen. Tieto, aiemmat kokemukset ja oivallukset voivat olla hyö-

dyksi, mutta ohjaajan ei milloinkaan pidä noudattaa ohjattavien kanssa valmista 

kaavaa. Sellaiseen hengelliseen ohjaajaan ei pidä luottaa, jolla on aina vastaus 

valmiina kaikkiin kysymyksiin, ja tietyt vakiintuneet periaatteet, joita hän soveltaa 

kaikkiin tilanteisiin.278 

5.5 Kuunteleminen, intuitio ja muut vuorovaikutustaidot 

Vuorovaikutustaitojen piiriin kuuluvat tämän tutkimuksen yhteydessä kyky kuun-

nella, intuition ja herkkyyden käyttäminen työvälineenä, halu kohdata toinen ih-

minen sekä erinäiset muut ominaisuudet, jotka ovat avuksi toisen ihmisen koh-

taamisessa. Ne liittyvät esimerkiksi hengellisen ohjaajan luonteenpiirteisiin tai 

työskentelemisen tapaan.  

       Kuuntelemisen taito oli hyvin tärkeä hengellisen ohjaajan ominaisuus ignati-

aanisten ohjaajien mielestä. Muutamat ohjaajat nostivat sen tärkeimmäksi hengel-

lisen ohjaajan ominaisuudeksi.  
Hengellisen ohjaajan ensimmäinen asia on se, että sillä on kaks korvaa ja yks suu 
vaan. --- Et se toisen kuunteleminen on ihan avainasemassa. 4/H12 

 
Ensinnäkin, että on hyvä kuuntelija. Se on se ihan ykkösjuttu. Ja ehkä myös kyky ol-
la läsnä. Kyky olla läsnä sen matkakumppanin kanssa ihan täysin, ettei sun ajatukset 
harhaile --- tai mee niihin omiin kokemuksiin, vaan et oot vaan siinä, et mitä tää ih-
minen, missä hän on ja mitä hän kokee ja mitä hän jakaa. --- Kaikista tärkeintä on 
se, että osaa olla läsnä, osaa kuunnella ---.  7/H7 

 
Kyl sun täytyy olla kauheen hyvä kuuntelija ainakin. Kun sehän ei oo mitenkään 
passiivista kuuntelua, vaan se on hyvin aktiivista. Täytyy olla jotenkin kuulolla sii-
hen tota vaeltajaan nähden ja sitte itseensä ja Jumalaan päin, et --- pitää olla valpas 
mitä on niinku käynnissä ja --- ymmärtää se vastuunsa siinä ja tietenkin omat rajansa 
ja jotenkin ymmärtää aina se, että mitä on niinku tekemässä. 6/H15 

 
 
Ensimmäisen lainauksen voi tulkita niin, että hengelliselle ohjaajalle kuuntelemi-

sen on tärkeämpi ominaisuus kuin kyky sanoittaa asioita. Hänen on osattava olla 

myös hiljaa. Tämä hiljaa olemisen ajatus tuli esiin myös muutamilta muilta ohjaa-

jilta.279 Myös tilan ja ajan antaminen ohjattavalle liittyvät kuuntelemiseen.280 Jäl-

                                                 
277 Stinissen 1997, 16–17. 
278 Stinissen 1997, 20, 106. 
279 1/H11, 6/H14. 
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kimmäisessä lainauksessa kuunteleminen yhdistyi läsnäolon taitoon. Läsnäolemi-

seen haastateltava liitti sen, että hengellisellä ohjaajalla tulisi olla kyky keskittää 

ajatuksensa kokonaan siihen ihmiseen, joka kertoo hänelle omasta kokemukses-

taan. Myös N3 toi esiin sen, että ohjaajalla tulisi olla kyky irrottautua omista asi-

oistaan ohjaustilanteen aikana.281 Tähän liittyy myös kolmannessa lainauksessa 

esiin tullut ajatus ohjaajan kuuntelemisen aktiivisuudesta ja valppaudesta sekä se, 

että ohjaajan tulisi koko ajan tiedostaa oma vastuunsa, rajansa ja se mitä on teke-

mässä. Häyrysen mukaan läsnäolon merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Ohjaaja 

tyhjentää itsensä ollakseen vapaa ottamaan ohjattavan vastaan tässä hetkessä. 

Kuunteleminen on konkreettinen merkki läsnäolosta.282  

      Ignatiaaninen ohjaaja N5 puhui ”kuulolla olevasta ihmisestä” ja ”kokonaisval-

taisesta kuuntelemisen taidosta” sekä kertoi omasta kokemuksestaan: ”Mulla itel-

lä on ihan hirmusen vahvana se kokemus pitkästä retriitistä --- että mä mietin, 

että onko mua kukaan kuullu koskaan niin syvältä.”283 Ohjaajalla tulisi olla N3:n 

mukaan myös ”kyky tai pyrkimys kuulla ja havaita Pyhän Hengen liike tai sen 

puute vaeltajan elämässä.” Hän tarvitsee kyvyn kulkea toisen vierellä niin, että 

pystyy pidättäytymään opettajan roolista.284  

        Barryn ja Connollyn mukaan hengellisen ohjaajan on oltava kärsivällinen 

kuuntelija. Hänen on laitettava syrjään omat huolenaiheet, ennakkoluulot ja halu 

päteä keskustelussa. Hänen on katsottava maailmaa sen ihmisen silmillä, jota on 

kuuntelemassa, ymmärtää mitä hän tuntee ja kokee, eikä tuomita häntä.285 Micha-

el toteaa, että hengellisen ohjaajan tulee olla hyvä kuuntelija, joka on avoin jokai-

sen ainutlaatuisuudelle, jotta hän voi jotta voi auttaa ohjattavaa tunnistamaan ja 

seuraamaa ”armon liikahduksia”. Hän ei saa pelätä vahvoja ja syviä tunteita itses-

sään ja muissa, mysteerisiä kokemuksia, kipeitä kokemuksia, eikä mitään mikä 

kuuluu inhimilliseen elämään.286 Häyrynen yhdistää kärsivällisen ja tarkasti ha-

vainnoivan kuuntelemisen hiljaa olemisen taitoon:  
Hengellinen ohjaaja on ennen muuta kärsivällinen ja tarkasti havainnoiva kuuntelija. 
Hän antaa tilaa ohjattavalleen vaikenemalla ja hyväksymällä hiljaisuuden osaksi yh-
dessäoloa. Ohjaajana toimivan matkakumppanin hiljaisuus nousee hänen omasta hil-
jentymisestään ja hiljaisuuden viljelystään.287 
          

                                                                                                                                      
280 1/H14, 2/H14. 
281 3/H3. 
282 Häyrynen 2006, 164. 
283 5/H11. 
284 3/H3, 5/H11. 
285 Barry & Connolly 2009, 134. 
286 Michael 2004, 42. 
287 Häyrynen 2006, 158. 
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Sieversin pro gradu –tutkielmassa ignatiaaniseen retriittiin osallistuneet haastatel-

tavat pitivät ohjaajan roolia erittäin tärkeänä. He arvostivat ohjaajassa hänen ky-

kyään kuunnella tarkasti syvätasolla. Ohjaajassa arvostettiin myös sitä, että hän oli 

helposti lähestyttävä henkilö, jolle pystyi puhumaan kaikesta ja joka pystyi samal-

la välittämään Jumalan rakkautta. He kokivat hyödylliseksi sen, jos ohjaaja pystyi 

mukauttamaan käyttäytymistään ja rooliaan osallistujien tarpeiden mukaan.288 

        Edellisissä luvuissa on sivuttu intuitiota ja herkkyyttä ja todettu, että tässä 

tutkimuksessa on tullut esiin viitteitä siitä, että hengellisen ohjaajan herkkyys ja 

intuitio ovat yhteydessä hänen elämänkokemukseensa. Lisäksi on tullut esiin, että 

ne ohjaajat, jotka puhuivat herkkyydestä ja intuitiosta, ottivat myös vahvimmin 

esiin toisen ihmisen kunnioittamisen. Viisi ignatiaanista ohjaajaa kertoi, että heillä 

oli ollut ohjaajan tehtävässä apua omasta herkkyydestä ja intuitiosta. Intuitiota ja 

herkkyyttä voi käyttää myös työvälineenä vuorovaikutuksessa toisen ihmisen 

kanssa. Herkkyyttä kuvattiin muun muassa ”pitkiksi tuntosarviksi”, vaistoksi. 

aistimiseksi ja liukeneviksi rajoiksi. Kovin tarkasti ohjaajat eivät kuvanneet, miten 

he käyttävät intuitiota työvälineenä. Siihen kuitenkin liittyy se, että asiat ja ihmi-

set koskettavat, on kykyä kohdata toinen ihminen lempeästi ja hienovaraisesti 

sekä kykyä sanoittaa toisen ihmisen kokemusta.289 

       Haastatteluaineistossa tuli voimakkaammin esiin intuition ja herkkyyden 

käyttö hengellisen ohjaajan työvälineenä kuin teoriataustassa. Haastattelemani 

ignatiaaniset ohjaajat olivat pääosin naisia ja tutkimuskirjallisuuteni koostui vain 

miesten ajatuksista. Tämä voi olla yksi syy miksi intuition merkitys korostui. Toi-

nen huomioni kiinnittänyt asia oli se, että tutkimuskirjallisuudessa tuli tutkimustu-

loksia vahvemmin esiin arviointikyky hyvän hengellisen ohjaajan ominaisuutena.  

