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ESIPUHE 
 

Kirjoitan tätä tekstiä kahden ihmiskuntaa – myös meidän suomalaisten – elämää ja 
olemista järkyttäneen tapahtuman välisessä jännitteessä. Kun ”Hyvä arki vanhuudessa” 
–projekti käynnistyi, elettiin syksyä 2001. Hankkeeseen mukaan lähteneelle 
henkilöstölle järjestettiin 11.9.2001 käynnistysseminaari Rautalammin Törmälässä. 
Työpäivän jälkeen kotiin palattuamme kohtasimme alkuun uskomattomalta 
vaikuttaneen näyn New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneihin lentäneistä 
lentokoneista. Terrorin todellisuus ja romahtaneet pilvenpiirtäjät romuttivat myös 
meidän turvallisuuttamme. 
 
Kun ”Hyvä arki vanhuudessa ” -hanke (HAVA) päättyy nyt julkaistavaan oppaaseen, on 
maailmaa ja myös maatamme kohdannut toinen järkyttävä tapahtuma. Tapaninpäivänä 
2005 Bengalinlahdella maanjäristyksen aikaansaama hyökyaalto pirstoi Aasian 
rannikoilla elämisen edellytykset pitkäksi aikaa: yli 200.000 kuollutta, 5 miljoonaa 
koditonta, lukemattomia omaisensa, terveytensä, elinkeinonsa ja toivonsa menettänyttä 
ihmistä. Tätä kirjoitettaessa liki 200 suomalaista oli kateissa, useimmat heistä 
todennäköisesti turmassa menehtyneinä. Ihmiskuntaa on kohdannut yksi suurimmista 
luonnon katastrofeista, meitä suomalaisiakin suurin rauhanoloissa kohdannut turma. 
 
Molemmissa noissa turmissa ensimmäisenä kiinnittyi huomio uhrien fyysiseen 
selviytymiseen. Välittömästi tämän jälkeen nousi esille turman uhrien, omaisten ja 
auttajien psyykkinen jaksaminen. Samalla myös sosiaaliset ja hengelliset kysymykset 
ovat nousseet esille koko kansaa koskettavalla tavalla. Ammattilaisten rinnalla apua 
antavat monet vapaaehtoiset – myös itse turman uhriksi joutuneet. ”Hädässä ystävä 
tunnetaan” – tuntematon lähimmäinen saattaa tulla kärsivän rinnalle.  
 
Kun me kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset olemme tehtävämme mukaisesti auttajien 
joukossa, nousevat usein kysymykset: ”Missä Jumala oli? Kuinka Jumala sallii? Onko 
Jumalaa?” Ihmisen luonnollisia kysymyksiä! Niihin ei osaa vastata! Kovin monessa 
kohdin vastaukseksi jää, että Hän on Salattu. Hän kätkee kasvonsa. 
 
”Hyvä arki vanhuudessa” –projekti lähestyi vakavien kehityshaasteiden vaihetta elävää 
suomalaista vanhustyötä neljästä näkökulmasta. Nämä samat ovat nyt olleet esillä meitä 
kaikkia kohdanneiden kriisien hoidossa: ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
ja hengellinen kokonaisuus. Tämän päivän ammattilainen sosiaali- ja terveysaloilla 
saattaa silti usein keskittyä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kysymyksiin, 
sosiaalisen hyvinvoinnin jäädessä hektisen työtahdin tuoman aikapulan vallitessa 
vähemmälle. Hengellinen taas jätetään mielellään kirkon ja sen ammattilaisten 
tehtäväksi. Uskonto ja usko nähdään niin yksityiseksi asiaksi, ettei siihen rohjeta kajota. 
 
Nyt saatamme olla uudelleen arvioinnin edessä. Tavoitteenamme HAVA-projektissa oli 
arjen kristillisyyteen kasvaminen. Kirkkopalvelujen perustehtävän mukaisesti 
halusimme tukea sosiaalista vastuuta ja kristittynä kasvamista. Lähimmäisen rinnalla 
kulkeminen hänen iloissaan ja suruissaan, hänen kysymystensä, kipujensa ja pelkojensa 
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kohtaaminen on juuri arkista kristillisyyttä. Erityisen haasteensa tähän antaa sairauden 
ja kuoleman todellisuuden läsnäolo vanhustyössä.   
 
Projekti tarjosi 33:lle vanhustyön ammattilaiselle parin vuoden aikana koulutusta tuossa 
ihmiselämän nelikentässä toimimiseen ja vanhuksen kokonaisvaltaisista tarpeista 
huolehtimiseen. Sisälähetysseuran oppilaitos tarjosi 1,5 – 7 opintoviikon laajuisen 
koulutuksen osallistujan valinnoista riippuen. Tarjosimme myös mahdollisuuden parin 
vuoden mittaiseen työnohjaukseen – oman työn ja oppimisen prosessointiin. 
 
Tahdon nyt projektin päättyessä lausua lämpimät kiitokseni kaikille siihen 
osallistuneille. Kansankirkkomme seurakunnissa kerätyn kolehdin avulla hanke 
saatettiin toteuttaa. Kirkkopalvelujen Sisälähetysseuran oppilaitos ja Koivurannan 
palvelukeskus olivat hankkeen vetovastuussa. Oppilaitoksen ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön opettajat, työnohjaajat sekä tämän oppaan 
kirjoittajaksi kutsuttu PsL Arto Mikkola antoivat kukin hankkeeseen oman merkittävän 
asiantuntemuksensa. Saimme merkittävää tukea osaamisen mukana myös lähialueen 
sairaalasielunhoidolta ja kunnalliselta sosiaali- ja terveyshuollolta.  
 
Suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin Teille vanhustenhuollon ammattilaisille, jotka 
olitte mukana koulutuksessa, työnohjauksessa ja kehittämässä omaa toimialaanne. 
Uuden oppiminen vaati Teiltä työtä mutta myös rohkeutta kyseenalaistaa omia 
työkäytäntöjä. Uskon, että Te olette saaneet sekä välineitä että uskallusta 
lähimmäistenne ja heidän elämänkysymysten kohtaamiseen. Olkoon näkynämme, kun 
hoidamme vanhuksia tai kun saattelemme lähimmäistämme viimeiselle puomille, tuttu 
toivosta kertova Luukkaan evankeliumin jae: ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus." 
 
Pieksämäellä loppiaisviikolla vuonna 2005 
 
KIRKKOPALVELUT RY 
Diakonia-, sosiaali- ja koulutuspalvelut 
 
Ilkka Mattila 
johtaja 
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I  ORIENTAATIOKSI OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 
 
1. Toimeksianto 
 

Kirkkopalvelut ry antoi "Hyvä arki vanhuudessa" (HAVA) nimisen kolehtivaroilla 
rahoitetun projektin tehtäväksi kehittää vuosina 2001 - 2003 hengellisiä tarpeita 
huomioiva toimintamalli vanhustyötä tekevien palvelujärjestelmien käyttöön. Projekti 
rajoittui kuitenkin käytännössä laitoshoitoa Pieksämäellä antavien palveluyksikköjen 
koulutukseksi, jolloin myös kehitettävä toimintamalli keskittyisi erityisesti vanhusten 
laitoshoidon piiriin.  
 
Toimintamallia rakentavan oppaan toimittajaksi Kirkkopalvelut kutsui keväällä 2003 
lehtori, PsL Arto Mikkolan Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksiköstä. 
 
Kirjasta toimitettaessa lisätyt näkökulmat antanevat virikkeitä vanhustyöhön 
laitoshoitoa laajemminkin. 

 
 
2.    Orientaatioperusta toimintamallia varten: kolme näkökulmaa vanhuksen arkeen 
 

Toimintamallia rakentamaan tarkoitetun oppaan toimittajana päädyin ratkaisuun, joka 
lähestyy vanhusten tarpeita jäsentävää kehittämistehtäväänsä kolmelta pääsuunnalta: 
 
A. Toimintakokemuslähtöisenä tietona  
Vanhusten tarpeita ja hoitajien tarjoamaa vuorovaikutusta tarkastellaan HAVA-
projektissa koulutettujen hoitajien kirjallisesti tuottamista näkökulmista (hoitajien 
toimintakokemukset) 
 
B. Teoreettisesti painottuneena tietona  
Vastaavia kysymyksiä tarkastellaan vanhustyötä ja sen keskeisiä painotuksia 
käsittelevän kirjallisuuden avaamista näkökulmista (vanhustyötä käsittelevä 
kirjallisuus) 
 
C. Hengellistä kokemusta sisältävänä tietona  
Tältä suunnalta vanhusten tarpeita tutkittaessa paneudutaan käytännönläheisesti 
virsirunouden taidelähtöisessä muodossa esittämiin näkökulmiin (virsirunous) 
 
Toimintamallin hahmottamisessa on siis edustettuna kolme toisiaan täydentävää 
materiaalikokonaisuutta näkökulmina vanhuksen arkeen: hoitajien toiminnallisesti 
orientoitunut materiaali, kirjallisuuden teoreettinen materiaali ja virsirunouden 
taidepainotteinen materiaali. Vanhustyön tarpeet ja haasteet kuvataan näiden kolmen 
erityyppisen tietoaineksen kautta; toisenlainen tietoaineksen valinta olisi luonnollisesti 
tuonut kehitettävään toimintamalliin muita ulottuvuuksia. 
 
Keskeisintä tässä opaskirjasessa kuitenkin on, että kussakin kolmessa näkökulmassa 
etsitään toimeksiannon mukaisesti juuri niille kullekin ominaista hengellistä näköalaa 
aiheeseen kyseisen tietoaineksen kautta. Näin saatavia toimintamallin aineksia peilataan 
myös hoitotyötä valtakunnallisesti kattavaan laatujärjestelmään.  
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Saamastani toimeksiannosta oppaan toimittajana kuultuaan HAVA-projektiin 
osallistuneet vanhustyön ammattilaiset tiivistivät koulutuksen loppuvaiheessa tälle 
oppaaksi tarkoitetulle raportille asetetut tehtävät kahteen haasteeseen:  
 
1. Hengellisten tarpeiden kohtaamisen helpottaminen arkisessa työssä sekä  
2. Työvälineitten tarjoaminen tämän ammatillisen työsaran haasteisiin  
 
Tätä opiskelijalähtöistä tehtäväksiantoa raportin toimimisesta pienenä opaskirjana on 
kirjoitustyöhön liittyneissä valinnoissa pyritty kautta linjan huomioimaan. 
 

 
3.  Hengelliset tarpeet, yhteiskunta ja kirkko 
 

Yhteiskunnallisen rakennemuutoksen, kirkossa käytävän keskustelun ja projektin 
opiskelijoina työskennelleiden hoitajien näkökulmista saamani haasteet asettivat minut 
kirjasen toimittajana monien kysymysten eteen. Niiden ratkaisemiseksi tarvitsin hiukan 
perspektiiviä oppaan teemojen hahmottamiseen maassamme toteutetun vanhusten 
hyväksi toteutetun hoitotyön lähihistoriaan. Tein tällöin muutamia huomioita 
hengellisen näkökulman paikasta, huomioimisesta ja hyödyntämisestä luotaessa 
edellytyksiä hyvälle arjelle vanhuudessa. Totesin, ettei vanhusten hengellisistä tarpeista 
ja niiden huomioimiseen tarkoitetuista työvälineistä ole juurikaan tekstimateriaalia alan 
teoksissa: 
 
- Pari vuosikymmentä sitten alettiin alan laitoksissa panostaa "aktivoivaan 

vanhustenhoitoon". Tuolloin hengellistä näkökulmaa ei vielä kirkollisia julkaisuja 
lukuunottamatta nähty fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen näkökulman vertaisena 
ammatillisuuden osa-alueena, vaikka sen läsnäolo toki todettiinkin silloin tällöin 
tehtyinä asiallisina viittauksina sen olemassaoloon (esim. Kivelä & Kivelä 1985, 
Viljaranta 1991). 

 
- 1990-luvun lopulla tilanne oli yhteiskunnassamme muuttunut siinä määrin ihmisen 

hengellistä olemuspuolta enemmän huomioivaksi, että alan perusteoksista saattoi 
löytää hengellistä näkökulmaa koskevan luvun (esim. Koskinen, Aalto, Hakonen 
& Päivärinta 1998).  

 
- Tämänsuuntainen kehitys näyttää myös jatkuvan, varsinkin kun alan ammattilaisten 

puutteelliset taidot hengellisten tarpeitten kohtaamisessa ovat tulleet käytännön 
työssä yhä selvemmin tunnistetuiksi ja tunnustetuiksi. Esimerkiksi Heikkisen ja 
Marinin (2002) toimittamassa kirjassa ”Vanhuuden voimavarat” on loppulukuna 
Martti Lindqvistin kirjoittama etiikkaa ja elämän arvoja käsittelevä luku, jossa on 
myös katsaus "pyhän" ymmärtämiseen. 

 
- Toisaalta hengellisen ulottuvuuden voimavarojen tunnistaminen ja sen alueella 

työskentelemisen motivointi näyttää edelleen olevan vaikeaa tai sitten sitä pidetään 
itsestäänselvästi lähimmäisenrakkauden piiriin kuuluvana tosiasiana, jota ei tarvitse 
aukikirjoittaa, kuten Diakonia-ammattikorkeakoulun vanhuus-opintokokonaisuuden  
esittelyssä (DIAKin opinto-opas 2003-2004, 70-71).  

 
- Samoin esimerkiksi Suomen Kuntaliiton kustantamassa ja Tupu Holman 

kirjoittamassa julkaisussa "Laatua vanhustyön arkeen - suunta ja välineet 
kehittämistyöhön" (2003) hengellinen ulottuvuus on jäänyt asianmukaisesti 
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aukikirjoittamatta. Kirjassa esitetyssä laadun määrittämistavassa eräänä 
lähtökohtana olevaan vanhuksen tarpeiden monipuolisesti näkyväksi tekemiseen 
periaatteeseen ei hengellinen näkökulma siten ole päässyt lukijan saataville. 

 
Miksi ihmeessä näin matala profiili hengellisten tarpeiden näkyväksi tekemisessä? 
Kääriäisen, Niemelän ja Ketolan (2003) kirjoittaman "modernista suomalaisesta 
kirkkokansasta" profiilia piirtävän tutkimuksen tulosten pohjalta olettaisi hengellisten 
tarpeiden näkökulma voivan olla palvelukulttuureissamme huomattavasti näkyvämmin 
esillä: kolme neljäsosaa suomalaisista rukoilee säännöllisesti - ja varmaankin odottaa 
myös vastauksia pyyntöihinsä. 
 
Tämän nyt julkaistavan oppaan tekstien rakenteessa lähdetään aihetta hahmottamaan 
siitä avainoletuksesta, että kansankirkkomme vaikutuspiirissä kasvaneet nykyiset 
vanhukset ovat eri tavoin saaneet elämänsä varrella nauttia kirkon perustehtävien 
toteutumisesta kohdallaan: he ovat, ehkä vastauksina rukouksiinsa, saaneet kuulla 
evankeliumin julistamista ja tulleet eri tavoin osallisiksi sekä kristillisestä kasvatuksesta 
että lähimmäistensä tarjoamasta diakonisesta palvelusta. Sekä evankeliumi että siitä 
versonut palvelutyö ovat tuttuja asioita ikääntyvälle polvelle. Näin siitä huolimatta, että 
monet suomalaiset kokevat vieraantuneensa kirkosta ja sen opeista (Kääriäinen ym., 
2003 ).  
 