Intuitio ja arviointikyky voidaan kuitenkin mieltää myös toisiaan sivuaviksi asi-

oiksi. Michael esittää, että hyvä arviointi- ja havainnointikyky, jonka taustalla on 

myös tietoa ja näkemystä, auttaa ohjaajaa ”lukemaan” ohjattavaa. Toisin sanoen 

on kyse ymmärtävästä intuitiosta. Tunne-elämän kehittyneisyys mahdollistaa 

Michaelin mukaan empaattisen lähestymistavan ja suhteiden luomisen ohjattavaan 

persoonallisella tasolla.290  

       Kolme ignatiaanista ohjaajaa korosti luottamuksen merkitystä, koska ilman 

luottamusta suhde ei toimi. Näkökulmina luottamukseen olivat sen syntymisen 

                                                 
288 Sievers 2010, 55–61. 
289 5/H12, 7/H1, 7/H8, 8/H14, 9/H7, 10/H10. 
290 Michael 2004, 44. 
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edistäminen eli ohjaajan toimintatapaan liittyvät asiat sekä ohjaajan persoonaan ja 

olemukseen liittyvät asiat. Luottamuksen syntymistä voi auttaa se, jos hengelli-

seen ohjaukseen hakeutuva ihminen tietää jo etukäteen, millaista kokemusta oh-

jaajakandidaatilla on. Ohjaaja N4 kertoi, että hän pyrkii edesauttamaan luotta-

muksen syntymistä kertomalla ignatiaanisesta menetelmästä etukäteen, antamalla 

ensimmäisen viikon ohjeet ja tekstit ja kehottamalla ohjattavaa kokeilemaan. Seu-

raavassa tapaamisessa hän kysyy jatkamishalukkuutta.291 Stinissen katsoo samaa 

asiaa myös ohjaajan kannalta. Hän näkee tarpeellisena sen, että kun pyydetään 

hengelliseksi ohjaajaksi, on viisasta varata itselle harkinta-aikaa ja tutkia, onko 

halua ja resursseja tähän ihmiseen sitoutumiseksi sekä kypsytellä asiaa rukoukses-

sa.292 

          Haastateltava N8 toi esiin peräti kolmessa kohdassa, kuinka tärkeää on se, 

että hengellinen ohjaaja on persoonana luottamusta herättävä ihminen. Tähän kuu-

luu se, että ohjattava voi kokea hengellisen ohjaajan turvallisena ja turvallista il-

mapiiriä ympärilleen luovana ihmisenä, jota ei tarvitse pelätä ja joka pitää erityistä 

huolta vaitiolovelvollisuudestaan.293  

        Barry ja Connolly sekä Michael käsittelivät myös luottamusta. Michael nosti 

luottamuksellisuuden ja sen, että ohjattava voi luottaa ohjaajaansa neljän tär-

keimmän ohjaajan ominaisuuden joukkoon. Barry ja Connolly toteavat, että on 

tärkeää, että ohjattava voi kokea ohjaajan luotettavaksi ja luottamuksen arvoisek-

si. Muussa tapauksessa suhteesta ei ole hyötyä.294 Sieversin mukaan retriittiin 

osallistujille toi turvallisuutta ja luottamusta se, että ohjaaja kohtasi heidät koko-

naisina ihmisinä ja otti retriitissä huomioon myös psyykkiset ja fyysiset tarpeet.295 

       Kyky ja halu ihmisten kohtaamiseen tuli esiin kahdella haastateltavalla. Hen-

gelliselle ohjaajalle on hyödyksi, jos hän on kiinnostunut ihmisistä, haluaa pysäh-

tyä ja kohdata tapaamansa henkilön ja hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän 

on.296 Barry ja Connolly toteavat, että hengellisellä ohjaajalla on hyvä olla lämpöä 

ja kiinnostusta ja rakkautta erilaisia ihmisiä kohtaan. On hyödyksi, että hän nauttii 

ihmisten seurassa olemisesta, ja on kiinnostunut kuuntelemaan heitä.297 Stinissen 

pitää tärkeänä, että ihminen saa olla se, joka hän on, ja tulla sellaisenaan hyväksy-

                                                 
291 4/H13, 5/H11. 
292 Stinissen 1997, 25. 
293 8/H8, 8/H10, 8/H11. 
294 Michael 2004, 14; Barry & Connolly 2009, 129. 
295 Sievers 2010, 61–64. 
296 1/H10, 8/H10. 
297 Barry & Connolly 2009, 132. 
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tyksi. Ellei hengellinen ohjaaja pysty hyväksymään kohtaamaansa ihmistä valoi-

neen ja varjoineen, tämä joutuu naamioitumaan ja pakenemaan totuutta.298 

      Muita kaksi kertaa esiin tulleita vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja olivat 

epävarmuuden sietokyky suhteessa omaan itseen ja suhteessa toiseen299, tietoisuus 

omista rajoista300, empaattisuus ja myötätunto301, kärsivällisyys302 sekä rauhalli-

suus ja levollisuus.303 Sellaisia ominaisuuksia, jotka vain yksi haastateltava toi 

esiin, ovat uteliaisuus, syvällisyys, hengellinen viisaus, huumorintaju, hyvä itse-

tuntemus ja armollisuus itseä kohtaan.304 

       Osa haastateltavista toi esiin sen, että erilaisuus on rikkautta: jokainen hengel-

linen ohjaaja toimii omana itsenään. Erilaisia ohjaajia tarvitaan, koska ohjattavia-

kin on monenlaisia. Samoin on monenlaisia tapoja toimia matkakumppanina ja 

tukea toista ihmistä hengellisen kasvun tiellä. Jokaisella hengellisellä ohjaajalla on 

omat lahjansa, eikä ole olemassa hengellisen ohjaajan prototyyppiä. Kukaan ei ole 

valmis, mutta suunnan tulisi olla tiedostettu.305 

        Oma kokemus hengellisen ohjauksen saamisesta vaikutti ainakin joidenkin 

osalta suoraan siihen, mitä he pitivät tärkeinä hengellisen ohjaajan ominaisuuksi-

na. Esimerkiksi haastateltava N1:n luettelemat ominaisuudet olivat sellaisia, jotka 

hän oli nähnyt ja kokenut hyviksi. Erityisesti N7 ja N8 kuvailivat hengellisen oh-

jaajan ominaisuuksia omasta kokemuksestaan käsin. Toinen heistä toi esiin sen, 

että omat kokemukset hengellisen ohjauksen saamisesta vaikuttaa siihen minkä 

itse kokee tärkeänä toimiessaan hengellisenä ohjaajana.306 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
298 Stinissen 1997, 50–51, 53. 
299 8/H11, 10/H7. 
300 3/H4, 6/H16. 
301 7/H8, 8/H12. 
302 1/H10, 2/H15. 
303 5/H12, 8/H11. 
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6 Mihin tarpeisiin ignatiaaninen spiritualiteetti  
vastaa? 
Millaisille ihmisille ignatiaaninen spiritualiteetti sopii? Mitkä ovat hengellisten 

harjoitusten ja siihen sisältyvän hengellisen ohjauksen mahdollisuudet nykypäivä-

nä? Millaisia ongelmia ja vaikeuksia hengellisten harjoitusten tekemiseen liittyy? 

Näitä kysymyksiä käsitellään tässä luvussa. 