Toinen, edellisen rinnalla vaikuttava oletus on, että kirkon toiminta koetaan edelleenkin 
niin arvokkaana, että sekä maallikkojen että papiston kannattaa sitä kritisoida. Kritiikki 
on myös kuultu: esimerkiksi vastaperustetun Espoon hiippakunnan piispan, Helsingin 
tuomiorovastina pitkään toimineen Mikko Heikan kannanotot vaalikampanjan ja 
valinnan uutisoinnin yhteydessä antoivat kirkon haasteista sen selkeän vaikutelman, että 
kirkosta vieraantumisilmiöön on syytä tarttua yhteiskunnassamme toimellisesti. 
Piispa Heikan mukaan ihmiset kaipaavat kirkolta toisaalta jämeriä vastauksia elämän 
tarkoitukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin, toisaalta suuria korvia 
kuuntelemaan henkilökohtaisia ongelmiaan (YLEn Aamu-TV 15.10.03). Vanhustyön 
kannalta on hälyyttävää, että vanhusten tekemät itsemurhat ovat lisääntyneet 
suomalaisessa yhteiskunnassamme, myös laitoshoidossa olevien kohdalla (A-Studio, 
TV1 21.10.03). Kirkon sanoma hyvästä huomisesta ei liene tällöin ollut vanhuksen 
ulottuvilla henkilökohtaisesti hyödynnettävissä olevassa muodossa? 
 
Johtopäätökseksi kahdesta ylläesitetystä avainoletuksesta vedän sen, että vanhusten ja 
heidän hoitajiensa elämä sijoittuu uuden vuosituhantemme alussa myös kirkollisen 
murroksen jännitekenttään. Toisin sanoen vastaava keskustelu saattaa ääneen 
lausumattomanakin olla olemassa myös työyhteisöissä. Tai sitten median opastamana 
jälkipuintina esimerkiksi kirkosta eroamisten yhteydestä uuteen uskonnonvapauslakiin 
ja hautaustoimilakiin: ”Kahden uskonnonvapauslain (1923 ja 2003) väliin sijoittuu 
useita kirkosta eroamisen piikkejä…Vuonna 1992 kirkosta erosi yli 30000 henkeä. Sen 
jälkeen kirkosta eroaminen väheni jyrkästi muuttuakseen jälleen 2003 joukkopaoksi.” 
(Keskisuomalainen 28.2.04, s.3). Näin ollen hengellisiä tarpeita huomioivan vanhustyön 
oppaan haasteita saattaa olla hyödyllisintä tarkastella juuri kirkosta vieraantumisen 
kokemusten ja kirkonperustehtävien toteutumisen kokemusten välisessä, kritiikkiä 
kanavoivassa jännitteessä.  
 
Kirkon toimintaan liittyvien kokemusten jännitekenttää voinee ajankohtaisesti kuvata 
myös Kuopion hiippakunnan piispan Wille Riekkisen sanoin: ”Viime aikoina joissakin 
mielipidekirjoituksissa on ilmaistu huoli kirkon tilasta: kirkon henkilöstön sitoutuminen 
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olisi löyhää ja kirkkolaiva ajelehtisi virtojen vietävänä milloin minkinlaisiin opintuuliin. 
Joissakin tapauksissa huoli nousee todeksi koetusta hädästä. Onnellista on, jos kritiikki - 
ja vastaukset - osataan silloin esittää rakentavasti. Eri asia tykkänään ovat ne syytökset, 
joita satelee satunnaisilta ”kyynärpäätaktikoilta”, jopa kirkkomme ulkopuolelta…Oman 
kannan tueksi saatetaan hyvinkin vyöryttää leegio raamatunkohtia, joilla toisin 
ajatteleva ja hänen uskonsa pyritään nihiloimaan. Näinhän tapahtui tosin jo Nasaretin 
miehen kohdalla. Meillä olisi aika paljon opittavaa Jeesuksen silloisesta vastauksesta, 
joka usein on pätevä myös tämän päivän riidan kylväjille: ”Te kuljette 
eksyksissä…koska ette tunne kirjoituksia…” (Kolumni, Kotimaa 20.2.04, s.7)  
 
Yhteiskunnan ja kirkon muutoksista viime vuosina itse tekemieni havaintojen mukaan 
huomattava osa suomalaisista ihmisistä näyttää löytäneen kirkon perustehtävien 
toteutumisympäristöksi uusia puitteita: monet ovat löytäneet mieleisensä 
toimintaympäristön joko erilaisissa hengellisissä ääriliikkeissä tai yhteiskunnassamme 
vaikuttavissa vähemmistökirkoissa.  Toisaalta esimerkiksi kansankirkkomme piirissä 
järjestettyjen hiljaisuuden retriittien suosio on kasvanut nopeasti. Kirkosta 
vieraantumisen ja ääriliikkeiden suosion syyksi esimerkiksi kirjailija Antti Tuuri 
tulkitsee sen, ”ettei kirkko enää oikein usko omaan asiaansa" (SANA-lehden numero 
50, 2002).  Ehkäpä luterilainen kirkko antaakin monelle kirkkokansaan mielestään 
kuuluvalle itsestään kuvan, ettei sen eri tahojen toimissa tosiaankaan ”tunneta 
kirjoituksia” erilaisten missioiden ja uudistusten taustana ja perustana? Kysyä voi, 
tunnetaanko näitä arvokkaana pidettyjä kirjoituksia myöskään ääriliikkeissä tai 
vähemmistökirkoissa? 
  
Järeää kritiikkiä kirkkoa kohtaan on julkisuudessa esitetty kirkon oman henkilöstön 
suunnalta. Tunnettu kirjailija ja juutalais-kristillisen kulttuuriperintömme syvällinen 
tuntija, äskettäin teologian kunniatohtorin arvon saanut eläkkeellä oleva rovasti Risto 
Santala kertoo havainneensa pääosan Suomen papistosta olevan edelleen varsin 
kutsumustietoista. Kuitenkin tarkatessaan kirkkolaivan suuntaa hän on nähnyt 
ajankohtaiseksi kirjoittaa uusimpaan kirjaansa kärkevää kritiikkiä, jopa nekrologiksi 
kutsumansa muistokirjoituksen purjehduksellaan ”pohjakosketuksen” saaneesta 
kirkkolaivastamme. Hän arvelee kirkon jo olevan monessa maassa "henkisen tyhjiön 
julkisivu" (Santala 2003, 4, 93-104).  Jotakin vastaavantyyppistä esitti aikoinaan myös 
arvostettu professori Osmo Tiililä, joka vastalauseena kirkon maallistumiselle erosi 
luterilaisesta kirkosta  -  ja harkitsi katoliseen kirkkoon liittymistä ( Kotimaa 27.2.04, 
s.2).  
 
Teologian tohtori Santala ei ehkä tule kritiikissään riittävästi huomioineeksi niitä noin 
kolmea neljäsosaa suomalaisista, jotka ilmoittavat edelleen rukoilevansa vähintään 
kerran viikossa, vaikkei osa heistä uskokaan Jumalaan niin kuin kirkko opettaa 
(Kääriäinen ym. 2003). Vai huomioiko hän - kenties myös Tiililä - juuri heitä, myös 
vanhuksia hoitajineen tuntuvaa kurssimuutosta kirkolle vaatiessaan? Tähän ristiriitaan 
voinemme etsiä vastauksia myös tätä opasta lukiessa. Psykologisesti ajatellen kritiikki 
on oikeastaan ymmärrettävissä erikoiseksi ilosanoman lajiksi - mutta toisinaan niin 
oudossa muodossa esitetyksi, ettei sitä millään muotoa ilosanomaksi käsitetä.  
Kymmenkunta vuotta sitten Helsingin edustalla karille ajaneen ruotsinlaivan ajolinjoja 
koskevassa oikeudenkäynnissä todettiin kapteenin jättäneen alaistensa taholta tulleet 
toistuvat varoitukset huomiotta ja luottaneen vain omiin mittareihinsa - ehkäpä 
kansankirkossamme ei menetellä yhtä jääräpäisesti!  
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Erittäin myönteisen viestin - elämänkokemuksen hedelmänä avautuneen ilosanoman - 
isien kirkosta ja sen yhä edelleen ymmärrettävästi edustamasta traditionaalisesta 
sanomasta antaa professori emeritus Antti Eskola kirjoittaessaan "tavallisen ihmisen 
uskosta" ja uudelleen kirkkoon liittymisensä perusteista. Seikkaperäisen pohdinnan 
lomassa hän kertoo myös omakohtaisista havainnoistaan viimeisimmän promootion 
yhteydessä matkalla Tampere-talolta Tuomiokirkkoon: "…panin merkille, että joku 
vakaumukseltaan uskonnoton tohtori tai professori teki kirkon ovella u-käännöksen. 
Enemmän näytti kuitenkin olevan niitä kirkon rappusilla odottelevia vanhemman 
polven huonojalkaisia, jotka vasta siinä vaiheessa liittyivät kulkueeseen." (Eskola 2003, 
220-229; 224). 
  
Esimerkiksi Eskolankin (2003, 191-198) persoonallisesti kuvailema rukoustottumus 
tarkoittanee sitä, että henkilökohtaisesti löydetty hengellinen elämä saa vanhuuden 
tuntumaan valoisalta ja myönteiseltä, koska se antaa kaivattua sisäistä rauhaa ja 
tasapainoa sekä sovintoon pääsemistä oman elämän kanssa. Samalla vanhus tuntee, että 
häntä rakastetaan eikä hän pidä itseään yksinäisenä (esim. Koskinen & al., 1998, 137).  
 
Eikö juuri tämä olisi paikallaan tietoisesti rakentaa sosiaalisestikin näkyväksi 
kulttuuriksi siellä, missä vanhustyötä esimerkiksi edellä mainitunlaisten jännitteiden 
vallitessa tehdään. Haaste on mitä ilmeisimmin voimassa yhtä hyvin yhteiskunnallisesti 
kuin kirkolliselta arvopohjalta toimivien vanhustyön yksikköjen toiminta- ja 
laatujärjestelmiä kehitettäessä - hengellisten tarpeitten täyttyminen rakkaudellisen 
vuorovaikutuksen tietä voinee parhaiten edistää myös psykososiaalista hyvinvointia.  
 
Toimittamani opas helpottanee tätä näkyväksi tekemisen prosessia käytännössä 
erityisesti siksi, että se tarkastelee hengellisten tarpeiden huomioimista niin käytännön 
toimintakokemusten kuin tieteen ja taiteenkin näkökulmien yhteydessä. Vuosisatojen 
takaa koeteltua elämänvoimaa välittävän virsiperintömme näen tällöin mahdollisena 
niin kritiikin antajille kuin sen vastaanottajillekin sellaiseksi yhteiseksi nimittäjäksi, 
arvokkaaksi pääomaksi, jota kohtaan ei tarvinne kokea keskustelun tai laadukkaan 
toiminnan torpedoivia negatiivisia tuntoja. Ajattelen, että virsillä on vähintäänkin 
ääneen luettuna runoutena aivan oma paikkansa yhteiskuntamme, ehkä 
kansankirkkommekin rakennemuutoksessa myös vanhustyön vaikutusalueella. Tämä 
runous kuuluu kulttuuriperintömme helmiin erityisesti aikoinaan kansakoulun 
käyneitten vanhustemme sisäistämä pääomana. 
 
Professori Eskolan (1999, 2003) viime vuosien kirjallisessa työssä tulee myös tieteen ja 
uskonnon välinen jännite näkyväksi erittäin myönteisesti, kristillistä 
kulttuuriperintöämme arvostavalla tavalla. Näyttää siltä, että Eskolan edustama 
"tavallinen usko" on kirkosta eroamisten rinnalla saamassa kasvavaa vastakaikua 
suomalaisessa nykykulttuurissakin: vanhat uskomisen perinteet ja käytännöt, samoin 
kansankirkkomme jäsenyys saattaa olla elpymässä ennennäkemättömällä tavalla.  
Hämmästyttävää,  tavallista radikaalimman herätyskristillisyyden näkökulmasta 
koettua koskettavaa sanomaa julistaa myös toisen Tampereen yliopiston 
sosiaalipsykologian laitoksen entisen tutkijan ja Eskolan ikätoverin, ryhmätyöekspertti 
Pehr Charpentierin (2003) kirja elämänarvot täysin uudistaneesta kohtaamisesta 
Jeesuksen Kristuksen kanssa.  
 
Tämän päivän Suomessa ei hengellinen elämä eri muodoissaan kuulu pelkästään siihen 
vanhuksen kasvuhistoriaan, jonka sivistynyt kunnioittaminen on eräs ammatillisuuden 
laadun kriteereistä. Kysymys on paljon enemmästä: oikeus hengellisten tarpeiden 
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täyttymiseen käytännössä on arvokas osa vanhuuden hyvää arkea. Virsien syvällinen 
tuntija Erkki Kurki-Suonio (1975,5) ilmaisi asian kolme vuosikymmentä sitten näin: 
 
”…koruttomissa kirkkovirsissämmekin piilee kussakin kokonainen pienoismaailma 
ihmeellisine aarteineen, jotka läheltä tarkasteltaessa voivat hämmästyttää tarkkailijaa ja 
saavat hänet käyttämään virsikirjaansa aivan uusin oivalluksin.” 
 
Kurki-Suonio arvelee siis virsien aarteisiin tutustumisen voivan hämmästyttää niiden 
äärelle asettunutta siinä määrin, että hän alkaa käyttää virsikirjaansa aivan uusin 
oivalluksin. Psykologisen nykytutkimuksen valossa tämä ”virsien pienoismaailma” 
voidaan hyvin ymmärtää myös tilana, jossa riittävästi oleskellen vanhus voi voida 
hyvin.  Virret kuuluvat kaikkien kansakoulua käyneiden yleissivistykseen koulun joka-
aamuisten aamuhartauksien kautta - mutta ei välttämättä omaa elämää ja hyvinvointia 
koskevin oivalluksin. Ne saattavat olla vanhuksellakin vielä edessäpäin: siksi tämän 
sosiaalisen pääoman piiriin kuuluvaan, ehkä parhaiten sosiaalipsykologisesti 
ymmärrettävissä olevaan ”vuorovaikutustilaan” pääsyä on vanhusten kohdalla tuettava.  
Ei kuitenkaan kansakoulun tapaan yksipuolisesti, onhan oman elämänhistoriansa  
tuloksena kullakin nyt vanhuuttaan viettävällä henkilöllä toki paljon persoonallisen  
elämänkokemuksen antamaa pääomaa jaettavanaan. Myös HAVA-projekti osoitti, 
että nuoremmat sukupolvet heitä palvellessaan voivat itsekin rakentua työssään 
hengellisen olemuspuolensa osalta.  
 
Yhteiskunnallisen ja kirkollisen muutoksen keskellä näkyväksi ja kuuluvaksi tehty 
hengellinen ulottuvuus kätkettyine voimavaroineen voineekin löytää luontevan 
paikkansa työyhteisön normaaleissa vuorovaikutuskäytännöissä, mikäli sen arvo 
tunnistetaan ja tunnustetaan työyhteisön arjessa siinä määrin, että siitä alkaa poikia 
työyhteisölähtöisesti hankkeita, kehittämistehtäviä ja koulutusseminaareja.  
 
Vanhustyön perusteoksilla on hengellisen ulottuvuuden aukikirjoittamisessa oma 
näköaloja avaava tehtävänsä, jonka merkittävyyttä ei näytetä toistaiseksi täysin 
käsitetyn teosten suunnittelussa. 
 