       Ignatiaanisen ohjaajan N9:n mukaan matkakumppanuuden demokraattisuus 

tekee siitä kansankirkolliseen käyttöön hyvin soveltuvan menetelmän. Menetelmä 

arvioitiin soveltuvan hyvin myös suomalaiseen kontekstiin. Se tuo rakennetta ja 

hyvät raamit hengelliselle elämälle yhdistämällä rukouksen ja raamatunluvun. Se 

elävöittää evankeliumeja ja voi antaa palkitsevan ja rohkaisevan tavan Raamatun 

äärellä olemiseen. Se antaa työkalun, jota voi käyttää silloin, kun joku pyytää 

hengellistä ohjausta. Oma panos ohjaajana on suhteellisen pieni verrattuna siihen, 

millaisia löytöjä ihmiset voivat sen kautta tehdä. 307 
Se avaa niin toisenlaisen tavan Raamatun äärellä olemiseen, niin se on palkitsevaa ja 
rohkasevaa --- Että toi on niinku tapa joka vapauttaa siitä et sun pitäs toiselle vään-
tää joku tulkinta, tarjota joku tapa ajatella tai vakuuttaa hänet jostakin. Sä voit vaan 
kutsua hänet lähteille. 9/H4 

Ehkä musta jotenkin semmonen hienoin asia tässä ignatiaanisessa menetelmässä, et-
tä tavallaan mehän helposti ajatellaan, että luetaan Raamattua ja sitten rukoillaan… 
Tässä ikään kuin ne yhdistyy --- tämmöset hengellisen elämän niinku voi sanoa nää 
elimelliset asiat, et niinku sana ja toisaalta se vuorovaikutus Jumalan kanssa, ja 
ikään kuin uskoa, että --- ihan oikeesti Jumalalla on minulle, MINULLE tässä jota-
kin sanottavaa tämän ikivanhan tekstin kautta. 1/H17 
  

Ignatiaaninen spiritualiteetti ja hengelliset harjoitukset sopivat haastateltavien 

mukaan niille, jotka etsivät syvempää jumalasuhdetta ja hengellistä elämää, sekä 

haluavat olla vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa.308 Vuosisatoja säilynyt mene-

telmä antaa tukea hengelliselle elämälle ja mahdollisuuden löytää evankeliumin ja 

Jumalan uudella tavalla.309 Menetelmä sopii sellaisille, jotka ovat viehättyneet 

hiljaisuudesta ja haluavat hiljaisuudessa kuunnella Jumalan ääntä sisimmässään, 

sekä jakaa omaa uskonelämää toisen ihmisen kanssa.310 Hengellisten harjoitusten 

tekemiseen tarvitaan haastateltavien mielestä henkilökohtaista motivaatioita. On 

tärkeää, että aloite, valmius ja halu niiden tekemiseen lähtee itsestä, ja asiaan ha-

luaa suhtautua vakavasti.311 

                                                 
307 1/H12, 1/H17, 1/H34, 2/H11, 2/H12, 3/H2, 4/H3, 4/H4, 4/H8, 6/H11, 9/H3, 9/H4, 10/H18, 
11/H2. 
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       Haastateltava N8:n mukaan tieto hengellisestä ohjauksesta ja ignatiaanisesta 

spiritualiteetista, ohjaajien kouluttaminen ja mahdollisuudet tehdä hengellisiä har-

joituksia Suomessa on lisännyt kiinnostusta hengellisiä harjoituksia kohtaan. Ig-

natiaaniset retriitit vetävät puoleensa niitä ihmisiä, jotka kokevat sitä tarvitsevan-

sa. N8 ja N3 ovat sitä mieltä, että nykyään ihmiset kaipaavat ja etsivät hengellistä 

ohjausta.312  

        Menetelmä soveltuu N4:n mukaan myös sellaisille, jotka kokevat joutuneen-

sa umpikujaan oman uskonsa kanssa, haluavat päästä siitä pois ja löytää jotakin 

uutta. Esimerkiksi herätyskristillisyyden syystä tai toisesta taakseen jättäneet ih-

miset ovat hänen mukaansa yksi ryhmä, joka hakeutuu hengellisiin harjoituksiin. 

Menetelmä antaa mahdollisuuden kasvulle ja uudelle alulle.313  

         Haastateltujen ignatiaanisten ohjaajien hengelliset taustat lapsuudesta haas-

tatteluhetkeen olivat hyvin moninaiset. Sieltä löytyi herätyskristillisyyttä, erilaisia 

kristillisiä järjestöjä, niin kutsuttua yleiskirkollisuutta, ateismia ja kiinnostusta 

muita uskontoja kohtaan. Noin puolella haastateltavista oli taustallaan viidesläistä 

herätyskristillisyyttä. Joku heistä oli halunnut ottaa voimakkaasti etäisyyttä viides-

läisyyteen, kun taas joku toinen oli kasvanut siitä erilleen, mutta oli saanut sen 

parissa paljon hyviä kokemuksia. Monelle hiljaisuuden liikkeen ja ignatiaanisen 

spiritualiteetin löytymiseen liittyi kuitenkin ”hengellisen kotitulon” kokemus. Hy-

vänä koettiin se, että ignatiaaninen spiritualiteetti on avaraa, tilaa antavaa, vapaut-

tavaa ja kokonaisvaltaista hengellisyyttä. Hengellisten harjoitusten tekeminen on 

lisännyt luottamusta Jumalaan ja hänen rakkauteensa sekä tehnyt Raamatusta en-

tistä elävämmän ja henkilökohtaisemman kirjan.314 

       Joissakin tapauksissa menetelmä voi sopia myös ratkaisutilanteisiin. Harjoi-

tuksiin tai retriittiin tuleva ihminen voi N1:n mukaan asettaa omia tavoitteitaan ja 

etsiä vastauksia itselleen tärkeisiin kysymyksiin. N4:n mukaan harjoitusten teke-

minen tosissaan voi johtaa yllättäviinkin elämänmuutoksiin.315 

         Ihmisryhmiä, joille hengellisiä harjoituksia haluttiin erityisesti suositella, 

olivat kirkon työntekijät ja kokeneet hiljaisuuden retriittien ohjaajat. Menetelmä 

voisi antaa uusia välineitä hengelliseen työhön ja tarjota henkilökohtaisia kasvun 

ja kehityksen mahdollisuuksia. Harjoitukset soveltuvat eri kirkkokuntiin kuuluvil-

le ihmisille, sillä harjoitusten tekijän tunnustuskunnalla ja opillisilla seikoilla ei 
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ole merkitystä.316 Pirkko Lehtiön mukaan eri kirkkokunnista tulevat ihmiset voi-

vat lähteä harjoituksiin omalta taustaltaan. Harjoitukset ovat väline, eivät päämää-

rä. Ne eivät ole sidoksissa minkään kirkkokunnan uskontulkintaan. Hengellinen 

ohjaaja ei myöskään pyri vaikuttamaan ihmisen tulkintoihin.317 

       Pertti Repo on pohtinut Hengellisten harjoitusten ekumeenisia mahdollisuuk-

sia. Hän on havainnut, että yhteinen kilvoitus ja kaipuu Kristuksen luokse on toi-

minut yhdistävänä tekijänä, ja ignatiaanisen spiritualiteetin avulla on rakentunut 

keskusteluyhteys eri tavoin ajattelevien kristittyjen välille. Pertti Revon mukaan 

luterilaisuudella ja ignatiaanisella spiritualiteetilla on monia yhdistäviä piirteitä ja 

lähtökohtia. Luther itse luotti hengelliseen harjoitukseen, ja se oli hänelle itsestään 

selvä asia. Luterilaisuuden ytimessä oleva ”sola scriptura” (yksin Raamattu) – 

periaate ja hengellisten harjoitusten monipuolinen Raamatun käyttäminen ovat 

keskenään samassa linjassa.318 

Harjoitukset sopivat N10:n mukaan myös ”nykyaikasen länsimaisen höpö-

höpö –tieteellishybriksen läpeensä saastuttamalle ihmiselle ---, koska se on sel-

västi diplomi-insinöörille rakennettu pohjimmiltaan.”319 Tällä hän viittasi siihen, 

että harjoitukset sopivat ihmisille, jotka ovat omaksuneet tieteellisen maailman-

katsomuksen. Leena Kurki on tutkinut erityisesti jesuiittojen kasvatusajattelua, ja 

tullut siihen tulokseen, että ignatiaaninen ajattelu sopii moderniin tieteelliseen 

ajatteluun. Ignatiaanisen ajattelun vahvuus on sen kyvyssä integroida ihmisen 

älyllinen puoli inhimilliseen kokonaisuuteen.320  

Haastateltava N11 totesi, että lähes kuka tahansa voi oppia ignatiaanisen ru-

koustavan.321 Harjoitusten tekeminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä, keskitty-

miskykyä ja sitkeyttä, jotta niistä hyötyisi ja jotta jaksaisi tehdä harjoituksia myös 