 
4.  Tarpeisiin vastaaminen vanhustyössä 
 

Oppaamme tarjoamat näköalat pienine käytännön vinkkeineen nousevat pitkälti 
projektiin osallistuneiden hoitajien laatimista kirjoitelmista. Tämä työ oli osittain 
omassakin ohjauksessani. Parhaiten nämä näköalat tullevat huomioiduiksi, jos kukin 
oppaan käyttäjä omassa asennoitumisessaan ja vuorovaikutuskäytännöissään lähtee siitä 
oletuksesta, että myös hänen vaikutuspiirissään olevilla vanhuksilla on paljon 
hengellistä pääomaa, arvokasta annettavaa hänelle itselleenkin. Tämäkin ilosanoma 
voi toki eri syistä olla oudonpuoleisessa muodossa ja sellaisena olla erityistä 
ammatillista paneutumista vaativaa vanhuksen asiaa.  
 
Paneutuminen hengellisten tarpeitten huomiointiin ja ymmärtämiseen johtanee 
vanhusten elämänkokemukseen eri tavoin niveltyvän evankeliumin hyvän sanoman 
muokkaamiseen ymmärrettäviksi ilmaisuiksi ammatillisessa vuorovaikutuksessa.  
 
Luterilainen kansankirkkomme ei ole ollut kovin runsaasti hengen salaisuuksista 
keskusteleva kirkko. Pikemminkin se on viljellyt - ja yhä viljelee - hengellisten asioiden 
yhteydessä yksityisyyden tarvetta ja tottumusta. Siksi vanhuuden ongelmien, vaivojen ja 
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pettymysten keskelläkin löydettävissä olevat niin myönteiset kuin kielteisetkin 
hengelliset muistot tarvitsevat tunnustettua tilaa voidakseen edelleen rohkaista niin 
vanhusta itseään kuin tämän ympäristöäkin hyvään arkeen vanhuudessa.  
 
Vastaavaan prosessinomaiseen tapaan teksti etenee myös monissa Raamatun psalmeissa 
(esim. 71, 85, 89, 126 jne.). Hyvät muistot ja tutuin sanakääntein ilmaistu toivo voivat 
johdattaa vanhusta iloitsemaan evankeliumista silloinkin, kun mieltä masentaa. 
Evankeliumihan on sanoma siitä, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt koko ihmissuvun 
ja samalla yksittäisen ihmisen hyväksi: syntiemme sovituksen kautta olemme kaikki 
tarkoitetut perillisiksi siinä Taivasten valtakunnassa, jonka todellisuudesta Jeesus 
toistuvasti ja monin eri tavoin opetti ja Paavali aikansa teologina järjestelmällisesti 
kirjoitti. 
 
Tämän ilosanoman kuulemisesta viriävää hengellisen elämän mahdollisuuksien rikasta 
näköalaa toimittamani opas pyrkii vanhustyön arkeen kaikista kolmesta pääsuunnasta 
käsin tarjoamaan: avaamaan mahdollisuuksien ovia hoitajien kokemuksen, teoreettisen 
tiedon ja elämystaidetta edustavan virsirunouden näkökulmin. Olen professori Antti 
Eskolan (2003) kanssa samoilla linjoilla siinä, että rajaan työni isiemme edustamaan 
uskoon, joka kohdistuu Raamatun Kolmiyhteiseen Jumalaan. Kolehtivirsien aikana 
kirkoissamme kerätyillä varoilla toteutetussa projektissa ratkaisuni lienee linjassa 
haaveihin uhrinsa antaneitten laulamien virsien kanssa. Monikulttuurisesti tarkastellun 
spiritualiteetin oppaan laatimisen jätän näin toisten tehtäväksi. Pyrin sensijaan 
erityisesti huomioimaan virsirunouden sanottavan. Koitukoon siis virsien viisaus heidän 
ja myös aikanaan omia kolehtejaan antaneen vanhusväen hyväksi.  
 
Projektiin osallistuneiden vanhustyön ammattilaisten työstään käsin laatimista 
ajatuksista lukija voi parhaiten nähdä myös heidän uskonsa, toivonsa ja rakkautensa 
vinkit omaksikin rakennuksekseen. Oppaan sisältämä informaatio on siten raportoitujen 
toimintakokemusten osalta oikeastaan samalla pieksämäkeläisten vanhustyön eri 
sektoreilla toimivien työtovereiden tervehdys omilla palvelupaikoillaan toimiville 
tuntemattomillekin työtovereilleen, vertaistukea kirjallisessa muodossa. Kirjasen 
toimittajana mukaan liittämäni teoreettiset näköalat ja hoitajien virsivalintoja 
täydentävät omat virsivalintani hengellisine näköaloineen ja tulkintoineen sitonevat 
kokonaisuutta yhteen. 
 
Oppaan ydinajatukset olen saamani tehtävän mukaan koonnut sellaiseksi 
toimintamalliksi (s.35-37, 44-45), jota on mahdollista peilata Suomen Kuntaliiton 
(Holma 2003) julkaisemaan toiminta- ja laadunhallintajärjestelmään. 

 
 
 
 
 
5. Opiskelijanäkökulma projektin etenemiseen 
 

"Hyvä arki vanhuudessa" -projektin koulutukseen osallistunut pieksämäkeläisten 
vanhustyön ammattilaisten työryhmä näki kirjoitettavassa teoksessa lähinnä 
vanhustyössä toimivaa hoitohenkilökuntaa varten laaditun pienimuotoisen oppaan, joka 
on tarkoitettu helpottamaan hoitohenkilökunnan työtä asiakkaan hengellisten 
tarpeiden kohtaamisessa ja antamaan tähän vuorovaikutukseen työvälineitä. Projektin 
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opiskelijat luovuttivat koulutuksen loppuvaiheessa laatimansa vapaamuotoiset 
etätehtävät tässä tarkoituksessa materiaaliksi oppaan toimittajalle. 
 
Projekti toteutettiin vuosina 2001 - 2003 valtakunnallisen kolehdin mahdollistamana.  
 
Toteuttavana tahona koulutuksessa toimi koko ajan Kirkkopalvelut ry:n 
Sisälähetysseuran oppilaitos, toiminnallisessa yhteistyössä Diakonia-
ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön kanssa. Projektipäällikkönä toimi koko ajan 
Sisälähetysseuran oppilaitoksen kehittämispäällikkö, myöhemmin johtaja Ilkka Mattila.  
 
Tavoitteena oli koulutuksen ja työnohjauksen tuella kehittää erilaisiin vanhustyön 
toimintaympäristöihin - kuten esimerkiksi palvelukeskus, terveydenhuollon 
toimintayksikkö, seurakunnan vanhustyö, omaishoito - vanhusten hengellisiä tarpeita 
huomioiva toimintamalli. 
 
Toisena tavoitteena oli kehittää eri toimintaympäristöissä vanhustyötä tekevien 
henkilöiden yhteistyöverkosto, joka tukee toinen toisensa työtä erilaisissa 
elämäntilanteissa syntyvien hengellisten tarpeitten huomioonottamisessa. 
 
Projektista jäivät kuitenkin pois seurakunnat ja omaishoito. Näin ollen projektiin 
osallistui noin 20 hoitajaa eri yksiköistä Pieksämäen seudulla vanhustyötä tekevistä 
toimintayksiköistä. Myös osa heistä jäi pois ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta tilalle 
tulivat työntekijät uudesta yksiköstä. 
 
Osanottajat jakautuivat kahteen kuukausittain kokoontuvaan työnohjausryhmään, 
jotka toimivat projektin kestäessä 20 kertaa. Luentopäivät toteutettiin yleensä 
kaksipäiväisinä kerran kuukaudessa. Luennoitsijoina projektissa toimivat 
Sisälähetysseuran oppilaitoksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön 
opettajat sekä eri alojen asiantuntijat muualta maasta. Projektiin liittyvä 
tutustumiskäynti tehtiin Tampereen dementiakoteihin ja Pirkanmaan hoitokotiin. 
 
Projektin edetessä HAVA painottui hengelliseen vanhustyöhön, koska hengellisen 
ulottuvuuden katsottiin jääneen vähemmälle huomiolle hoitotyön kehittämisessä. 
Hengellisesti orientoitunut hoitotyö katsottiin tärkeäksi myös siksi, että vanhustyössä 
toimiva hoitohenkilökunta työskentelee elämän ja kuoleman välimaastossa. 
”Kirjoitettavan oppaan tulee antaa työvälineitä kohdata hengellisyys arkipäivän 
tilanteissa sekä saattohoidossa. Apuna vanhuksen kohtaamisessa käytettäköön saatavilla 
olevia elämänkaaritietoja: hyvä kuolema kestää koko elämän”. 
 
Näin siis HAVA-projektin opiskelijat. 
 
 

 
6.    Vanhuksen näkökulma virsirunouden tulkitsemana 
 

Oppaan lopussa olevan virsiliitteen täydennykseksi projektin edetessä valitusta 
hengellisestä materiaalista löytyi Vanhan testamentin Psalmi 71 -  satojen vuosien takaa 
syvää elämänuskoa viestivä vanhuksen rukous. Rukous on sisällöltään tuttu suurelle 
osalle vanhuksia siksikin, että sen ajatukset tunnetaan myös herännäisyyden piirissä 
paljon käytettynä virtenä 382. Olkoon se otsikkonsa mukaisesti esimerkkinä 
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vanhurskaan eli Jumalan armosta elävän ihmisen rukouksista. Lukija tunnistanee siinä  
rukoilijan tavan kokea Luojan armotyö elämänkaarensa keskeisenä voimavarana.  
 
Tämä psalmirukous alkaa nuoruuden muistelulla ja siirtyy sitten vanhuksen 
nykyhetkeen: 
 
"Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä hylkää minua Jumala. 
Minä julistan tuleville polville kätesi mahtia ja tekojesi suuruutta. 
 
Psalmirukoilijan ajatus siirtyy sitten taakse jääneisiin vuosiin ja muistot rohkaisevat 
häntä rukoilemaan uutta apua itselleen: 
 
"Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, 
Mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut, 
Syvyyksistä sinä minut nostat. 
Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen." 
 
Näin tämä rukoilijavanhus ilahtuu vaivojensa keskellä sydämessään kokemastaan 
evankeliumin sanomasta ja haluaa ilmaista tämän ilon: 
 
"Minun huuleni avautuvat ilohuutoon. 
Minä laulan sinulle kiitosta, 
Koska sinä lunastit minut." 
 
Oppaan toimittajana tein sen pienen huomion, että nykyisten vanhusten nuoruudessa ja 
keski-iässä käytössä olleessa raamatunkäännöksessä ylläoleva rukous "kohota minut 
takaisin kunniaan" oli muodossa "anna minun arvoni kasvaa". Ehkä se on edelleenkin 
ajankohtainen itseilmaisun muoto, monen erilaisen vanhuksen hiljainen, kenties sanoja 
vailla vain sydämessä kytevä rukous. Toki myös nykymuotoisena versiona - Raamatusta 
vanhukselle ääneen luettuna - sanat voivat tulla tunnistetuiksi virkistävänä ja 
rohkaisevana voimana, ehkä myös ”Paavon virtenä”. 
 
Kansallisoopperassakin ”Viimeisissä kiusauksissa” suuren suosion saanut "Paavon 
virsi" voi olla monen vanhuksen tuntema, tarvitsema ja rakastama rukous, Raamatun 
rukouksia tutumpi. Tutumman tekstin tarve lienee tullut huomatuksi jo paljon ennen 
körttiaikaa, 1600-luvun lopulla, koska Haqvin Spegel on tuolloin sepittänyt sen edellä 
kuvatun psalmin 71 pohjalta.  
 
Suomalaiseen virsikirjaan tämä virsi löysi tiensä samoihin aikoihin nykyisin kaikille 
tutun Suvivirren kanssa eli 1701. Suomalaiseen hengelliseen kulttuuriperintöömme 
keskeisesti liitetyn Paavo Ruotsalaisen rakastamana rukouksena teksti 
pohjoissavolaisine sävelmineen voi olla erityisen käyttökelpoinen herännäisyyden 
laajassa vaikutuspiirissä elämänsä viettäneille vanhuksille: 
 
”Sinuhun turvaan Jumala, 
jo vaivan alta päästä. 
Minua kuule heikkoa 
ja häpeästä säästä. 
Armollinen, nyt rukoilen, 
armahda Kristuksessa. 
Sä linnani, saan turviisi, 
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paeta taistellessa. 
--- 
Jos sallit isä vanhaksi 
ja heikoksi mun tulla 
myös silloin ole tukeni 
ja sauva vahva mulla. 
Vihollinen 
petollinen 
kasvosi tahtoo peittää 
ja kiusatun 
ahdistetun 
niin epätoivoon heittää. 
--- 
Suot suuriakin suruja, 
Oi Herra, minun maistaa. 
Et silti ole kaukana, 
Suot uuden päivän paistaa. 
Näin toivoni 
Ja voimani 
Uudistat armollasi. 
Siis riemuitsen 
Ja kiitoksen 
Tuon pelastuksestasi." 
 

VK 382:1,3,7 
 
Jossain määrin laulutaitoisena itseään pitävä hoitaja voinee sopivassa tilaisuudessa 
antaa tämän rohkaisevan runon vaikuttaa myös melodiansa kautta. Olennaisinta ei 
vanhuksen kanssa laulamisessa ehkä ole lainkaan laulajien ääni tai taito, vaan laulun 
kautta avautuvassa vuorovaikutustilassa mahdollistuva kohtaaminen.  
 
Tällöin vähenee myös uudistetuista sanoista vanhukselle mahdollisesti nouseva 
vierauden tuntu. 
 
Hyvä vaihtoehto on myös hankkia äänite, josta yhdessä tai yksin kuunnella virren 
vakaata sanomaa. 
 

 
7.   Entäpä itsekunkin vanhuksen yksityinen näkökulma? 
 

Hengellisesti virittynyt kohtaamishetki vanhuksen kanssa hänen tarpeitaan kuulostellen 
saattaa monesti - ehkä myös parhaimmillaan - toteutua aivan yllättäen keskellä 
työpäivää, mitenkään etukäteen valmistelematta tai sitten pidemmän ajan kuluessa 
hänen mahdollisista hengellisistä tarpeistaan tehtyjen havaintojen pohjalta 
valmisteltuna. Jotta vanhuksen yksityisyyttä hengellisen elämän pyhällä alueella 
kunnioitettaisiin ammatillisen toiminnan edellyttämällä tavalla, lienee tällöin syytä 
kiinnittää huomiota myös siihen, millä suomenkielen ilmaisuilla vanhus puhuu kirkosta 
- ja uskonnosta ylipäätään. Onhan ihmisen ainoan elämän ja siihen liittyvän 
yksityisyyden tarpeiden ja yhteisöllisyyden tarpeiden kunnioitus hengellistenkin 
tarpeiden alueella samalla myös edellytys niiden täyttymiselle. 
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Eräs tuntemani vanha rouva käyttää jumalanpalveluksesta nimeä ”kirkkokomento” 
ilmaistessaan omaksumaansa kirkonmenojen merkitystä itselleen ja muille. Toinen 
vanhus, iäkäs herra taas puhuu koko asiasta vähän, mutta katselee mielellään 
makuuhuoneensa seinälle ripustamaansa värivalokuvaa kotikirkostaan. 
 
Entäpä herra tai rouva X? Haluaako hän pitää hengelliset tarpeensa vain omana 
asianaan vai eikö hänelle ole valmistettu tilaisuutta tai keinoa ilmaista niitä 
hoitajilleen? 
 
Persoonallisesti koettua yksityisyyttä kunnioittava kohtaamishetki tuttujen virsirunojen 
tai sävelmien äärellä voi antaa tähän vastauksen niin vanhukselle itselleen kuin hänen 
hoitajalleenkin. Suomalaisen kulttuuriperintömme näkökulmasta virret ovat 
todennäköisesti nyt vanhuuttaan viettäville suomalaisille suhteellisen tuttu tapa ilmaista 
hengellisiä tarpeita, jos kohtaamista tällä pyhällä alueella kaipaa. 
 