silloin, kun se tuntuu vaikealta ja hankalalta.322 Harjoituksiin osallistuvan täytyy 

sietää rakenteita ja hiljaisuutta.323 Toisaalta ne vaativat myös joustavuutta ja 

avointa suhtautumistapaa. Harjoituksia ei pidä käyttää ”valmiin uskonelämära-

kennelman pönkittämiseen”. Harjoitusten tekijä hyötyy myös uskalluksesta olla 

mukana prosessissa koko persoonallaan ja kyvystä heittäytyä. Harjoitusten teke-

                                                 
316 1/H34, 4/H7, 11/H1. 
317 Pirkko Lehtiön sähköpostihaastattelu 3.2.2011. 
318 Repo 2006, 14–15. 
319 10/H18. 
320 Kurki 2004, 50, 107. 
321 11/H1. 
322 1/H23. 
323 2/H23 
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minen vaatii kykyä irrottautua suorituskeskeisyydestä ja Raamatun älyllisestä ana-

lysoimisesta.324 
Ehkä jotakin semmosta pitkäjänteisyyttä ja sitten sitoutumista siihen prosessiin mi-
hin lähtee --- että ei nyt sitten heittäis kesken vaikka ois vaikeetakin tai hankalaa, 
vaan että jotenkin semmosta sitkeyttä kuitenkin siinä, tekee sen ja … sillon siitä vas-
ta saa --- sen hyödyn tai mitä se nyt sitten on kullekin.1/H23 

 
Mä oon sitä mieltä, että nää [hengelliset harjoitukset] ei sovi kaikille. Nimenomaan 
musta tuntuu, että --- jos on semmonen hyvin valmis --- uskonelämänrakennelma, 
jota haluais pönkittää, niin tää ei kuulu hänelle. Siis, että siinä pitää olla tiettyä 
avoimmuutta, valmiutta muutokseen ja valmiutta myöskin siihen, että on itselleen 
rehellinen. Ja Jumalan edessä ei voi olla kuin rehellinen, vaikka kuinka yrittäis. 
4/H13 

 

Haastateltava N9 muistuttaa, että mikäli mielikuvituksen käyttäminen on vaikeaa, 

voi kuulla jonkun sanan tai ilmaisun joka voi puhua:  
Et kaikkihan ei ole sillä tavalla niinku eläytyjiä, mut silti mä ajattelen, että sellanen 
kuunteleva, katseleva suhde tekstiin vois sopii semmosellekin ihmiselle, joka ei oo 
tämmönen kaikilla aisteilla sekaan heittäytyvä. 9/H9 

 

Haastateltava N2:n mukaan suurin hengellisiin harjoituksiin osallistuva ryhmä 

tällä hetkellä on ”varakkaat valkoiset heteronaiset”. Hän toivoi, että harjoituksiin 

osallistuminen olisi mahdollista muillekin kuin vain ”eliitille”. Hän oli myös sitä 

mieltä, että mikäli halua löytyy, olisi mahdollista lähteä etsimään erilaisia vaihto-

ehtoisia tapoja hengellisten harjoitusten tekemiseen, jolloin se voisi olla mahdol-

lista esimerkiksi syrjäytyneille. N2 oli ignatiaanisten hengellisten harjoitusten 

myötä alkanut pohtia entistä enemmän uskon ja oikeudenmukaisuuden liittymä-

kohtia. Hänen mukaansa tätä näkökulmaa ei Suomessa oteta riittävästi huomioon. 

Ignatiaaniset retriitit ovat kalliita, eikä kaikilla ole niihin varaa. Hän toivoi myös 

ignatiaanisen ohjauksen ja hengellisten harjoitusten integroitumista paikallisseu-

rakuntien toimintaan.325  
Toivoisin, että ignatiaaninen toiminta integroituisi seurakunnan normaaliin toimin-
taan ja kamppailisi kaikenlaista elitismiä vastaan. Kahdeksan vuorokauden retriitti 
esim. Heponiemessä on kallis panostus. Jesuiittaspiritualiteettiin kuuluu uskon ohel-
la myös oikeudenmukaisuus eli yhteiskunnallinen ulottuvuus. Se on aika lailla ka-
doksissa. (nettikysely/lomake 24) 

 

David Lonsdale näkee myös ongelmia siinä, että ignatiaaninen spiritualiteetti kes-

kittyy vain yksilön sisäiseen kokemukseen ja jättää uskonnon sosiaalisen ja poliit-

tisen puolen huomiotta. Hengellisillä harjoituksilla voi olla suuri merkitys yksilön 

persoonalliseen, psykologiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Sellaiset aiheet 

                                                 
324 1/H26 4/H13, 5/H17, 11/H1. 
325 2/H12, 2/H23, N2:n nettikyselyvastaus/lomake 24. 
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kuten ahdistus, masennus, yksinäisyys, kärsimys, läheisen menettäminen ja seksu-

aalisuus nähdään vahvasti henkilökohtaisina asioina. Sisäisen rauhan löytäminen 

elämän vaikeuksien keskellä, syyllisyyden käsitteleminen ja oman henkilökohtai-

sen elämäntien löytäminen ovat tärkeitä asioita. Vaara piilee kuitenkin siinä, jos 

ihmisen sitoutuminen hengellisiin harjoituksiin ei integroidu rukouselämän sosio-

poliittisiin ulottuvuuksiin. Lonsdale nostaa esiin tärkeän huomion siitä, kuinka 

tärkeää olisi arvioida kriittisesti kirkon rakenteita ja yhteiskuntaa, ja nähdä näiden 

seikkojen vaikutukset ihmisen pahoinvointiin. Sisäisen rauhan löytäminen ei saa 

tarkoittaa selän kääntämistä maailmassa tapahtuvalle epäoikeudenmukaisuudel-

le.326           

        Hengelliset harjoitukset eivät välttämättä sovi kaikkiin elämäntilanteisiin. 

Ongelmallista niiden tekeminen voi olla esimerkiksi vakavista psyykkisistä on-

gelmista kärsiville, akuutissa kriisissä oleville, uupuneille tai hyvin yksinäisille 

ihmisille.327 Psyykkinen prosessi ignatiaanisessa retriitissä on intensiivinen ja voi 

tuntua raskaalta.328 Psyykkisistä diagnooseista mainittiin erityisesti psykoosi ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö. Tällöin raamatunkertomuksiin intensiivisesti sa-

mastuva rukousharjoitus voi olla haitaksi. Myös masennus mainittiin.329 Toisaalta 

N2 toi esiin, että hengellinen ohjaus ei voi olla vain psyykkisesti terveiden etuoi-

keus.330 

       Psyykkisessä kriisissä ihminen tarvitsee N1:n mukaan toisten ihmisten seuraa 

ja keskustelua. Jos ajatukset ovat kovin hajalla ja olo levoton, voi olla vaikea ru-

koilla ja keskittyä. Hiljaisuudessa oleminen voi olla myös hankalaa.331  
Psyykkinen prosessi 8 päivän retriitissä on aikamoinen. Et sillon kun on joku sem-
monen kohta, että on masentunu tai on jotenkin hyvin häilyväinen vaihe tai elämässä 
on paljo kuormituksia, niin on tietysti syytä miettiä, et onks nyt se kohta. 9/H9 
 

Että kyllä tää on niinku sellanen intensiivinen prosessi, että siihen täytyy olla voi-
mavaroja, ilman muuta. Jos on joku muu prosessi niinkun kovasti käynnissä, niin ei 
siihen mahdu sitte tällanen juttu samaan aikaan. 6/H12 

 
Varsinkin tämmönen ryhmäretriitti, et jos on ihan joku akuutti tai on jotenkin perus-
yksinäinen, niin ehkä se ei palvele kaikkia niinku ainakaan suoraan. Voi palvella pi-
temmän ajan kuluessa, mutta kestääkö sen ihmisen sitte se kunto sen odotuksen. 
8/H15 

 

                                                 
326 Lonsdale 2009, 213–214. 
327 1/H23, 2/H23, 3/H2, 6/H12, 8/H15, 9/H9. 
328 1/H23, 6/H12, 9/H9. 
329 3/H2, 9/H9. 
330 2/H15. 
331 1/H23, 2/H23. 
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Muutamat haastateltavat vierastivat kategorista ajattelua ja sen rajaamista, kenelle 

hengelliset harjoitukset sopivat ja kenelle eivät.332 Haastateltava N10 viittasi Hen-

gellisiä harjoituksia – kirjaan, jossa Ignatius de Loyolan tekemät jaottelut sopivat 

sovellettuna tähän päivään.333 Tällä hän tarkoitti Hengellisiä harjoituksia - teok-

sen ohjeita 18 – 20, joissa sanotaan, että harjoitusten soveltamisessa on otettava 

muun muassa huomioon ikä, sivistyksen taso, asianosaisen henkilökohtaiset lahjat 

ja elämäntilanne.334 Jesuiitta Michael Ivens on tehnyt kommentaarin Hengellisiin 

harjoituksiin. Hänen mukaansa hengelliset harjoitukset voidaan yhtäältä tehdä 

yhtenä kokonaisuutena, jolloin ne vaativat ohjelman tiukempaa ja uskollisempaa 

toteuttamistapaa. Toisaalta niitä voidaan käyttää lähteenä hyvin erilaisissa tilan-

teissa ja henkilökohtaisissa tarpeissa. Jopa Ignatius de Loyolan elinaikana erilaiset 

sovellusvaihtoehdot kehittyivät laajemmalle kuin Hengellisten harjoitusten ohjeis-

sa annetaan ymmärtää. Ignatius de Loyola itse tarjosi harjoitusten ensimmäistä 

viikkoa rajoituksetta kaikille halukkaille.335 

      Haastateltava N7 puolestaan sanoi, että mitään rajoja ei kannata vetää, koska 

ihmiset saattavat yllättää. Ohjaaja saattaa arvella etukäteen, että joku ihminen ei 

innostu, mutta huomaa myöhemmin olleensa väärässä.336 N9 oli sitä mieltä, että 

uskonelämän jakaminen ja ignatiaaninen tapa rukoilla ja käyttää Raamattua voi 

soveltua kenelle tahansa. 
En mä oikeestaan oikein osaa ajatella kenelle se… ei sopisi… jos aattelee ihan vaan 
niitä aineksia, eikä jotenkin tiettyä pitempää retriittiä tai jotain, jos aattelee ihan niitä 
aineksia, olla Raamatun äärellä ---, löytää Raamatun teksteihin tällanen elämykselli-
nen suhde. --- Ja jos ajattelee tämmöstä kumppanuussuhdetta --- että ignatiaaninen 
spiritualiteetti niinku kutsuu sellaseen uskonelämisen jakamiseen ja yhdessä kulke-
miseen ja ehkä tämmöseen jonkinmittaseen niinkun matkantekoon yhdessä toisen 
kanssa, niin kenelle se ei sopisi? 9/H9 

Ignatiaanisen ohjaajan vastuulla on kertoa jo etukäteen, mistä retriitissä ja hengel-

lisissä harjoituksissa on kyse. Näin ihminen tietää, mihin on tulossa ja voi arvioi-

da, olisiko parempi siirtää harjoitusten tekemistä aikaan, jolloin elämäntilanne on 

parempi ja voimavaroja on enemmän.337 Arkiretriitissä pitää löytyä päivän aikana 

jokin tila harjoituksille, joten sen vuoksi se ei välttämättä sovi esimerkiksi pienten 

lasten äidille. Ryhmässä tehtävissä harjoituksissa pitää jokaisen olla valmis teke-

mään harjoituksia arjessa, jotta voisi jakaa omastaan.338 

                                                 
332 9/H9, 10/H18. 
333 10/H8. 
334 De Loyola 1981, 20 – 22. 
335 Ivens 1998, 18 – 21. 
336 7/H14. 
337 1/H23, 8/H15, 9/H9. 
338 4/H14. 
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        Harjoitusten sopivuuden itselle tietää sen jälkeen kun on niitä kokeillut. 

Haastateltavat kannustivat asiasta kiinnostuneita osallistumaan harjoituksiin 

avoimella mielellä.339 He kuitenkin totesivat, että kaikki eivät ignatiaanisesta spi-

ritualiteetista innostu, eikä tarvitsekaan. Monia muitakin hengellisyyden muotoja 

on olemassa.340  

        Lonsdalen mukaan ignatiaaniset retriitit ja hengellinen ohjaus vastaavat tä-

män ajan ihmisten tarpeisiin. Ignatiaanisen spiritualiteetin saavuttama suosio on 

lisännyt ihmisten kiinnostusta ja toisinaan ignatiaanisen spiritualiteetin kriittinen 

analysointi on unohtunut.  Ignatiaanisesta spiritualiteetista innostuneet ihmiset 

usein kuvittelevat, että se sopii kaikille ja antaa vastauksen kaikkiin henkilökoh-

taisiin ja hengellisiin ongelmiin. Tämä luulo ei luonnollisesti pidä paikkaansa. Se, 

mikä hengellisen elämän alueella tuo apua yhdelle, ei välttämättä sovi jollekulle 

toiselle.341 Oma riskinsä sisältyy myös siihen, että suosiota saavuttaneet ignatiaa-

niset menetelmät jäävät polkemaan paikoilleen. On tärkeää ymmärtää, että se mi-

kä toimii tässä ajassa ja kulttuurissa, ei välttämättä toimi tulevaisuudessa. Ihmiset, 

tilanteet ja tarpeet muuttuvat.342 

          Ignatius de Loyolan kieli ja kielikuvat Hengellisissä harjoituksissa heijaste-

levat 1500-luvun historiallista taustaa, kokemusta ja ymmärrystä. Lonsdale varoit-

telee tukeutumasta nykypäivänä väärällä tavalla Ignatius de Loyolan teologiseen 

viitekehykseen. Jos näin käy, harjoitukset menettävät vaikuttavuuttaan ja köyhty-

vät sen sijaan että loisivat ympärilleen kasvun ja vapauden ilmapiiriä.343  

        Anglikaanipappi Kenneth Leech arvioi hengellisen ohjauksen nykytilaa klas-

sikkoteokseksi muodostuneessa kirjassaan Soul Friend – Spiritual Direction in the 

Modern World. Hänen mukaansa hengellistä ohjausta ei tule nähdä tärkeämpänä 

asiana kuin se todellisuudessa on. Se on yksi palvelutehtävä muiden joukossa ja 

sillä on oma rajallinen tehtävänsä sielunhoidon ja teologisen koulutuksen konteks-

tissa. Leechin näkemyksen mukaan hengellisessä ohjauksessa ei pitäisi olla kyse 

erityisasiantuntijoiden ja ammattilaisten toiminnasta, vaan sen tulisi olla osa jo-

kaisen seurakunnan ja kristillisen yhteisön toimintaa. Hän painottaa myös sitä, että 

                                                 
339 3/H3, 5/H17, 6/H11. 
340 5/H17, 6/H11, 7/H14, 11/H1. 
341 Lonsdale 2009, 207–209. 
342 Lonsdale 2009, 210. 
343 Lonsdale 2009, 214–216. 



81 
 

on tärkeää, että kristillinen spiritualiteetti säilyttää yhteytensä kirkon juuriin – 

Raamattuun ja traditioon.344  

        Häyrysen mukaan Leechin arviointi käsittää vain englanninkielisen maail-

man, mutta hänen ajatuksensa on syytä ottaa huomioon myös Suomessa hengelli-

seen ohjaukseen liittyvän toiminnan lisääntyessä.345 Tämän tutkimuksen haastatte-

luaineiston perusteella voidaan ainakin todeta, että ignatiaanisen spiritualiteetin 

kohdalla sidos kristilliseen uskoon on pysynyt vahvana, sillä hengelliset harjoituk-

set perustuvat Raamattuun ja esimerkiksi Kristuksen ihmiseksi syntyminen ja oppi 

Pyhästä Kolminaisuudesta otetaan todesta. Leechin pelkoon hengellisen ohjauk-

sen muuttumisesta ammattimaiseksi toiminnaksi, jossa hengellinen ohjaaja perii 

maksun palveluksistaan vastaanotollaan käyviltä ihmisiltä, ei ole viitteitä ainakaan 

tutkimushaastattelujen perusteella.  Haastateltavien joukossa ei ollut ketään, jonka 

ammatti olisi ollut ”hengellinen ohjaaja”. Sen sijaan kysymys siitä, missä määrin 

ignatiaaninen ohjaus on sidoksissa paikalliseurakunnan toimintaan, on aiheellinen. 