Asiaan saanee lisävaloa tiedustelemalla vanhuksen lempivirttä. 
 
Toisaalta vanha ”vaikeneminen on kultaa” -sanonta on puheena olevalla elämänalueella 
erityisen huomionarvoinen vaihtoehto: joissakin tilanteissa nonkommunikaatio, viestien 
välittymättä jääminen herkän yksityisyyden suojaamiseksi voi olla puhumista 
verrattomasti viisaampaa. ”Nonkommunikaatio voidaan nähdä mielekkäänä siten, että 
se suojaa kommunikatiivisia kehyksiä, niitä tilanteen määrittelyjä, joihin ihmisten 
sosiaalinen kokemus ja vuorovaikutus perustuu.” (Vesala, Ketola, Knuuttila & Mattila, 
2002, 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II VANHUKSEN ELÄMÄNKAARI JA TYÖKÄYTÄNNÖT VANHUSTYÖSSÄ 
 
1. Vanhuuden voimavarat: muistelu ja viisaus 
 

Muistelusta voi saada voimavaroja vanhuuteen. Se on paitsi omaelämänkerrallista 
pääomaa, myös perinteen ja kulttuurin haltuunottoa ja edelleen välittämistä, mutta 
toisinaan myös elämänpituinen taakka. Positiivisimmillaan se kuitenkin on 
elämänjärjestystä ylläpitävä voimavara toimintakyvyn rajoitusten keskellä 
(Korkiakangas 2002, 173-203).  

 
TEHTÄVÄ 

 
Miten kuvaisit omia lähtökohtiasi ja resurssejasi hengellisten tarpeitten 
huomioimiseksi vanhustyössä? 
 
Entä työyhteisösi arvostuksia ja ”tabuja”? 
 
Mitä jäit tässä luvussa lukemastasi erityisesti miettimään? 
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Viisaus taas on nähty eräänlaisena elämän asiantuntijuutena suurtakin epävarmuutta 
sisältävissä elämänkysymyksissä. ”Viisaus on tunnusmerkki, joka vahvasti liitetään 
myönteiseen elämänkulkuun ja hyvään vanhenemiseen.” (Ruoppila 2002, 124-125). 
 
Myös Erik H. Erikson (1982) nimeää psykososiaalisen kehityksen teoriassaan 
vanhuuden voimavaroista keskeisimmäksi viisauden ja sen oppimisen monenlaisten 
luopumisten keskellä (ks. esim. Salo-Tuunainen 1996). Kuten muidenkin elämän 
perusvoimavarojen, myös viisauden kehitysympäristö on Eriksonia seuraten elämän 
ristiriitojen keskellä, vanhuuden osalta eheyden ja epätoivon tuntojen välisessä 
jännitteessä. Viisauden voimavarat kypsyvät tässä jännitteessä monenlaisten 
luopumiskokemusten matkassa. 

 
 
1.1 Projektin opiskelijoiden toimintakokemuksia 
 

Eräs projektiin osallistuneista vanhustyön ammattilaisista kertoi kysyneensä yli 90-
vuotiaalta uudelta asiakkaaltaan hänen pitkän elämänsä salaisuutta. Sekä omien 
havaintojensa että naapurilta saamiensa tietojen perusteella hän otaksui saavansa tältä 
leskimieheltä vastaukseksi koiran kanssa kuntoilemisen, laitokseen tullessa lopetettua 
koiraa kun tuntui olevan kova ikävä. Omasta kunnostaan säännöllisesti huolehtiva nuori 
hoitaja kertoi kuitenkin yllättyneensä vanhuksen vastauksesta: "Olemalla nöyrä, 
elämällä vaatimattomasti, ei saa joka paikassa olla äänessä, vaan pitää myös kuunnella 
toisia. Olen halunnut elää elämääni Jumalan tahdon mukaan, kiitollisin mielin." Hoitaja 
kertoi vastauksen jääneen loppuiäkseen mieleensä. Hän päätti tallentaa tämän 
elämänohjeen silti myös päiväkirjaansa arvellen siihen kätkeytyvän oikeastaan kaiken, 
mitä vanhustyön ammattilainen tarvitsee suhteessaan Jumalaan, elämään, vanhuksiin ja 
työtovereihin. Ja vieläkin enemmän: hoitaja tunnisti lausumassa siunauksen, jonka pian 
tämän jälkeen kauniisti ikiuneen nukkunut vanhus koki itselleen saaneensa. 
 
Muistoihinsa kätkeytyneisiin voimavaroihin perustuen ylläkuvattu vanhus nimesi koiran 
menetystä syvästi surressaan viisaudekseen nöyryyden, vaatimattoman elämäntavan, 
kuuntelevan vuorovaikutuksen ja valinnan elää Jumalan tahdon mukaan, kiitollisin 
mielin. Hänen hoitajaansa tämä viisaus teki syvän vaikutuksen, joka ilmeisesti vielä 
rikastui lisää  kauniisti päiväkahvin aikaan omassa vuoteessaan ikiuneen nukkuneen 
vanhuksen löytämiskokemuksen kautta.  
 
Toinen HAVA-projektiin osallistunut hoitaja muisteli mummoaan, joka sai kertojan 
kokemaan itsensä erikoisen rakastetuksi, sisarkateuden uhallakin. Hän itse tunnistaa 
nykyisessä työssään vanhuksissa elämän kolhut ja viisauden sisäkkäisinä, myös 
hoitohenkilökuntaan kohdistuvaa ymmärrystä viestivänä ominaisuutena. Hän kertoo 
edelleen myös jaksavansa paremmin, kun antaa vanhuksille jotain itsestään eikä pidä 
liiaksi ammatillista välimatkaa. Nuorempana hän arveli itsekin ikääntymisen myötä 
viisastuvansa - mutta ei ole sellaista itsessään havainnut, jollei sitten hidastumista 
sellaiseksi lueta. 
 
Kolmas vanhustyön ammattilainen kertoo isänsä äidistä, joka lauleli virsiä, luki 
hartauskirjaa ja käveli kirkkoon useita kilometrejä niin kauan kuin pystyi. Tämän 
mummon vieraillessa kertojan lapsuudenkodissa hän sai aina nukkua turvallista 
lapsenunta mummon vieressä. Kertoja oppi pitämään muistakin vanhuksista, laittamaan 
silmätippoja ja löytämään vanhusten marjareissuilla kuulemistaan tarinoista paljon 
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oppimista. Hän oppi myös pitämään vanhusten raihnaista ulkonäköä ja liikuntakyvyn 
heikkouksia luonnollisena asiana. Monien myöhemmin elämään tulleiden 
koettelemusten keskelläkin kertoja kokee nyt olevansa Jumalan työtoveri. Hän näkee 
hoitamissaan vanhuksissa - inhimillisten heikkouksien kätkemänä - rakenteilla olevan 
uuden luomuksen ja sen rakentumisen kaipauksen. Tämä lohduttaa ja rohkaisee myös 
häntä itseään arjen paineissa. 
 
Monet vanhustyön ammattilaisten hengellisistä kokemuksista omassa 
kehityshistoriassaan jäänevät tarkemmin käsittelemättä siksikin, ettei hengellisten 
tarpeiden huomioimiseen ja hoitokäytäntöjen kehittämiseen siinä suunnassa ole 
yhteiskunnassamme harjoitetussa vanhustyössä erityisemmin panostettu. Pikemminkin 
on ollut niin, että uskonnollinen näkökulma alkoi 1970-luvun myötä yhä huonommin 
sopivaan ajan henkeen. Seurauksena oli eräänlaisia "auringonpimennyksiä", Jumalan 
peittymistä tieteen taakse (Eskola 2003, 16-22).  Kenties tässä yhteydessä on syytä 
kysyä myös, missä määrin Jumala on tällä tiellä kehittyneessä sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksessakin, samoin kuin alan ammattikäytännöissä, peittynyt Eskolan kuvaamien 
tiedelähtöisten ”pimennysten” taakse. 
 
 

1.2 Pieni teoriatietoisku 
 

”Uskonto on ollut kautta ihmiskunnan historian yksi vahvimmin vaikuttaneista 
voimista. Terveysalan ammateissa tätä voimaa ei kuitenkaan yleensä ole 
tunnustettu…tämä kirja ei ainoastaan kiinnitä huomiota spiritualiteetin, uskonnon, 
terveyden ja mielenterveyden tärkeisiin yhteyksiin, vaan myöskin identifioi edessä 
olevan kehityksen keskeisiä alueita.” Näin kirjoittaa lääketieteen tohtori H.A.Pincus 
Amerikan psykiatriyhdistyksen (APA) tutkimuskeskuksesta viitisen vuotta sitten 
esipuheessaan uskonnon ja mielenterveyden yhteyksiä luotaavaan englanninkieliseen 
käsikirjaan (Koenig, toim., 1998). Pari vuotta myöhemmin kirjoittaa Tampereen 
yliopiston psykologian professori Markku Ojanen näin: ”Mieluisaa on ollut nähdä, että 
aivan viime vuosina usko ja uskonto ovat tulleet sallituiksi tutkimuksen kohteiksi 
psykologiassa. Muutkin kuin omakohtaista uskoa tunnustavat ymmärtävät uskon 
voimavaraksi.” (Ojanen 2000, 5). 
  
Näin on tosiaankin tapahtumassa myös meidän maassamme. Sanomalehti 
Keskisuomalainen (1.11.03, 16) tiivistää meneillään olevaa keskustelua näkyvällä 
pyhäinpäivän haastatteluartikkelilla:  
 
”KAKSI PARTARADIKAALIA KODIN PERINTÖÄ PUNTAROIMASSA 
 
- Legendaarinen yhteiskuntatieteilijä Antti Eskola pohti ja palasi lähtöruutuun.  
 
- Uuden opiskelijasukupolven Juha Koskinen kyseenalaistaa ja uskoo.”  
 
Koskisen perintöpaketissa painotettiin lehden mukaan ennen kaikkea sydämen asennetta 
Jumalan suhteen, samasta asiasta voi olla yhtaikaa monta keskenään ristiriidassa olevaa 
tietoa. Eskolaan taas Jeesuksen puhumiksi väitetyt sanat ja vanhempien tapailemat 
virret ovat tehneet siinä määrin lähtemättömän vaikutuksen, että niiden edustama 
todellisuus on hänestä yhäkin nostettavissa tieteen hahmottaman todellisuuden rinnalle - 
keskenään vertailtaviksi ja toinen toisensa lävitse katsottavaksi. Näkemiseen syntyy 
silloin uudenlaista syvyyttä, jota uskon tai tieteen silmä ei yksin pysty tuottamaan. 
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Haastattelu päättyy uudelleen kirkkoon liittyneen Eskolan sanoihin: ”Pidän tällaista 
lähtöruutuun palaamista hyvänä asiana.”  
 
Sosiaali- ja terveysalalla kasvavassa määrin tilaa saavan ihmiskäsityksen mukaan 
ihminen onkin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja myöskin hengellisen olemuspuolensa 
yhdessä muodostama kokonaisuus. Se tarkoittaa sitä, että hän voi sekä saada että antaa 
apua kaikkien näiden olemuspuoltensa kautta, joskin aktiviteettien painopiste voi eri 
tilanteissa paljonkin vaihdella.  
 
Myös HAVA-projektiin osallistuneiden ammattilaisten kokemuksissa nämä 
painopisteet vaihtelevat, joskin hengellisen tason kokemukset ovat keskeisessä 
asemassa projektin tavoitteiden esiinnostamina. Kaikki kertovat omalla tavallaan 
vanhusten viisaudesta voimavarana, josta ovat saaneet nauttia elämänsä eri vaiheissa, 
myös ammatillisen työnsä arjen rikkautena. Oman lapsuuden eväiden muistelu koitui 
näin heille itselleenkin voimavaraksi. Myös heidän kirjoitelmissaan havaitsee tiettyä 
”lähtöruutuun palaamista”.  
 
Ojanen (2001) sijoittaa hyvän elämän ja onnellisuuden ehtoja psykologisen 
tutkimuksen pohjalta etsiessään kristinuskon perinteiset voimavarat (usko, toivo ja 
rakkaus) perinteisten elämänhallintataitojen (itsearvostus ja itseluottamus, 
optimaalisuus ja kohtuullisuus, hallinta ja omaehtoisuus) rinnalle. Onnen 
mahdollisuuden Ojanen (2001, 357-373) näkee siellä, missä ihmisten kesken ilmenee 
esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: 
 
- toivotaan elämän antavan enemmän hyviä kuin huonoja asioita  
 
- rakkaus toimii salaperäisenä siteenä kahden tai useamman ihmisen välillä 
 
- usko rohkaisee tekemään työtä elämisen arvoisen elämän hyväksi 
 
- itsearvostus ja itseluottamus toteutuvat kunkin oman minuuden arvostamisena 
 
- kohtuullisuus ja optimaalisuus konkretisoituvat realismina ja rajojen 

tunnustamisena 
 
- hallinta ja omaehtoisuus merkitsevät vastuun ottamista 
 
Teoksensa lopussa Ojanen päätyy kiteyttämään onnen salaisuuden toivoon, uskoon ja 
rakkauteen: ”Niitä voi kuvata, mutta niistä on vaikea antaa ohjeita latistamatta 
niitä…rakkauden tekoja jokainen voi harjoitella aivan omaan tahtiinsa, toivon teot ja 
uskon teot ovat paljon vaikeampia.” (Ojanen 2001, 383). 
                              

 
1.3 Taidelähtöisesti kuvatut voimavarat 
 

Virsirunouden anti taidepainotteisena tietona ja väläyksinä uskon, toivon ja rakkauden 
tekojen maailmasta päässee paremmin avautumaan katsahtamalla ensin hiukkasen 
muunlaisen runouden taidepainotteiseen informaatioon eli runomuodon etuihin tiedon 
antajana ja tiivistäjänä myös aiheen liittyessä hengellisyyteen psykososiaalisen 
vuorovaikutuksen tasolla. 
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Puolalaisen runoilija Tadeusz Rozewiczin sotamuistoihin perustuva kuvaus iäkkäistä 
naisista toisen maailmansodan koettelemusten keskellä kertoo taiteen kielellä 
vanhuuden voimavaroista pitkän elämänkaaren arvokkaana hedelmänä: 
 
"…vanhat naiset  
ovat tuhoutumattomia 
he hymyilevät lempeästi 
 
Myös hengellisten ”auringonpimennysten vallitessa” juuri he ovat runoilijan 
kokemuksessa toimintakykyisiä, vieläpä kulttuurin rappeutuessa ja sodan väkivaltaisen 
kuoleman ilmapiirissä: 
 
jumala kuolee 
vanhat naiset nousevat niin kuin joka päivä 
aamun sarastaessa ostavat 
leipää viiniä kalaa 
 
sivilisaatio kuolee 
vanhat naiset nousevat aamun sarastaessa 
avaavat ikkunat 
siivoavat roskat 
 
ihminen kuolee 
vanhat naiset pesevät ruumiit 
istuttavat kukkia haudoille 
 
Hymy ja toimintakyky ovat runoilijaa koskettavia asioita, mutta sitä ovat myös 
vanhuuden rosoisemmat puolet, joiden lomasta kuitenkin näkyvät syvälle sisäistetyt 
arvot ja olennaisen erottamiskyky: 
 
minä pidän vanhoista naisista 
ryppyisistä naisista 
motkottavista mummoista 
 
he uskovat ikuiseen elämään 
he ovat maan suola 
puun kuori 
he ovat eläinten nöyrät silmät 
 
he näkevät  
pelkuruuden ja sankaruuden 
suuruuden ja pienuuden 
oikeissa suhteissa 
arkipäivän vaatimuksiin…" 
 
Hämmästyttäviä runoilijan tavoittamia vanhuuden voimavaroja niin fyysisesti, 
psyykkisesti, sosiaalisesti kuin hengellisestikin! Tunnistammekohan me sellaisia 
suomalaisessa yhteiskunnassa, vanhustyön ammattilaisen työmaalla, jossa työstä on 
saattanut vähien henkilöstöresurssien paineessa tulla koneenomaista ja persoonatonta? 
Näkyykö noissa voimavaroissa niin vanhusten kuin työntekijöittenkin oman lapsuuden 
rikkaus ja köyhyys, entäpä aikuisvuosien elämänkokemus eväänä koko elämän varrelle, 
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aina voimien ehtymiseen ja kuoleman rajan tuolle puolelle asti? Runoilija itse kertoo 
kirjoittaneensa pikemminkin faktoja kuin kauneutta ja lyriikkaa (Rozewicz 1975, 7, 73-
75). 
 