Retriittejä ja ryhmiä saatettiin järjestää yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa, 

mutta yleensä näistä hyötyivät lähinnä kasvukeskusten lähistöllä olevat seurakun-

nat tai seurakuntayhtymät. Toisaalta kovin pienissä seurakunnissa ei löydy riittä-

västi resursseja retriittejä varten ja merkittävä osa retriitin ohjaajista asuvat suur-

ten kaupunkien lähellä. 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344 Leech 2001, xvi–xvii. 
345 Häyrynen 2006, 167. 
346 Haastatteluaineisto 2012. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 
Tutkimus käsitteli ignatiaanisten ohjaajien käsityksiä hengellisestä ohjauksesta ja 

heidän motivaatiotaan ohjaajana toimimiseen. Selvitin ensin nettikyselyn avulla 

ignatiaanisten ohjaajien taustoja, jotta saisin kokonaiskuvan ilmiöstä. Samalla 

selvitin heidän halukkuuttaan haastattelua varten. Kyselyyn vastasi 71 % Suomes-

sa koulutetuista ignatiaanisista ohjaajista. Vastanneista peräti 70 % ilmoitti ole-

vansa halukkaita haastateltaviksi.  

     Kirjallisesta kyselystä oli korvaamaton apu tiedonantajien valinnassa. Se lisäsi 

tutkimustulosten luotettavuutta, sillä haastateltavat vastasivat taustatekijöiltään 

tilastollisesti ohjaajien keskiarvoa. He olivat kuitenkin keskimääräistä kokeneem-

pia ignatiaanisina ohjaajina ja hyödyntäneet aktiivisesti ohjaajakoulustaan. Valit-

sin haastateltaviksi hyvin erilaisista taustoista tulevia ohjaajia, sillä halusin nähdä, 

vaikuttavatko taustatekijät, esimerkiksi ammattitausta, ignatiaanisten ohjaajien 

näkemykseen hengellisestä ohjauksesta. 

       Vahvin motiivi ignatiaaniseen ohjaajakoulutukseen hakeutumisen taustalla oli 

myönteinen kokemus ignatiaanisesta spiritualiteetista ja hengellisistä harjoituksis-

ta. Tämä vaikutti myös siihen, että ohjaajilla oli halu edistää ignatiaanisen spiritu-

aliteetin tuntemusta ja halu jakaa eteenpäin muille sitä hyvää, minkä he itse olivat 

saaneet. Ignatiaaniset ohjaajat kokivat ignatiaanisen metodin hyödylliseksi. Hyö-

dyllisyyteen oli nähtävissä kaksi näkökulmaa. Ohjaajista osa koki metodista ole-

van suoraa hyötyä työelämässä, tai sitten he näkivät sen hyväksi ja hyödylliseksi 

laajemmassa merkityksessä, esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kannalta. Usein nämä kaksi näkökulmaa löytyivät samalta tiedonantajalta. 

       Vahva motivaatiota lisäävä tekijä oli myös se, että ohjaajat kokivat matka-

kumppanina toimimisen antoisana. He saivat kokea Jumalan läsnäoloa yhdessä 

ohjauksessa olevan ihmisen kanssa, sekä saivat nähdä sen, miten Jumala työsken-

telee ihmisten elämässä. Osaan ohjaajista vaikutti myös se, että he kokivat ihmis-

ten tarpeen hengelliselle ohjaukselle suurena, ja että heiltä oli suoraan pyydetty 

hengellistä ohjausta. Ignatiaaniset ohjaajat olivat hakeutuneet koulutukseen myös 

sen vuoksi, että he halusivat oppia lisää aihepiiristä, ja toisinaan he halusivat ke-

hittää omaa osaamistaan myös jatkossa. Yleisesti voidaan sanoa, että sisäinen mo-

tivaatio painottui enemmän kuin ulkoinen hyöty.  

         Hengellisen ohjauksen merkittävimpinä eroina muihin auttamisen muotoi-

hin, kuten sielunhoitoon, työnohjaukseen ja psykoterapiaan, ignatiaaniset ohjaajat 

pitivät sitä, että hengellisessä ohjauksessa on kyse työskentelystä jumalasuhteen 
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kanssa. Hengellinen ohjaus ei rajaudu tiettyyn aihepiiriin eikä ole erityistilantees-

sa olevan ihmisen auttamista. Eri auttamisen muotoja yhdisti ohjaajien mielestä 

se, että ne ovat kaikki henkilökohtaisen keskusteluun liittyviä menetelmiä ja niissä 

on paljon sisäkkäisiä elementtejä. Jokaisella auttamisen muodolla on kuitenkin 

oma näkökulmansa ja painopisteensä.  

       Mielenkiintoista tutkimuskirjallisuuden näkökulmasta oli se, että ignatiaaniset 

ohjaajat erottivat hengellisen ohjauksen hyvin selkeästi sielunhoidosta. Tähän on 

vaikuttanut se, että näin Suomessa yleisesti ajatellaan, ja tämä tulee esiin vahvasti 

sielunhoitoa käsittelevästä tuoreesta kotimaisesta kirjallisuudesta. Muualla maa-

ilmassa hengellinen ohjaus nähdään vahvemmin yhtenä sielunhoidon osa-alueena. 

Miksi Suomessa ajatellaan tästä kysymyksestä eri tavalla kuin muualla? Tähän ei 

tutkimusaineisto, eikä tutkimuskirjallisuus anna suoraa vastausta. Eräs syy voi 

olla kuitenkin se, että sanapari ”hengellinen ohjaus” voi tasa-arvoisuutta ja demo-

kratiaa korostavassa Suomessa johtaa vääränlaiseen mielikuvaan. Niille, jotka 

eivät ymmärrä käsitteen todellista sisältöä, voi tulla käsitys ylhäältä alaspäin suun-

tautuvasta toiminnasta, jossa toinen ihminen ohjaa toista haluamaansa suuntaan. 

Ratkaisuna ongelmaan ei ole mielestäni se, että luovutaan käsitteestä ”hengellinen 

ohjaus”. Parempi vaihtoehto on pohtia löytyisikö uusia keinoja edistää hengellisen 

ohjauksen tuntemusta. 

       Ignatiaanisten ohjaajien mukaan tärkein hengellisen ohjaajan tehtävä on Ju-

malan ja ohjattavan välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Jumala on varsinainen 

ohjaaja, joten hengellinen ohjaaja antaa itsensä Jumalan käyttöön ja suostuu ole-

maan sivummalla ja antamaan tilaa ohjauksessa olevan ihmisen ja Jumalan väli-

selle vuorovaikutukselle. Hengellinen ohjaaja kuuntelee aktiivisesti ja tarkkaan 

ohjauksessa olevan ihmisen uskonnollista kokemusta sekä samaan aikaan Jumalan 

ääntä ja omaa sisintään. Hengellisissä harjoituksissa jumalasuhteen tukemiseen 

liittyy olennaisena osana se, että ohjaaja valitsee ja antaa kuulemansa pohjalta 

seuraavat raamatunkohdat, joiden äärellä harjoitusten tekijä rukoilee ja mietiske-

lee.  

      Ignatiaaniset ohjaajat mielsivät hengellisen ohjauksen tasa-arvoisena matka-

kumppanuutena, johon kuului rinnalla olemista, tukemista, rohkaisemista, matkan 

yhteistä jakamista ja pohdiskelemista. Hengellistä ohjausta hakeva ihminen on 

suhteessa aktiivinen osapuoli, joka pyytää itselleen hengellisen ohjaajan. Yhteisel-

lä matkalla pääpaino on hänen kokemuksessaan ja löydöissään. Toiset ohjaajat 

käyttivät mieluummin hengellisestä ohjauksesta termiä matkakumppanuus. Toiset 
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puhuivat hengellisestä ohjauksesta. Sisältö oli kuitenkin yhteneväinen riippumatta 

siitä, millä nimityksellä asiaa ilmaistiin. Myös käsitettä ignatiaaninen ohjaus käy-

tettiin.  

        Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia ominaisuuksia hengellisellä ohjaa-

jalla olisi hyvä olla ja mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet ja lahjat ovat hyödylli-

siä hengellisen ohjaajan tehtävässä. Näihin ominaisuuksiin kuului persoonaan 

liittyviä kykyjä, mutta myös kokemuksen ja koulutuksen kautta kehittyneitä taito-

ja.  Henkilökohtainen usko ja luottamus Jumalaan nähtiin välttämättömäksi perus-

taksi, jota ilman ei voi hengellisenä ohjaajana toimia.  

       Toinen ignatiaanisten ohjaajien painottama hyödyllinen ominaisuus oli koke-

neisuus. Hengelliselle ohjaajalle on suotavaa, että hänellä olisi mahdollisimman 

paljon kokemusta siitä, mitä on matkalla oleminen ja kristittynä eläminen. On 

hyödyllistä, jos ohjaaja on kokenut elämässään monenlaisia vaiheita ja jos hän 

pystyy tunnistamaan oman kokemuksensa perusteella erilaisia tapoja kulkea Kris-

tuksen jalanjäljissä. Ignatiaaniset ohjaajat pitivät tärkeänä myös jatkuvaa hengelli-

sen kasvun prosessissa.  Erityisesti hengelliselle ohjaajalle on hyötyä siitä, jos hän 

on kokenut elämässään vaikeita aikoja. Se auttaa häntä ymmärtämään muita ihmi-

siä.  

       Kolmas ominaisuus liittyy tiedolliseen pääomaan ja osaamiseen. Tämä ei pai-

nottunut vastauksissa niin paljon kuin henkilökohtainen usko ja kokeneisuus. 

Hengellisellä ohjaajalla ei tarvitse olla jotakin tiettyä pohjakoulutusta, sillä tietoa 

voi hankkia monin tavoin. Ignatiaaniset ohjaajat pitivät tärkeänä spiritualiteetin ja 

teologian tuntemusta sekä psykologista tietämystä.  

        Neljäntenä ominaisuutena on elämänasenne, johon liittyy sekä Jumalan että 

toisen ihmisen kunnioittaminen. Hengellisen ohjaajan on tiedostettava oma ase-

mansa Jumalan edessä. Kyse on Jumalan työstä ja ohjaaja on itsekin vielä matkal-

la ja keskeneräinen. Nöyrä ja kunnioittava asenne suhteessa ohjattavaan tarkoittaa 

sitä, että hengellinen ohjaaja ei asetu ohjattavan yläpuolelle, vaan hänen rinnal-

leen. Hänen tulee malttaa mielensä, pysyä syrjässä, eikä puuttua ohjattavan elä-

mään. Hänen tulee tiedostaa ja ymmärtää oma vastuunsa ja kunnioittaa ihmisen 

herkkyyttä ja hänen jumalasuhdettaan.         

        Viidentenä ovat vuorovaikutustaidot, jotka ovat avuksi toisen ihmisen koh-

taamisessa. Vuorovaikutustaidot sisältävät sekä hyödylliseksi koettuja luonteen-

piirteitä että toimintatapoja. Tärkeimpiin vuorovaikutustaitoihin lukeutui tässä 

tutkimuksessa kuunteleminen ja intuitio. Muutamat ignatiaaniset ohjaajat pitivät 
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kuuntelemisen kykyä ohjaajan tärkeimpänä ominaisuutena. Kuuntelemisen ky-

kyyn liitettiin myös läsnäolon taito, kyky keskittää ajatukset tähän hetkeen, kärsi-

vällisyys ja kyky olla hiljaa. Osa ignatiaanisista ohjaajista käytti työvälineenä 

myös omaa intuitiotaan ja herkkyyttään, ja kokivat siitä ominaisuudesta olevan 

apua hengellisen ohjaajan tehtävässä. On myös tärkeää, että hengellisellä ohjaajal-

la on kyky ja halu kohdata toinen ihminen. Hänen tulee olla luotettava ja luotta-

musta herättävä ihminen, joka pitää huolta vaitiolovelvollisuudestaan ja luo ympä-

rilleen turvallista ilmapiiriä.  

         Erilaisista taustoista tulevien ohjaajien käsitykset hengellisestä ohjauksesta 

olivat hyvin samansuuntaisia. Merkittäviä eroja esimerkiksi eri koulutus- ja am-

mattitaustoja edustavien tiedonantajien näkemyksistä ei löytynyt. Ammattitausta 

vaikutti lähinnä siihen, millaisia vahvuuksia ohjaajat arvelivat heillä itsellään ole-

van ja millaisista ominaisuuksista he kokivat, että heillä oli hyötyä. Tämä tutki-

mustulos kertoo siitä, että Suomessa vaikuttavien ignatiaanisten ohjaajien käsityk-

set hengellisestä ohjauksesta ovat hyvin yhteneväiset. Tähän vaikuttaa todennä-

köisesti se, että eri vuosina koulutetut ohjaajat ovat saaneet hyvin samansuuntai-

sen koulutuksen. Muihin vaikuttaviin seikkoihin kuuluu se, että Suomi on pieni 

maa ja yhteydet ignatiaanisten ohjaajien välillä ovat paikoin hyvin tiiviit. Myös 

suomeksi julkaistu kristillistä spiritualiteettia käsittelevä kirjallisuus on muokan-

nut ohjaajien käsityksiä samansuuntaisiksi. Merkittävä syy yhteneville käsityksille 

lienee myös se, että haastatelluilla ignatiaanisilla ohjaajilla oli paljon elämänko-

kemusta ja hengellistä kokemusta. He olivat ihmisiä, jotka tiesivät oman koke-

muksensa kautta esimerkiksi millaisia ominaisuuksia hengellinen ohjaaja käytän-

nössä tarvitsee. Ignatiaanisia ohjaajia yhdisti vankka kokemus ihmisten kohtaami-

sesta ja poikkeuksetta heidän koulutus- tai ammattitaustansa liittyi työhön, jossa 

ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. 

         Haastattelujen vahvuus ja heikkous kiteytyvät samaan asiaan. Toisaalta 

haastatteluissa olisi kenties päästy hengelliseen ohjaukseen asiatasolla vielä sy-

vemmälle, jos niissä olisi keskitytty vain käsityksiin hengellisestä ohjauksesta ja 

koulutuksen käymisen ja ohjaajana toimimisen motiiveihin. Toisaalta haastatelta-

van kertomus omasta hengellisestä matkastaan auttoi tutkijaa ymmärtämään pa-

remmin hänen käsityksiään hengellisestä ohjauksesta ja hengellisen ohjaajan omi-

naisuuksista. Niiden kautta sai myös tärkeää tietoa tutkimustehtävän kannalta. 

Erityisesti motivaation tutkimisessa oli hyötyä siitä, että aineistoon kuului myös 

haastateltavan hengellinen matka ja ignatiaanisen spiritualiteetin vaikutukset hä-
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nen elämäänsä. Ilman niitä osia vastaus tutkimustehtävään olisi jäänyt pinnalli-

semmaksi..  

        Ignatiaanisen spiritualiteetin nousu ilmiönä kertoo tästä ajasta. Kiinnostus 

hengellistä ohjausta kohtaan alkoi Suomessa lisääntyä 1980-luvulta alkaen ja se 

on kulkenut rinnakkain spiritualiteetin vaalimisen ja kristillisen mystiikan kanssa. 

Samaan aikaa maallistumiskehitys ja perinteisten instituutioiden kokeminen vie-

raiksi on lisääntynyt. Kirkkoon ja muihin uskonnollisiin instituutioihin suhtaudu-

taan kriittisesti, mutta samalla sisimmässä on kuitenkin pyhän kaipaus.  Nopeasti 

muuttuvan maailman keskellä on tarve löytää tarkoitus ja merkitys omalle elämäl-

le, sekä ankkuroitua johonkin pysyvään.  

         Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut jo jonkin aikaa suuren haas-

teen edessä. Miten tavoittaa ihmiset yhä pirstaleisemmassa todellisuudessa ja ajas-

sa, jossa vallitsee yleinen epätietoisuus kristinuskon merkityksestä?  Mitä kieltä 

puhua ihmisten kanssa, joille kristinuskon kieli on vierasta? Kirkosta vieraantunut 

ihminen ei ehkä ymmärrä kirkon kieltä, mutta kokemuksen kieltä hän ymmärtää. 

Ignatiaaninen spiritualiteetti toimii luontevasti kokemuksellisen uskonnollisuuden 

ja traditionaalisen kristinuskon risteyskohdassa sekä tarjoaa näkökulmia elämän 

kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Hengelliset harjoitukset auttavat arvioimaan 

omia tunteita ja motiiveja, tekemään niiden pohjalta valintoja sekä etsimään omaa 

persoonallista kutsumusta ja suuntaa elämälle. 

       Ignatiaaniset ohjaajien mukaan hengelliset harjoitukset sopivat niille, jotka 

etsivät syvempää hengellistä elämää ja jumalasuhdetta. Ignatiaanisen spiritualitee-

tin myötä on mahdollisuus kasvaa kristittynä ja löytää syvempi henkilökohtainen 

suhde Raamattuun. Hengelliset harjoitukset voivat olla avuksi heille, jotka kai-

paavat rakennetta ja tukea hengelliseen elämään, tai kaipaavat hengellistä ohjausta 

ja oman kokemuksen jakamista matkakumppanin kanssa. Ignatiaaninen spirituali-

teetin arvioitiin sopivan yhteen niin tieteellisen maailmankatsomuksen kuin myös 

luterilaisuuden kanssa. Se voi olla hyödyllinen esimerkiksi kirkon työntekijöille 

niin työvälineenä kuin myös oman hengellisen elämän hoitamisessa.  