Mutta vaikuttava runo voi esiintyä myös kuvallisessa muodossa. Tuntemattoman, 
todennäköisesti venäläisen taiteilijan maalaus "Silent Prayer" esittää vanhaa miestä 
hiljaisessa rukouksessa vaatimattoman aterian ääressä. Kellarihuoneen kattoikkunasta 
hänen otsaansa ja valkeaan tukkaansa lankeaa kirkas auringonvalo. Mutta hänellä on 
myös toinen valonlähde: Raamattu punaisine kirjanmerkkeineen. Aurinkoa pidetäänkin 
Kristuksen symbolina sekä Raamatussa että virsirunoudessa (ks. esim. Mikkola 1997). 
Tämä työhuoneessani oleva maalaus kertoo omalla tavallaan vanhuksen sisäisestä, 
sydämellä tehdystä työstä, copingista. Sille ei anneta teoksessa muita sanoja kuin nimi, 
hiljainen rukous. Auringon valo ikäänkuin nostaa tämän sisäisen työmaan koko 
karuudessaan ja rikkaudessaan nähtäväksi. Tahtoneeko taiteilija jakaa katsojan kanssa 
ajatuksen siitä, että Vapahtajan läsnäolo löytää auringon valon lempeään tapaan vanhan 
ihmisen heikkouksiensa keskeltä? 
 
Vaikka kipeiden muistojen käsittely on yleensä raskasta ja voimille käyvää, se voi 
toisaalta käynnistää myös vuosikymmeniä kestävän luovan prosessin. Näin on ollut 
asianlaita Jyväskylän Halssilan kirkon alttaritaulun syntyprosessissa: taiteilijan 
lapsuudessa sattunut kuolemaan johtanut tapaturma synkkine seurauksineen muuttui 
vuosikymmenien saatossa heleänväriseksi moderniksi alttaritauluksi, jossa sovituksen 
sanoma on kuvattu rosoisena ristikuviona. 
 

 
1.4 Taiteen, tieteen ja spiritualiteetin suhde 
 

Taide on voinut monesti julistaa evankeliumia sielläkin, missä tiede on sen valon - 
Eskolan ilmaisua mukaillen - suorastaan pimentänyt. Useinhan taiteen pyhänä tehtävänä 
onkin ollut etsiytyä sinne, missä sanoja kokemusten jakamiseen ei ole löytynyt, ehkei 
myöskään tarvittu. 
 
Kirkon sakramenttien ohella myös virret omana taiteenlajinaan sisältävät tällaista 
”läsnäolotietoa”, sekä sävelten että kielikuvina ilmaistujen ajatusten muodossa. Niissä 
elämän uskonnollisen ulottuvuuden kätkemää spiritualiteettia ei tarvitse erikseen 
aukikirjoittaa - vai tarvitseeko sittenkin, vanhusten sisimpien tarpeiden ja usein jo 
lapsuudesta asti tutun uskonnollisen kielen merkitysten ymmärtämiseksi? Aiheeseen voi 
tutustua lähemmin esimerkiksi äskettäin ilmestyneen ”Spiritualiteetin käsikirjan” 
(Häyrynen, Kotila & Vatanen, 2003, toim.) avulla. 
 
Muistelemisen viisaus kertonee kuuntelevalle hoitotyön ammattilaiselle, mistä 
elämänkokemuksen näkökulmasta vanhus toivoo itseään ja voimavarojaan - tai niiden 
puutetta - lähestyttävän: taiteen, tieteen vai käytännön viisauden näkökulmasta. 
 
Mikään niistä ei sinänsä ole poissuljettu vanhuuden voimavarojen raikkaana lähteenä, 
mutta kaikkeen ei vanhuksella tai henkilökunnalla ole sopivaa ammennusastiaa. 

 
 
2.    Vanhuksen voimavarat lapsuuden eväiden näkökulmasta 
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Gerontologista tutkimusta siitä, miten lapsuudenaikaiset kokemukset heijastuvat 
iäkkään ihmisen tunteisiin, mieleen ja mielialaan, on varsin vähän. Lapsuuden 
myönteiset kokemukset voivat olla arvaamattoman suuri kasvu- ja voimavara, kantava 
ja eteenpäin vievä voima vaikeuksien kohdatessa (Heikkinen 2003, 209-212). 

 
 
2.1 Lapsuuden eväinä toivo, tahto, tarkoitus ja pystyvyys 
 

Muutamia vuosia sitten opiskeli 50 keski-ikäistä naista Diakonia-ammattikorkeakoulun 
Pieksämäen yksikössä järjestetyssä OlenNainen-projektissa oman elämänsä 
kokonaisuuden hahmottamista (Mikkola & Heiskanen 1999).  Heillä oli tällöin 
tilaisuus tarkastella omia voimavarojaan myös lapsuutensa eväitten näkökulmasta. 
Yllämainitussa projektiraportissa naisten kokemuksia tarkasteltiin mm. Eriksonin 
psykososiaalisen kehityksen teorian valossa:  
 
"Tyttönen oppi jo varhain äidiltään rautaisen selviytyjänaisen mallin. Tytön pitää 
selviytyä monesta elämänsä varrella - liian monesta yksin." 
 
"Pidän mummoni rauhallista ja levollista olemusta esikuvanani." 
 
"Kun olin ihan pieni, olin paljon tekemisissä etenkin isäni vanhempien kanssa. Luulen 
että tuo mammani  on maailman rakastettavin ihminen. Hänellä oli aikaa ja jotenkin 
hänen sylinsä oli niin lämmin ja suojaava, että sinne voi muistoissaan näin aikuisenakin 
pahana päivänä palata. Toivon, että voisin joskus itsekin olla samanlainen turva 
jollekulle turvattomalle." (Mikkola & Heiskanen, 1999, 15-16) 
 
Toivon, tahdon ja tarkoituksen voimavarat olivat OlenNainen -projektin osanottajille 
helposti tunnistettavia lapsuuden eväitä, joita he kuvasivat kukin omalla tavallaan ja 
omissa tapahtumayhteyksissään. Hengelliset kysymykset tulivat esille lähinnä ajan 
tavoissa ja tottumuksissa sekä merkittävissä kohtaamisissa, erityisesti isovanhempien 
kanssa.  

 
 
2.2 Lapsuuden eväinä isovanhempien hengellisyys 
 

OlenNainen -kurssin naisten voitiin useista kerrotuista esimerkeistä todeta nähneen 
isovanhempansa keskeisinä lapsuuden eväiden antajana.  Samoin on asianlaita myös 
HAVA-projektiin osallistuneiden hoitajienkin kuvauksissa näyttää olevan, mutta 
selvemmin hengellisestä näkökulmasta käsin jäsennettynä:  
 
"Olen ollut lapsesta saakka tekemisissä vanhusten kanssa. Omat isovanhemmat ovat 
aina olleet tärkeä osa elämää. Jo pienenä tyttönä olin papan ja mummon mukana 
sotaveteraanien ja eläkeläisten kerhoissa. Esitin heille lauluja ja tavallaan varastin 
shown. Kiitokseksi sain paljon huomiota ja tietysti karkkia. Vanhustyö on ollut minulle 
luonteva valinta. Uskon, että kaikella koetulla on ollut merkitys sen arvopohjan 
luonnissa, joka kantaa läpi elämän: kunnioittavan suhtautumisen vanhuksiin." 
 
"Olen syntynyt ja kasvanut maaseudulla. Perheessämme asui myös isäni isä 92-
vuotiaaksi saakka. Lapsuudestani ovat jääneet muistiin sunnuntait, jolloin hiljennyimme 
kuuntelemaan radiosta jumalanpalvelusta. Sen jälkeen menimme usein pyhäkouluun. 
Vaarini lisäksi olen saatellut molemmat vanhempani haudan lepoon." 
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"Lapsuuden eläminen oman perheen lisäksi isovanhempien ja vammaisen sedän kanssa 
samassa taloudessa on auttanut ymmärtämään, mitä vanhusten kanssa oleminen 
tarkoittaa. Omat hengelliset ja henkiset kriisit ovat vieneet tietenkin kasvua eteenpäin. 
Merkityksellistä lienee myös surujen kohtaaminen ja niiden läpikäyminen, jotta ne voi 
kohdata myös vanhuksen kanssa." 
 
Eriksonin ajattelussa tärkeimmät lapsuuden eväät ovat toivon, tahdon, tarkoituksen ja 
pystyvyyden psykososiaalisia voimavaroja. Kullekin neljälle voimavaralle on oma 
erityinen kehityskautensa lapsuudessa. Tämä elämän ristiriitojen keskellä eletty 
kehityskausi jää enemmän tai vähemmän suotuisasti kehittyneeksi perusvoimaksi, ikään 
kuin kasvualustaksi myöhemmän elämän haasteita varten: ihmisillä on erilaisia 
vahvuuksia ja heikkouksia toivon, tahdon, tarkoituksen ja pystyvyyden alueilla 
psyykkisessä ja sosiaalisessa elämässään. Nämä ominaisuudet pysyvät kuitenkin 
kehityskelpoisina läpi elämän. Näin myös ammatillisen osaamisen eri alueilla: 
vanhustyön ammattilainen tarvitsee toivoon, tahtomiseen, tarkoitukseen ja pystyvyyteen 
liittyvien mahdollisuuksien ja ristiriitojen tunnistamista osana vanhuksen elämänkaarta 
voidakseen ammatillisessa vuorovaikutuksessaan tukea vanhusta resurssiensa 
hallinnassa ja ylläpitämisessä sanoin ja sävelin.  
 
Monien edellisten sukupolvien ”koekäyttämät” virsien ja laulujen runot sävelmineen 
voivat palvella mahdollisuuksien ja ristiriitojen ilmaisussa omalla käytännöllisellä 
tavallaan, kunhan niille annetaan tilaa olla esillä arjenkin keskellä. Sekä ammattilaisten 
että omaisten kuulee toisinaan hämmästelevän sitä, miten muutoin omissa 
maailmoissaan olevan vanhuksen ilmeet ja ilmaisut elpyvät hänen kuullessaan 
sisäistämiensä tuttujen laulujen - yhtähyvin hengellisten laulujen kuin 
kansanlaulujenkin - säveliä ja sanoja. Esimerkkinä tästä Pelastusarmeijan vanhainkodin 
Iltalan johtajan Tella Puotiniemen kertomus: ”Jokin aika sitten meillä oli täällä 
oopperatasoinen laulaja esiintymässä. Kun hän lauloi kansanlauluja, yhdellä 
dementoituneella asukkaalla suu aukeili koko ajan, vaikka ääntä ei tullut. Hän eläytyi 
niin tuttuihin lauluihin.” (Sotahuuto 9/2003, 13). 
 
Sävel- tai runokuviksi lauluteksteihin sijoitettu perinteisten, myös hengellisten 
voimavarojen näkökulma voi ikään kuin tulkkina käytännön viisauteen avata tietä 
vanhuksen psykofyysisen ja sosiaalisen toimintajärjestelmän ymmärtämiseen 
kokonaisuutena, heidän omien elämäntuntojensa ja toiveittensa tasolla (esim. Koskinen 
ym. 1998, 137). Vanhuksen sanat voivat tosin saada yllättäviä merkityksiä hänen 
tuntojensa ja toiveittensa tulkkina, kuten eräs HAVA-projektin osallistujista kertoo: 
"Vaikeasti dementoituneen potilaan äänensävystä kuulee, mikä merkitys hänelle on 
sanalla Jumala: tarkoittaako hän sillä hetkellä äitiä, pappia vai nälän tunnetta. 
Dementoituneen usko on paluuta lapsuuden uskoon.  Se on eräällä lailla 
regressoitunutta ja yksinkertaista uskoa. Mutta jos vakaumus on positiivisesti värittynyt, 
se säilyy usein merkittävänä voimana dementian edetessä. Ongelmana on, että 
valmiudet kohdata potilaiden hengellisiä ja uskonnollisia käsityksiä ovat puutteellisia. 
Tutkimukset korostavat kauttaaltaan hengellisten tarpeitten huomioimista hoitotyössä. " 
 
Tutkimuksen näkökulmasta esimerkiksi edellä mainittu Koenigin (1998) toimittama 
käsikirja ”Religion and Mental Health” puhuu asiasta tarkemmin eri taudinkuvia 
koskevissa artikkeleissaan. Suomeksi alan tutkimuksia on referoitu esimerkiksi 
professori Markku Ojasen (2000 ja 2001) kirjoittamissa teoksissa. Antti Eskolan (2003) 
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”Tiedän ja uskon” puolestaan rakentaa mielenkiintoista tietämisen ja uskomisen 
vertailukehystä poikkitieteellisiin tutkimuksiin perustuen. 

 
 
3.  Entäpä aikuisiän voimavarat: identiteetti, rakkaus, huolenpito ja viisaus osana elämänkaarta? 
 

Eriksonin näkemyksiin pohjautuvassa teorianmuodostuksessa ihmisen 
psykososiaalisesta kehityksestä korostuvat lapsuuden ja nuoruuden merkitys: lapsuutta 
on tarkasteltu edellä esiteltyjen neljän kehitysvaiheen näkökulmista ja nuoruutta kahden 
kehitysvaiheen analyysilla. Näkökulmat nuoruuteen ovat identiteettiä etsittäessä 
aitouden ja rakkauden perusvoimien rakentuminen etsittäessä omaa identiteettiä ja 
valmistauduttaessa elämänkumppanin valintaan.  
 
Näin ymmärrettynä ihmisellä on aikuisikään tullessaan ollut kuuteen eri 
kehitystehtävätyyppiin jakautuvia haasteita omaksi itsekseen kasvamiseen.  
 
Siten hän esimerkiksi ns. huolenpitoammatteihin - kuten vanhustyöhön - valmistuessaan 
on ehtinyt vuosiensa varrella sisäistää persoonallisella tavalla voimavaroja kaikilla 
kuudella kehitysalueella ammatillisen työnsä pohjarakenteeksi. Voinemme nimittää sitä 
myös psykososiaaliseksi pääomaksi: 
 
- toivon pääoma 
- tahdon pääoma 
- tarkoituksen pääoma 
- pystyvyyden pääoma 
- aitouden pääoma 
- rakkauden pääoma 
 
Kaikki tämä yksilön oman kehityksen tuottama elämänkaaripääoma vaikuttaa siihen 
tapaan, jolla hänen tarjoamansa ammatillinen huolenpito tapahtuu, myös hengellisten 
tarpeiden huomioimisen osalta.  
 