       Nämä esiin tulleet ajatukset ignatiaanisen spiritualiteetin hyödyllisyydestä ja 

mahdollisuuksista voivat antaa uusia välineitä, kun evankelis-luterilaisessa kirkos-

sa pohditaan kirkon tulevaisuutta ja toimintatapoja. Edellytyksenä ignatiaanisen 

spiritualiteetin ja hengellisten harjoitusten hyödyntämiselle nykyistä laajemmin, 

on kuitenkin se, että tavoitettaisiin uusia ihmisryhmiä. Olisi hyvä jos taloudellises-

ti heikommassa asemassa olevilla, kuten nuorilla aikuisilla ja syrjäytyneillä olisi 
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harjoitusten tekemiseen enemmän mahdollisuuksia. Eräs keino tähän on arkiretrii-

tit, joiden järjestäminen onkin lisääntynyt viime vuosina. Haasteena ovat myös 

ihmiset, jotka asuvat kauempana kasvukeskuksista. 

        Hengelliset harjoitukset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat sitoutu-

mista, kärsivällisyyttä ja kykyä olla hiljaisuudessa. Hiljaisuus saattaa olla nyky-

ajan ihmiselle pelottava asia. Siihen ei ole totuttu, päinvastoin. Ympäristö on 

täynnä ääniä. Hiljaisuus haastaa ihmisen pysähtymään, kuuntelemaan ja kasva-

maan ihmisenä. Se on välttämätön edellytys sille, että ihminen pääsee yhteyteen 

oman sisimpänsä kanssa ja syvyystasolla yhteyteen myös muiden kanssa. Sen 

vuoksi esimerkiksi matalan kynnyksen hengellisen matkakumppanuuden ryhmät 

voivat toimia käytännössä paremmin laajemmalle yleisölle kuin suora syöksy ig-

natiaaniseen 8 päivän retriittiin. Ne voivat toimia sisäänheittäjinä syvemmälle 

kristillisen spiritualiteetin maailmaan.  

          Empiirisen tutkimustradition ohuus asetti tämän tutkimuksen suunnittelulle, 

tutkimustehtävälle ja aineiston keräämiselle omat vaikeutensa. Aikaisemman em-

piirisen tutkimuksen olemassaolo olisi luonut vankemman tieteellisen pohjan, 

johon omia tuloksia olisi voinut verrata. Toisaalta tutkimustehtävän luonteeseen 

sopi se, että teoriatausta muodostui kokeneiden hengellisten ohjaajien kirjoista. 

Tutkimus toi tärkeää uutta tietoa ignatiaanisista ohjaajista Suomessa, heidän hen-

gellistä ohjausta koskevista käsityksistään ja ohjaustoiminnan taustalla olevista 

motivaatiotekijöistä. Toivottavasti tutkimus lisää tietoisuutta myös ignatiaanisesta 

spiritualiteetista, hengellisistä harjoituksista ja ylipäätään koko hengellisen oh-

jauksen ja matkakumppanuuden käsitteestä. Tutkimus nosti esiin monia uusia 

kysymyksiä ja suuntaviivoja tulevaisuutta ajatellen. On tärkeää jatkaa aihepiirin 

empiiristä tutkimusta. 

        Haastatteluaineisto kokonaisuudessaan antaisi myös mahdollisuuden tutkia 

ignatiaanisia ohjaajia hengellisen matkan näkökulmasta. Miten ihmisen hengelli-

nen matka vaikuttaa ohjaajaksi tulemiseen ja millaisia muutoksia hengellisten 

harjoitusten tekeminen on tuonut ohjaajien elämään? Ignatiaaninen spiritualiteetti 

on hedelmällinen monille muillekin tutkimusnäkökulmille. Kirkkohistoriallisesta 

näkökulmasta mielenkiintoista on ignatiaaniseen spiritualiteettiin kohdistuvan 

kiinnostuksen lisääntyminen 2000–luvulla. Kiinnostaviin tutkimusaiheisiin lukeu-

tuu myös arkiretriittiryhmien toiminta ja niihin osallistuvien ihmisten kokemuk-

set. 
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Liitteet 

Liite 1: Tutkimuspyyntö 

 
Hyvä ignatiaaninen ohjaaja, 
 
Olen teologian opiskelija ja tutkin pro gradussani suomalaisia ignatiaanisia ohjaa-
jia. Teen tutkimuksen Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian osastolle ja 
ohjaajanani on professori Raili Gothóni. 
 
Tutkimus on kaksiosainen. Toivon, että ensimmäiseen osaan voisivat osallistua 
kaikki ignatiaaniset ohjaajat. Sen tarkoituksena on kartoittaa perustietoja ohjaajis-
ta. Tämä osa palvelee myös Hiljaisuuden Ystävät ry:n tarpeita ja tuo sellaista tie-
toa, jota ei ole vielä tilastoitu. Kysely on melko lyhyt ja sen täyttämiseen menee 
viisi-kymmenen minuuttia. Toivon vastauksia 14.2.2012 mennessä.  Kysely löy-
tyy seuraavan linkin yhteydestä: http://www.surveymonkey.com/s/ZTRQWHD 

Tutkimuksen painopiste on sen toisessa osassa, laadullisessa haastattelututkimuk-
sessa. Olen kiinnostunut siitä, mikä on ollut ignatiaanisten ohjaajien matka ignati-
aanisen spiritualiteetin pariin. Tutkin sitä, mikä on ohjaajien näkemys hengellises-
tä ohjauksesta ja matkakumppanina toimimisesta sekä millaisia vaikutuksia ig-
natiaaninen spiritualiteetti, hengelliset harjoitukset ja ohjaajana toimiminen ovat 
tuoneet elämään. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja hyvän 
tutkimusetiikan mukaisesti. Yksittäisten haastateltavien elämäntarinat eivät ole 
tunnistettavissa lopullisesta tutkimusraportista.  

Mikäli olet käytettävissä tässä tutkimuksen toisessa osassa, kerro siitä kyselylo-
makkeen viimeisen kysymyksen yhteydessä. Valitsen haastateltavat niin, että 
osallistujat edustavat mahdollisimman monipuolisesti tutkimusjoukkoa. 

Tutkimus tulee lisäämään tietoa ja tietoisuutta ignatiaanisesta spiritualiteetista, 
sillä aihepiiriä on Suomessa tutkittu aiemmin ainoastaan Peppi Sieverssin pro gra-
dussa ”Längtan att komma närmare Gud - Retreatdeltagares erfarenheter av den 
ignatianska spiritualiteten.” Hengellistä ohjausta on tutkittu myös melko vähän 
Suomessa, joten senkin vuoksi tutkimuksen tekeminen ja siihen osallistuminen on 
tärkeää. Lisätietoja annan tarvittaessa sähköpostitse. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Johanna Rajamäki 
teol.yo. 
johanna.rajamaki@helsinki.fi 
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Liite 2: Teemahaastattelurunko 

  

1. Taustatiedot 
       

 Sukupuoli 
 Ikä 
 Asuinalue Suomessa (maakuntien mukaan) 
 kirkkokunta 
 ammatti- ja koulutustausta 
 Ignatiaanisen ohjaajakoulutuksen suorittamisvuosi 
 Onko Hiljaisuuden ystävät ry:n retriitinohjaajakoulutussuoritettu? 
 ohjaajakoulutuksen hyödyntäminen 

 

2. Motiivit ignatiaanisena ohjaajana toimimiselle 

 Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hengelliseksi ohjaajaksi tulemiseen? 
 Motiivit koulutuksen käymiselle  
 Motiivit ohjaajana toimimiselle 
 Matkakumppanuuden haasteet? 
 Matkakumppanuuden ilot? 

 
       3. Hengellinen ohjaus 

 Hengellisen ohjauksen kuvaaminen 
 Ignatiaanisen matkakumppanuuden erityispiirteet 
 Hengellisen ohjauksen suhde sielunhoitoon, psykoterapiaan, men-

torointiin ja työnohjaukseen 
 Kenelle ignatiaaninen spiritualiteetti sopii/kenelle se ei sovi?   

           
          4. Hengellisen ohjaajan ominaisuudet 

 Hyvän hengellisen ohjaajan ominaisuudet 
 Omat hyödylliset ominaisuudet ja lahjat 
 Hengellisenä ohjaajana toimimisen haasteet 
 henkilökohtaiset kehitysalueet 

 

      5. Muut mieleen tulevat asiat 

 

 