Tämä näkyy selvästi myös HAVA-kurssilaisten etätehtävänään laatimissa 
kirjoitelmissa: oman elämänkaaren vaiheet myönteisine ja kielteisine kokemuksineen 
ovat myös hoitajien oman käsityksen mukaan olleet rakentamassa heidän tapaansa tehdä 
työtä vanhusten parissa. Näin heille on kehittynyt persoonallinen kyky ja taito toimia 
vanhustyössä.  
 
Eriksonin ajatteluun nivellettynä heille on kehitysvuosiensa myötä, myös 
kriisivuosiensa tuottamana, rakentunut aivan uutta psykososiaalista pääomaa: 
huolenpidon pääomaa. Sitä edelleen ammatillisessa työssään kehittäessään he kulkevat 
kohti vanhuuden antamaa pääomaa, viisauden perusvoimaa.  
 
Kirjoitelmista näkyy, miten vanhusten kanssa vuorovaikutusyhteydessä toiminen on 
alkanut avata sisimmän ikkunoita tämän vanhuudelle ominaisen viisauden 
kunnioittamiseen ja usein myös omaksumiseen niin asenteina kuin arjen keskellä 
toteutuvina työkäytäntöinäkin.   

 
 
4. Työkäytännöt vanhustyössä 
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Hallinnassaan olevien työkäytäntöjen itsearviointia silmälläpitäen HAVA-kurssilaiset 
saivat tehtäväkseen kurssin loppuvaiheessa kirjoittaa henkilökohtaisia näkemyksiään 
toisaalta oman elämänkokemuksensa ja toisaalta kurssilla oppimansa annista omalle 
työlleen vanhusten parissa. Kirjoitelmissa toistui tyytyväisyys siihen, että saattoi 
kurssilaisena vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia hengellisestä vanhustyöstä toisaalta 
kurssilaisten kesken yhteisen opiskelun sallimissa puitteissa: työnohjaukseen ja 
vertaistukeen oltiin erittäin tyytyväisiä, muussa opetuksessa koettiin olleen paljonkin 
toivomisen varaa. Kirjoitelmat antavat kokonaisuutena rikkaan kuvan niistä 
ammatillisista valmiuksista, joita projektiin osallistuneilla on kokonaisvaltaisesti 
vanhuksen elämän käsittävään, hengellistä ulottuvuutta arvostavaan hoitotyöhön.  
 
Tämän kuvan tarkemmaksi analyysiksi ja kokemusten saattamiseksi tätä opasta 
käyttävien lukijoiden saataville esitetään kirjoitelmien päälinjat seuraavassa Aaron 
Antonovskyn tunnetun hallinnan tunnun teorian eräiden keskeisten suuntaviivojen 
valossa (ks. esim. Pulkkinen, 1996, Salo & Tuunainen, 1996; Feldt, 2000). Keskeisiä 
hallinnan tunnun osatekijöitä työntekijälle ovat Antonovskyn teorian mukaan 
kokemukset työn mielekkyydestä, ymmärrettävyydestä ja hallittavuudesta. Nämä 
kokemukset saavat riittävästi toteutuessaan arkisen työn tuntumaan rikkaalta ja 
antoisalta. Tämä taas vaikuttaa myönteisesti koko siihen vuorovaikutusympäristöön, 
jossa työtä tehdään. 
 
Seuraavassa HAVA-projektiin osallistuneiden omien työ- ja oppimiskokemusten 
yhteenvedossa näitä kutakin tarkastellaan hengelliset tarpeet huomioivan vanhustyön 
näkökulmasta. Asiasisällöt ja lainaukset on poimittu projektiin osallistuneiden keväällä 
2003 laatimista, opintoihinsa kuuluneista etätehtävistä.  
 
 

4.1 Mielekkyys 
 

Hengellisen lähestymistavan mielekkyyttä vanhusten hyvään arkeen vaikuttavana 
tekijänä ei kirjoitelmissa asetettu kyseenalaiseksi, päinvastoin nähtiin siinä runsaasti 
toteutuneita ja toteutumattomia mahdollisuuksia: 
 
 
Näkökulmana vanhuksen hyvinvointi 
 
- koska vaikeat ja selittämättömät elämänkysymykset - myös hengelliset – käsitettiin 

ärtyisyyden ja erilaisten kipujen taustatekijöinä, nähtiin toivon, ilon, armon ja 
anteeksiantamuksen osallisuuteen auttaminen erittäin mielekkäinä asioina hoitotyön 
kokonaisuuden kannalta 

 
- hengellinen näkökulma nähtiin mahdollisuutena vanhusten tunteiden ja ajatusten 

ymmärtämiseen, varsinkin jos vanhuksen elämään tiedettiin kuuluneen kirkon tai 
hengellisten järjestöjen toimintaan osallistuminen, ehkä jo nuoruudesta alkaen   

 
- hiljaisen rauhan merkityksen avautuessa vanhuksille koettiin sen avautuvan 

itsellekin 
 

- hengellisyyden huomiointi todettiin monille vanhuksille todella tärkeäksi 
palvelukseksi, koska sillä on suuri merkitys vanhuksen kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin 
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- hengellinen näkökulma kehittää työtä avaamalla ”matkalla olon kokemuksia” 

päivittäisen perushoidon tasolle 
 

- vuorovaikutuksen, elämysten ja hiljaisen yksinolon kautta vanhuksen psyykkinen 
tasapaino ja suhde Jumalaan saavat sielunhoidollista tukea 

 
- tärkeä alue koko hoivatyössä, varsinkin terminaalihoidossa 
 
Mielekkyys on paitsi arvostuksen, elämänuskon ja motivoitumisen ulottuvuus, myös 
tarkoituksenmukaisena koetun toiminnan ulottuvuus. Yhteisössä vallitsevaan 
arvojärjestelmään liittyen se auttaa työn tavoitteiden saavuttamisessa.  
Toisaalta se antaa tunnepohjaisen kokemuksen siitä, että elämässä on sellaisiakin arvoja 
ja asioita, joiden hyväksi kannattaa nähdä vaivaa, vaikka tämä vaivannäkö ei toivottuun 
tulokseen johtaisikaan.   
 
Näkökulmana työntekijän oma hyvinvointi 
 
- saan virheinenikin tehdä tätä minun työtäni antaumuksella sekä työyhteisön tuella 

että luottaen Vapahtajaan  
 
- rakastava ympäristö ja sen rauha sekä Pyhän Hengen toiminta osana sitä antavat 

rohkeutta läsnäoloon ja rakkautta vanhuksiin 
 

- vaikeankin elämänkaaren eläneiltä vanhuksilta voi oppia syvää viisautta omankin 
vanhuuden onnellisen elämän varalle 

 
- koulutus rinnastettuna omaan elämänkokemukseen on toivottavasti opettanut edes 

hieman kasvamaan ihmisenä, erityisesti dementikkojen kanssa tarvittavassa 
pitkämielisyydessä 

 
- koulutuksessa on voinut saada lohdullista vertaistukea 

 
- on löytynyt uusia näkökulmia ja paljon pohdittavaa 

 
- vanhuksia kuunnellessaan oppii uutta erityisesti vaikeuksien käsittelystä 

 
Hallinnan tunnun mielekkyyden osa-alueen näkökulmasta HAVA-projektiin 
osallistuneet näyttävät kokeneen hengellisen näkökulman hoitokäytännöissään 
toimivaksi ja tärkeäksi, onpa näkökulmana oma tai vanhuksen hyvinvointi. 
 

 
4.2 Ymmärrettävyys 
 

Ihmisen pyrkimys ymmärtää ympäröivää maailmaa, siihen kuuluvia ihmisiä, ilmiöitä ja 
tilanteita, korostuu monesti tavalla tai toisella paineisissa olosuhteissa. Näin pyritään 
varsinkin ongelmakäyttäytymisen ennustettavuuteen tai ainakin löytämään sille 
selityksiä. Hengellisen näkökulman ymmärrettävyys ilmeni esimerkiksi tähän tapaan: 

 
Näkökulmana vanhuksen hyvinvointi 
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- omat kokemusten ja ammatillisuuden koettiin yhdessä, toisensa kohdaten, auttavan 
ymmärtämään vanhusten käyttäytymistä 

 
- monien ”kipujen tai ryöpytysten” arveltiin johtuvan henkisestä tai hengellisestä 

pahoinvoinnista: psyykkisten ongelmien takana arveltiin piilevän myös hengellisiä 
ongelmia 

 
- aidon kuuntelemisen ja läheisyyden merkityksen koettiin projektin aikana 

syventyneen 
 

- vanhusten erilaisuuden tajuamiseen todettiin löytyneen uusia oivalluksia 
 

- enää ei askarruttanut ja ihmetyttänyt vanhusten kuoleman kaipuu: ”…se saattaa olla 
suuri helpotus.” 

 
- luonnon, hiljaisuuden ja oman seurakunnan merkitys avautui, samoin vanhuksen 

tunteiden ja ajatusten ymmärtäminen 
 

- kriisitilanteissa hoitajan tulee tunnistaa ja sallia asiakkaan luonnolliset 
suojautumiskeinot 

 
- elämän mutkallisuuden ymmärrys ja arvostus lisääntyi tällä kurssilla. 
 
Ymmärrettävyys edustaa hallinnan tunnun kognitiivista komponenttia, sitä että 
sosiaalisen ympäristön lainalaisuuksien syvemmän avautumisen kautta voi odottaa 
ongelmatilanteiden selviävän oman ja työyhteisön ponnistelujen kautta. Tällöin sekä 
sisäisen että ulkoisen maailman tapahtumista voi vähitellen tulla myös paremmin 
ennustettavia jo etukäteen, jo ennen niiden kriisiytymistä. 
 
 
 
 
Näkökulmana työntekijän oma hyvinvointi 
 

- vanhusten antama palaute on arvokasta itselle, kuten "sinähän ymmärrät 
vaikeuksiamme" 
 

- omat lapsuuden kokemukset ja aikuisiän koettelemukset ovat avainasioita 
hengellisten kysymysten ymmärtämiseen vanhusten parissa 

 
- oma ymmärrykseni on kasvanut vaikeuksien ja elämänkokemuksien kautta, ehkä 

niiden kautta ymmärrän katkeruutta, ahdistusta ja kiukuttelua 
 

- omien hengellisten kokemusten läpikäynti työnohjauksessa ja työtovereiden kanssa 
keskustelu auttoi: miten samanlaisia me ollaankaan! 

 
- tilaisuus olla koulutuksessa yhdessä porukan kanssa sekä työnohjaus antoivat uutta 

näkökulmaa 
 

- oli ilo olla ahmimassa Tommy Hellstenin, Matti Keski-Nisulan ym. hengen tuotteita 
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- olisin toivonut tiiviimpää opetuspakettia, luentoja arvokkaampi kokemus oli asiaan 
paneutuminen itse tutkimalla 

 
- pysähtyminen ja avautumaan oppiminen toi selkeyttä työhöni 

 
- hengellisen näkökulman tärkeyden ymmärtäminen avautui itsetutkistelun ja 

kipuilujen kautta 
 

- sain tukea omalle kasvulle lähiomaisen rinnalla kulkemisen jatkoksi 
 
Kirjoitelmista ilmaistujen kokemusten valossa HAVA-projektiin osallistuneiden 
hallinnan tuntu näyttää kasvaneen ymmärrettävyyden osalta toisaalta opetuksen, 
vertaistuen ja työnohjauksen yhteydessä syntyneiden oivallusten myötä, toisaalta 
henkilökohtaisen asioiden yhteyksiä tutkivan aloitteisuuden kautta. Ymmärrettävyyden 
kysymyksissä näytetään kuitenkin koetun enemmän vaikeutta kuin mielekkyyden 
kysymyksiä käsiteltäessä. 
 
Juuri siihen, mitä puutteellisesti ymmärretään, tarvittaisiin tuoretta, keskustelevaa otetta 
vanhustyönkin organisaatiokulttuureissa: se mistä ei puhuta, ei kehity vaan taantuu. 
Ilmiötä kutsutaan nonkommunikaatioksi. Usein vaikenemisen takana on enemmän tai 
vähemmän vaikeita arvoristiriitoja (lähemmin esim. Ketola, Knuuttila, Mattila, & 
Vesala, 2002). 
 

 
4.3 Hallittavuus 
 

Hallittavuuden perusajatus on ihmisen tuntu siitä, missä määrin hän voi säädellä 
elämänsä keskeisiä tapahtumia ja asioiden kulkua. Hallittavuutta koettaessa ei siis koeta 
kamppailtavan olosuhteiden armoilla. Kysymys on tällöin myös saatavilla olevista 
keinoista ja työvälineistä sekä taidosta käyttää niitä arjessa toimivalla tavalla. HAVA-
projektiin osallistuneiden kokemukset hengellisen vanhustyön hallittavuudesta 
ilmenivät heidän kirjoitelmissaan tähän tapaan: 

 
Näkökulmana vanhuksen hyvinvointi 
 
- koskettelu, kädestä pitäminen ja läsnäolo ovat tärkeämpää kuin "työn kova 

tekeminen" 
 
- kivun ja kärsimyksen hämärtäessä mieltä läsnäolon merkitys korostuu: ”olisitte 

lähellä, pitäisitte kädestä ihan hiljaa” 
 

- koulutus on antanut valmiuksia kohdata asiakkaat myös psyykkiseltä kantilta 
 

- olen kokenut monia rikkaita hetkiä vanhuksen kanssa rukoillessa 
 

- huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella on oikeus saada yksilöllinen ja 
arvokas kohtelu erilaisissa hoitotilanteissa 

 
- myös vanhus tarvitsee antamisen mahdollisuuksia, itse opin juomaan kahvia sitä 

kunnioittaessani 
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- vanhuksilta oppii ja kuulee koko ajan uutta, työtä tehdessä kasvan itsekin koko ajan 
 

- olemme pyrkineet suojaamaan asiakkaitamme ääriliikkeiden käännytyksiltä, mutta 
kuka suojelee meitä vanhuksen ahdistaessa meitä koko päivän vakaumuksellaan? 

 
- samalla on tullut ajateltua myös omaa suhdetta kuolemaan, vanhuuteen ja yleensä 

elämään 
 

- seurakunnan yhteydenotot erilaisine palveluineen ovat olleet tärkeitä ja odotettuja 
 

- välinpitämättömyys kirkollisten juhlapäivien suhteen voi loukata pahasti ja saada 
aikaan syvän luottamuksen puutteen, joka heijastuu kaikkeen kanssakäymiseen 

 
Hallittavuus hallinnan tunnun osatekijänä kertoo siitä, että ihmisellä on valintoja tehden 
mahdollisuus säädellä hyvinvointinsa ehtoja. Tätä tietä hän voi vaikuttaa koko elämänsä 
kulkuun. Usein tämä on vaikeaa ilman toimivan vuorovaikutuksen mahdollisuutta, 
vaikka luottamus ja usko elämään ja sen säädeltävyyteen periaatteessa olisikin 
olemassa. Hallittavuuden kannalta merkittävää onkin toiminnan vastavuoroisuus, myös 
seurakunnalta tai Jumalalta avun saamisen suhteen. 
 
Näkökulmana työntekijän oma hyvinvointi 
 
- toinen toistamme tukien on selvitty vaikeistakin tapauksista; työ on ollut raskasta, 

mutta antoisaa 
 
- kun on tutustuttu toisiimme ja toistemme näkemyksiin on luottamus ja avoimuus 

työpaikalla lisääntynyt 
 

- hoitotyön ohessa voi luontevasti auttaa mieltä askarruttavissa hengellisissä 
kysymyksissä 

 
- myös itseä täytyy rakastaa ja olla armelias; jos omat voimat eivät riitä tilanteita voi 

myös ohittaa ja jakaa asioita toisille 
 

- läsnäolokin on jo jotain: valmiita vastauksia ei tarvitse olla eikä niitä odoteta 
 

- olen saanut rohkaisua tuoda esille minulle vieraita asioita, esimerkiksi virren voi 
myös lukea 

 
- oman omaiseni sairauden läheltä näkemisestä on ollut korvaamatonta apua työssäni 

 
- usko ylösnousemukseen auttaa hoitajaa kohtaamaan kuolemaa 

 
- hienoa kuunnella linnun laulua rappusilla saunan jälkeen ja herätä hiljaisuudessa 

uuteen aamuun: sitten taas jaksaa 
 

- hoitamalla itseäni ja erottamalla työn ja vapaa-ajan pystyn antamaan vanhuksille 
parempaa hoitoa 

 
- kuljen hiljaista, salattua oman sisimmän matkaa siellä, missä kuoleman moninainen 

läheisyys on koettavissa 
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- olen lukemistani kirjoista löytänyt paljon sellaista, jota ei kurssin puitteissa ollut 

mahdollista käsitellä 
 

- olisin toivonut konkreettisempaa koulutusta, mutta olen saanut uskallusta 
hengelliseen hoitotyöhön ja työ on ollut mutkattomampaa koulutuksessa olleiden 
kesken 

 
HAVA-projektin osanottajien ilmaisemat kokemukset kertovat näköaloista, joiden 
valossa itsesäätelyn merkitys ja mahdollisuudet on oivallettu niin työssä kuin vapaa-
ajallakin.  
 
Hengellisiä tarpeita huomioivan työn hallittavuudessa koetaan samalla edistytyn.  
 
Tämä lienee omiaan vaikuttamaan sellaisen elämäntavan harjoitteluun ja 
rakentumiseen, joka elämäntyylinä kehittyessään rikastaa niin hengellisen hoitotyön 
käytäntöjä kuin koko palvelutyön laatutasoa. 

 
 
4.4 Hengellisyys ja hallinnan tuntu 
 

Ottaen huomioon sen kehityssuunnan sosiaali- ja terveysalan työssä, jossa 
kulttuuriperintöömme kuuluva hengellinen näkökulma on noussut fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen näkökulman rinnalle ihmiselämän kokonaisuutta hahmotettaessa, on 
ajankohtaista tarkastella hallinnan tuntua tästä näkökulmasta hiukan enemmänkin. 
Antonovskyn ajatteluhan edustaa salutogeenistä, terveyslähtöistä tarkastelutapaa, jonka 
piirissä arvostetaan hyvinvoinnin lähtökohtia tukevia mahdollisuuksia sairauksien 
keskelläkin. Tässä opaskirjasessa sellaiseksi salutogeeniseksi mahdollisuudeksi on 
HAVA-projektin tavoitteiden mukaisesti nähty erityisesti hengellinen näkökulma 
keskeisenä osana hoitotyön psykososiaalisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta. 
 
Projektin osanottajien etätehtäviä alan opettajan silmin tarkastellessa hengellisen 
näkökulman huomiointi näyttää kohtuullisen käytännölliseltä ja toimivalta kaikilla 
hallinnan tunnun kolmella osa-alueella. Suurta eroa ei ole työn painopisteessäkään, 
onpa sitten näkökulmana vanhus tai työntekijä itse. Hengellisiä tarpeita huomioivat 
työkäytännöt näyttävät olleen merkittävästi kehittymässä ja rikastumassa jo keväällä 
2003, ehkä erityisesti projektissa saadun vertaistuen ja työnohjauksen hedelmänä: 
 
- "Hengellisyys kuuluu kokonaisvaltaiseen hoitoon; tarpeet kartoitettava ja 

huomioitava." 
 
- "HAVA-koulutus on tavallaan antanut luvan hengellisyyteen ja olen iloinen, että 

hengellisyys otetaan huomioon hoitotyössä. Nyt uskallan ehdottaa asiakkaalle 
esimerkiksi iltarukousta." 

 
- "Olen oppinut tämän kaksivuotisen projektin puitteissa ymmärtämään hengellisen 

ulottuvuuden tärkeyden hoitotyössä. Hengelliset tarpeet korostuvat vanhetessa ja 
monilla ne ovat hyvin pinnalla kuoleman lähestyessä. Vanhuksen sisällä asuu 
hengellinen ihminen, joka ei tule ruokituksi vedellä ja leivällä. Uskallus kohdata 
vanhus oikeasti, todellisena lähimmäisenä, jää helposti pois perustarpeista 
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huolehtimisen luettelosta. Opettelu kuitenkin onnistuu, kun suostuu tutkistelemaan 
ensin omaa suhtautumistaan asioihin ja kasvamaan kipuilujen kautta taas eteenpäin." 

 
- "Tämä kasvu on aiheuttanut paljon kipeitäkin tunteita, mutta pohtimalla asioita, 

lukemalla, ystävien tuella rukoilemalla ja päiväkirjaa kirjoittamalla tunnen saaneeni 
lisää itseluottamusta olla oma itsensä, kuunnella omaa sisintään ja toimia sen 
mukaan. Aikaisemmin en uskaltanut esimerkiksi laulaa vanhuksille iltavirsiä, kun 
pelkäsin, että työkaverit kuulevat ja pitävät minua uskovaisena, että nyt se haluaa 
käännyttää vanhuksia uskoon. Työkaverien läsnäolo samassa koulutuksessa rohkaisi 
niin, että nyt jos vanhus haluaa, niin laulamme aina silloin kun laulattaa." 

 
Alan tutkimuksen näkökulmasta katsottuna osittain samoja työntekijöitä sekä heidän 
tehtäväalueellaan eläviä vanhuksia koskenut tuore sisällönanalyysitutkimus antaa 
ylläolevien näkemysten kanssa samansuuntaisia tuloksia. Suurin osa palvelutalossa ja 
vanhainkodissa elävistä 20 satunnaisotoksella valitusta vanhuksesta koki saavansa 
uskonnollisuudesta apua ja lohtua elämäänsä. Silti he vain harvoin toivat esiin 
uskonnollisia toiveitaan ja tarpeitaan, vaikka hoitajien enemmistö koki vanhusten 
uskonnollisuuden kohtaamisen luontevaksi, joskaan ei helpoksi. Haastatellut 26 hoitajaa 
toivoivat havaitsevansa useammin vanhusten uskonnollisen tuen tarpeen, vaikka 
epävarmuutta tuen antamisessa ilmenikin (Kotsalainen, Tiilikainen, Toikari & 
Toikari, 2003). 
 
Amerikkalaisen gerontologisen tutkimuksen antama vastaavan suuntainen tieto 
sikäläisistä käytännöistä korostaa hengellisten tarpeitten huomiointia suomalaista 
kulttuuria yleisemmin. Koenigin käsikirja (1998, 37-38, 130) kertoo lukuisista 
tilastollisesti merkitsevistä tutkimustuloksista uskonnon ja spritualiteetin yhteyksistä 
subjektiiviseen hyvinvointiin ja terveyteen. 
 
Hallinnan tuntua arjen psykososiaalisen vuorovaikutuksen tasolla tavoiteltaessa tai 
arvioitaessa ei pitäisikään unohtaa erästä hengellisten tarpeiden huomioinnissa 
välttämätöntä tosiasiaa: kysymys on vanhuksen - ja myös hoitajan - sisimmän ehkä 
henkilökohtaisimmasta, yksityisyyden kunnioittamista edellyttävästä alueesta. Se 
elämän ulottuvuus, jota kutsumme hengellisyydeksi on myös jotakin pyhää, sellaista, 
jota emme voi hallita, säädellä kylläkin. Ehtoollisen asetussanojen yhteydessä papit 
puhuvatkin kirkkomme uskon mukaisesti lunastuksen salaisuudesta, josta voimme 
jotakin aavistaa tällä ammatillisenkin elämän ulottuvuudella, hengellisyyden ja 
uskonelämän ulottuvuudella toimiessamme. 
 
Hengellisten kysymysten mielekkyyttä, ymmärrettävyyttä ja hallittavuutta sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tasolla haettaessa ammattitaitoa onkin pyhä kunnioitus sitä kohtaan, 
mitä kenties vain aavistellen käsitämme. Tällöin saatamme tietämättämmekin aktivoida 
vanhuksessa sitä toivon pääomaa, josta myös Raamattu ja virret monin tavoin kertovat.  
 
Jo Vanhan testamentin lopussa luvataan valoisaa, jopa aurinkoista vaellusta tämän 
pyhän kunnioituksen asenteekseen omaksuneille. Ikäänkuin siltana Uuden testamentin 
ilosanomalle edessäpäin olevat vapautumisen kokemukset nähdään todella 
dynaamisina: 
 
” Mutta teille, jotka pelkäätte  
minun nimeäni, 
on nouseva pelastuksen aurinko,  
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ja te parannutte sen siipien alla. 
Te astutte ulos, hypitte riemusta 
kuin vasikat laitumella.” 
   
                          Malakia 3:20 
 
Vanhustyössä ehkä innostutaan näin dynaamiseen menoon hieman nuorisotyötä 
harvemmin. 

 
 
5. Vastuullinen aktivointi vanhustyössä 
 

Entä voisiko hengellisiä tarpeita asianmukaisesti huomioiva vanhustyö olla vanhuksia 
arvokkaalla tavalla aktivoivaa?  Silmäys parin vuosikymmenen takaiseen Aktivoivan 
vanhustyön oppikirjaan voisi olla asiaa arvioitaessa avuksi. 
 
Kivelä & Kivelä: Aktivoivan vanhustenhoidon periaatteet 
 
- kokonaisvaltaisuus rajattiin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen "kaikkien 

tarpeitten" huomioinnissa 
 
- yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus: olemassa olevia taitoja käytetään ja terveitä puolia 

korostetaan, mutta vanhus itse tietää, mikä hänelle on parasta 
 

- omatoimisuus ja aktiviteetti: vanhusta autetaan, mutta vain niissä toiminnoissa, 
joita hän ei itse pysty suorittamaan 

 
- turvallisuus: turvattomuuden käsittely rajautuu lähellä olemiseen, huolenpitoon ja 

kipujen lieventämiseen 
 

- identiteetin säilyttäminen: päätöksiin osallistuminen välttämätöntä, perinteiden 
huomioinnillakin merkityksensä  

 
Teoksen ja sen sisältämien periaatteiden kirjoittajat katsovat avarakatseisesti vanhusten 
kulttuuri- ja tapaperinteiden, elämänkokemuksen ja viisauden sisältävän paljon 
annettavaa vanhustyön ammattilaisille. Johtopäätös heidän käytännön 
johtopäätöksistään tuskin voi - ajan tavan mukaan - kuitenkaan olla muu kuin se, että 
hengellisen näkökulman huomiointi ei varsinaisesti kuulu aktivoivaa vanhustyötä 
ohjaaviin periaatteisiin. Merkityksensä silläkin voi toki olla tapoina ja perinteenä - 
niihinkin liittyen vanhus itse tietää oman hoitonsa asiantuntijana, mikä hänelle on 
parasta. Niin myös vanhuksen uskonnollisen näkemyksen tai vakaumuksen 
kunnioittaminen merkitsee sitä, että hänelle annetaan mahdollisuus harjoittaa 
uskontoaan valitsemallaan tavalla (Kivelä & Kivelä, 1985, 11, 55-58). 
 
Entä mitä tämän mahdollisuuden antaminen olisi käytännössä? Harvojen hallitsemaa 
erityisammattitaitoa vai jokaiselle kuuluvaa joustavaa osaamista, jossa toimitaan 
viisaasti tilanteen ja asiakkaan osoittamien tarpeiden mukaan? Entäpä jos vanhus kokee 
olevansa niin syvästi yksin, että vain Jumalan apu on hänen heikko toivonsa ja salattu 
kaipauksensa? Liekö tämä kovin poikkeuksellista vanhustyön piirissä? 
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Koskinen ym. (1998) toteaa hyvän kotihoidon ydinolemukseen kuuluvan, että se ”kattaa 
kaikki ne tehtävät, joilla on merkitystä iäkkään ihmisen selviämiselle ja hyvinvoinnille” 
(s.226). Intiimeiksi lueteltuihin elämänalueisiin ei kuitenkaan lueta hengellisten 
tarpeiden aluetta. Myöskään laitoshoitoa käsittelevässä osuudessa (s.244 - 250) 
hengellisiä tarpeita ja niiden huomioimista ei aukikirjoiteta olennaisten asioiden 
joukkoon, ei edes saattohoidon yhteydessä. Vanhuspalvelujen tuottajista puhuttaessa 
seurakuntia työntekijöineen ja vapaaehtoisineen ei ole sisällytetty julkisiin palveluihin 
eikä vanhan ihmisen omiinkaan verkostoihin (s.228, 269). Hengellisiä tarpeita on silti 
käsitelty laadukkaasti toisaalla: hengellisyys on sijoitettu teoksen vanhenemisen 
ulottuvuuksia koskevaan osaan erityiskysymysten joukkoon (s.136-138). 
 
Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa ei vanhenemisen hengellinen ulottuvuus näin 
edelleenkään saa arvoistaan asemaa ammatillisen osaamisen kentässä. Eihän työ tällöin 
pääse myöskään kehittymään, vaikka ”erityiskysymykset” kenties voidaankin mieltää 
eräänlaiseksi pyhyyden kunnioittamisen ulottuvuudeksi! Mikä tämän on saanut aikaan? 
Ilmoittaahan edelleenkin 74 % suomalaisista edelleen uskovansa Jumalan 
olemassaoloon jollain tavoin ja uskosta tuli itseasiassa 1990-luvulla Suomessa monella 
tapaa aikaisempaa julkisempi asia - uskonnosta ja kirkosta tuli monella tapaa 
"hyväksytty keskustelunaihe". 
 
Eläkeläisistä ja vanhuksista suurin osa - lähes kolme neljäsosaa - ilmoittaa pitävänsä 
itseään uskonnollisena ja rukoilevansa vähintään kerran kuussa (Niemelä, 2003, 142 - 
148). Kuinka hengellisyys silloin voi kuulua vanhustenhuollon "erityiskysymyksiin", 
kuten alan ammattikirjallisuudessa mielellään on nähty? Toteutuvatko siis vanhusten 
hengelliset tarpeet pääsääntöisesti itsehoitona riittävän hyvin, vain erityistapauksia 
lukuunottamatta?  
 
Ehkä kysymyksessä onkin eräänlainen havaintoharha: kansankulttuurissamme on monin 
paikoin yksityisyyssyistä pidetty niin matalaa profiilia hengellisyyden näkyväksi ja 
kuuluvaksi tekemisessä, että vain muutamat maamme vähemmistökirkkokunnat ovat - 
juuri monille oudossa erilaisuudessaan - päässeet selvästi näkyville? Mutta kysymyksen 
täytyy olla muustakin: voisivathan alan perusteokset hyvin kertoa enemmän itsehoidon 
ja palvelun välisestä suhteesta hengellisten tarpeitten huomioinnissa osana laadukasta 
ammattitaitoa. 
 
Ehkäpä hengellisten tarpeiden huomiotta jättämisessä pohjimmiltaan on kuitenkin 
suurten ikäluokkien tarvitsemasta kapinoinnista omaa kulttuuriperintöään kohtaan, josta 
myös professori Antti Eskola (2003) kertoo. Mutta onko tämän laajasti 
yhteiskunnassamme vaikuttaneen kapinoinnin hintana ollut vanhustyön ajautuminen 
jopa vanhuuden perustarpeiden vastaisiin ammatillisiin käytäntöihin, joista henkilöstön 
supistaminen äärirajoille on vain räikeimmin näkyvä osa? 
 
Käytännöllisen teologian näkökulmasta erään asiantuntijanäkemyksen antaa professori 
emeritus Esko Koskenvesa todetessaan suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneen 
1960-luvulla suuren muutoksen hoito- ja huoltotehtävien vastuunjaossa: kirkon roolia 
yhteisenä toimijana alettiin vieroksua ja julkinen valta ilmoitti ottavansa täyden vastuun 
esimerkiksi maaseudulle muuttoliikkeen ja hyvinvointivaltion kehityksen myötä yksin 
jääneistä vanhuksista. Myös muutos sairaanhoitajakoulutuksen saaneiden diakonissojen 
asemassa oli melkoinen menetys yhteiskunnan kokonaisedun ja diakoniatyön 
suunnittelun kannalta. Toisaalta kirkon saama kritiikki siitä, että diakonia oli toisinaan 
nähty alustavana mahdollisuutena esimerkiksi evankeliointiin eikä pyyteettömänä 
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palveluna, saattoi osaltaan vaikuttaa tähän kehitykseen. On ymmärrettävää, että järjestöt 
ja julkinen valta vierastavat yhteistyötä seurakuntien kanssa, mikäli diakoniaa käytetään 
esimerkiksi evankelioinnin käsikassarana (Koskenvesa, E., 2003, 298-299). 
 
Toisaalta ei ole sivuutettavissa sekään tosiasia, että sekä diakonia että sananjulistus ovat 
asiaansa uskovan kirkon olemukseen kuuluvia seurakunnan perustehtäviä, jotka 1990-
luvun laman myötä tulivat mediajulkisuudessakin aikaisempaa myönteisemmin 
näkyville. Kristillinen seurakunta on kirkon perustehtävän mukaan lähetetty maailmaan 
evankeliumia julistamaan ja auttamaan kärsiviä ihmisiä. Luterilaisessa perinteessä 
seurakuntaa onkin Martti Lutherista alkaen kuvattu sairaalaksi, jonka keskellä suuri 
Parantaja, Jeesus Kristus liikkuu palvelemassa ja parantamassa ihmislapsiaan (Ahonen, 
R., 1992, 123, 161-172).  
 
Kysymys lieneekin ennenkaikkea laadukkaan ammatillisuuden toteutumisesta vanhusta, 
hänen hengellisiä tarpeitaan ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittavana työmoraalina. 
Kivelä & Kivelän jäsennystä seuraten hengellisestikin aktivoivan vanhustyön 
periaatteet voinevat näyttää silloin kutakuinkin tämännäköiseltä: 
 
- Kokonaisvaltaisuus: hengellisiä tarpeita huomioidaan fyysisten, psyykkisten ja 

sosiaalisten tarpeiden arvoisena 
 
- Yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus: vanhuksen yksilöllistä vakaumusta kunnioitetaan 

toiminnallisena resurssina 
 

- Omatoimisuus ja aktiviteetti: pääpaino aktivoivassa empaattisessa läsnäolossa; 
autetaan jos vanhus ei kykene 

 
- Turvallisuus: etsitään sopivat rajat ja tavat turvaa tuovaan huolenpitoon ja pahan 

olon poistamiseen hengellistä ravintoa antamalla 
 

- Identiteetin säilyttäminen: vanhuksen oma subjektius pidetään kunniassa hengellisiä 
aktiviteetteja ja perinteitä koskevissa päätöksissä 

 
HAVA-projektin osanottajien kokemukset kertovat siitä, että hengellinen ulottuvuus 
muodostaa alan työkulttuurissa haasteellisen aukon. Sen luonteva täyttyminen 
ammatillisella osaamisella suhteessa vanhusten fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin 
tarpeisiin koetaan kasvavassa määrin mielekkäänä, ymmärrettävänä ja hallittavissa 
olevana. Itse asiassa hengellinen ulottuvuus antaa oman aktivoivan rikkautensa kaikille 
näille alueille fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen läsnäolon kautta.  
 
Ammatillisen kasvun tukemiseen tarvitaan monipuolisen tietotaito-opetuksen lisäksi 
vertaistukea ja työnohjausta.  
 
Taidelähtöisesti jaetussa orientaatiossa niillä saattaa olla aivan erityinen paikkansa, jota 
esimerkiksi virsikirjan sisältämien resurssien osalta ei alan koulutuksessa vielä ole 
ymmärretty riittävästi hyödyntää. Mahdollisesti sama koskee myös niitä omalle 
kristilliselle kulttuurillemme vieraita uskontoja, joiden piirissä syntynyt taide voi olla 
esimerkiksi maahanmuuttajavanhuksille elintärkeää. Ehkei ole liioiteltua toisaalta 
sanoa, että suomalainen käytäntö kunnioittaa enemmän toisuskoisten oikeuksia kuin 
omia tarpeitaan. 
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Oman kysymyksensä muodostavat myös maamme vähemmistökirkkojen kulttuureihin 
liittyvät kysymykset. Tässäkin kunkin kirkon käyttämien laulukirjojen runotekstit 
sävelmineen voivat olla merkittävänä apuna näiden kirkkokuntien vanhuksia 
hoidettaessa. Vaikka sanojen merkitykset olisivat hoitajalle vieraita, ne voivat 
muistoineen olla esimerkiksi dementiaa syvemmälle ulottuvia rakkaita ja tärkeitä 
virikkeitä vanhukselle.   
 
Toisaalta ammatillisessa vanhustyössä lienee sukupolvien vaihtuessa kasvavassa määrin 
sellaisia työntekijöitä, jotka ovat kokeneet hengellisen uudistumisen vuosituhannen 
vaihtumiselle tyypillisissä kansankirkkomme sisällä tai sen liepeillä toimivien uusien 
hengellisten järjestöjen tilaisuuksissa. Havaintojeni mukaan esimerkiksi anglikaanisen 
kirkon uusissa hengellisissä virtauksissa on usein erityisenä aktivoivana 
ominaispiirteenä Jumalan ja Hänen ominaisuuksiensa ylistäminen laulamalla pitkiäkin 
aikoja kerrallaan.  
 
Tällaiset laulut ovat usein erityiseen kansainväliseen ylistyskulttuuriin kuuluvia 
käännöstekstejä (ks. esim. Cotton 1995). Ne ovat varsinkin toisenlaiseen 
hengellisyyteen tottuneille vanhuksille hyvin vieraita, mutta uudentyyppisessä 
ylistyskulttuurissa kasvavalle uusia voimavaroja kaipaavalle hoitajalle kenties parasta 
mitä hän hengellisestä elämästä tietää. Vanhuksen tarpeisiin sovitettuna jokin pieni, 
mutta olennainen välittämisen ilmaisu tälläkin tavalla ilmaistuna saattaa muistuttaa 
vanhusta siitä, että kaivattu taivasten valtakunta on hänenkin lähellään. 
 
Salutogeeninen asennoituminen työyhteisössä on tällöinkin resurssi: mielekkyyden, 
ymmärrettävyyden ja hallittavuuden etsiminen ja lisääntyminen selkiyttää myös 
hengellisen palvelutyön terveet rajat ja mahdollisuudet arjen keskellä. 
Asiakaslähtöisyyteen pyrkiminen ohjannee niin uusiin kuin vanhoihinkin 
ylistyskulttuureihin tykästyneitä vanhustyön nuoria ammattilaisia, kuten lähihoitajia tai 
sosionomeja, tutkimaan myös perinteisten virsi- ja laulukirjojen ylistämistapaa - se ei 
todellakaan ole köyhää sanoiltaan eikä säveliltään. Sana- ja säveltaiteena se voinee 
vaikkapa radion tai TV:n hartausohjelmien kautta toimia voimavaroja uusintavana 
elämyksellisenä tienä vanhukselle, jonka oma seurakuntayhteys ei enää fyysisesti pääse 
toteutumaan tarpeita vastaavalla tavalla. Katsotaanpa vaikka tätä kirjoitettaessa 
ajankohtaisen pyhäinpäivän, joulun ja pääsiäisen jälkeen kolmanneksi suosituimman 
kirkkopyhän ja poisnukkuneiden muisteluun myös hautausmaitten valomerenä tunnetun 
pyhäpäivän virttä 142: 
 
”Oi Jeesus kiitos nimellesi sun, 
kun pyhille soit levon siunatun 
ja rauhan jälkeen tuskan, taistelun. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
--- 
Oi yhteyttä kaikkein pyhien, 
me vaivassa, he maassa autuuden. 
On seurakunta pyhä, yhteinen. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
--- 
Ja valtamerten ääriltä ja maan 
he käyvät juhlaan arvaamattomaan. 
Soi Jumalalle kiitos ainiaan. 
Halleluja, halleja, halleluja!” 
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Vanhuksilla on usein muistoissaan tietynlainen ”mielipaikkanäkökulma” esimerkiksi 
virsikirjan taivaskuvauksiin liittyen. Sellaisten säkeistöjen merkitykset voivat olla hyvin 
henkilökohtaisia ja ymmärrettäviä vanhuksen elämänhistorian vaiheista käsin.  
 
Vastaavasti esimerkiksi taivasta koskevat runokuvat voivat toimia vanhuksen 
hyvinvoinnin kannalta erittäinkin merkittävien uusien tulevaisuusvisioiden antajina. 
 
Käytännölliseen arkiviisauteen kuuluu tilan antaminen tällaisille visioille vanhuksen 
kanssa kommunikoitaessa. Virsirunojen äärellä se onnistuu varsin vähällä vaivalla ja 
lyhyenkin aikaresurssin mahdollistamana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III TYÖVÄLINEINÄ VIRSIKIRJA JA KÄYTÄNNÖN VIISAUS   
 
1. Virsikirja ja hengelliset laulukirjat kulttuuriperintönä 
 

Virsikirja on erinomaista viestimateriaalia omasta suomalaisesta 
kulttuuriperinnöstämme, jolla on myös paljon yhtymäkohtia varsinkin 
eurooppalaiseen tapaan puhua, laulaa ja kirjoittaa. Isiemme, äitiemme ja 
isovanhempiemme lukien ja laulaen viljelemänä se kertoo menneitten sukupolvien 
sydänäänistä elämänkaaren eri vaiheissa. Nelisensataa virsirunoilijaa on antanut 
panoksensa tämän perinnön hyväksi, kukin omalla vuosisadallaan ja oman kansansa 
tuntojen tulkkina. Musiikin puolella tämä on viimevuosien puolella huomattu ja 
hyödynnetty monin uusinkin tavoin, mutta sanataiteen taholla parhaat päivät saattavat 
olla vielä edessäpäin, ovathan kansakoulua aamuhartauksineen käyneet suuret ikäluokat 
vasta astelemassa ikääntymisensä alkutaipaleelle. 
 
Sama koskee perinteisten herätysliikkeiden ja niille ominaisten laulukirjojen ohella 
myös maamme muutamien vähemmistökirkkojen ja hengellisten järjestöjen laulukirjoja: 
niilläkin on oma ainutlaatuinen sanomansa suomalaisen kulttuuriperinnön ydinasioihin. 
Moilanen (1994) esittelee väitöskirjassaan seikkaperäisesti, miten esimerkiksi 
herännäisyyden ja evankelisen liikkeen laulukirjat eroavat toisistaan sekä sanomaltaan 
että säveliltään: vanhukset ovat näissä liikkeissä saaneet laulujen kautta erilaista 
pääomaa elämänkaarensa varrelle. 
 
Muissakin maassamme vaikuttavista hengellistä liikkeistä osassa on ominaista korostaa 
kysymyksiä synnistä, Jumalan vihasta ja helvetistä tai lopun ajasta antikristuksineen 
siinä määrin, että varsinkin niiden piirissä elänyt vanhus tarvitsee myös tämän aihepiirin 
virsirunoja sisäisten tuntojensa ilmaisemiseen. 

 
TEHTÄVÄ 
 
Miten arvioit hengellisiä tarpeita huomioivan vanhustyön mielekkyyden, 
ymmärrettävyyden ja hallittavuuden omalla ja työyhteisösi kohdalla? 
 
Entä miten vaikenemisena tai sanallisesti ilmaistuina ristiriitoina ilmenevä jännite 
uusien ja perinteisten laulukulttuurien välillä voisi olla aktivoimassa inhimillisten 
arvojen käytännöllistä toteutumista vanhustyössä? 
 
Mitä muuta jäit pohtimaan? 
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Virsien salaisuuksiin perehtynyt sairaalapappi löytänee myös tältä taajuudelta tien 
valoon ja elämänuskoon kullekin vanhukselle käyttökelpoisella tavalla. 
 
Pieni katsaus virsikirjaamme suomalaisena kulttuuriperintönä auttanee arvostamaan 
nykyisen virsikirjamme sisältämiä sanataiteen muotoon puettuja hengellisen elämän 
aarteita.  
 
Ensimmäisen suomalaisen virsikirjan tarkkaa painovuotta ei tiedetä, ei myöskään sen 
nimeä. Kirjan on arveltu ilmestyneen vuoteen 1583 mennessä, mahdollisesti nimellä Yxi 
Wähä Suomenkielinen Wirsikiria, Suomencocouxis Jumalata kijttä. Kirjan laatija 
Jaakko Finno, Turun koulun rehtori ja Räntämäen (Maarian) kirkkoherra teki työnsä 
kuningas Juhana III:n määräyksestä. Hän raivasi tietä siellä, missä ei aikaisemmin 
juuri ollut liikuttu, nimittäin suullisesti puhutun kielen taivutus- ja runomuotojen 
maailmassa. Kirja käsitti kaikkiaan 101 virttä vuoden 1572 ruotsalaisen virsikirjan 
tapaan (Väinölä 1995, 6). 
 
Maskun kirkkoherra Hemminki Maskulainen toimitti pian uuden ja paremman 
virsikirjan piispansa Eerik Sorolaisen johtaman Turun tuomiokapitulin toimeksiannosta. 
Kaikki Finnon 101 virttä tulivat näin uuteen muotoon ja lisävirsiksi 141 uutta toiseen 
suomalaiseen virsikirjaan, jonka ilmestymisvuodeksi on päätelty vuosi 1605. Hemminki 
Maskulaisen runoilijantaidot olivatkin edeltäjää kehittyneemmät. Niitä ovat Väinölän 
mukaan ihailleet nykykirjailijatkin, esimerkiksi Kaari Utrio: ”Hemminki Maskulaisen 
omista virsistä puhuu hänen valoisa mielenlaatunsa. Aikana jolloin uskonto painotti 
syntiä ja kurjuutta, herra Hemmingin murheenlaaksoon paistaa päivä, kunhan usko ja 
luottamus vain kestävät.” Tai Lauri Pohjanpää: ”Hänen virsissään on omalaatuista 
sointuisuutta, mielikuvituksen voimaa ja havainnollisia, mahtavia kuvia; niiden 
silottamattomuus antaa niille jonkinlaista vanhanaikaista, puuveistoksellista kauneutta.” 
(Väinölä, 1995, 8). 
 
Vuonna 1701 julkaistiin jälleen uusi virsikirja, ns. Vanha virsikirja. Toimeen oli 
ryhtynyt Turun piispa Johannes Gezelius nuorempi Turun koulun konrehtorina 
toimineen Eerik Cajanuksen avustamana. Nyt virsikirjassa oli jo 413 virttä vuoden 
1695 ruotsalaisen virsikirjan tapaan. Uutta oli myös virsien numerointi. Seuraavat 
virsikirjamme ovat vuosilta 1886 ja 1938, nykyinen vuodelta 1986. Siinä on Vanhan 
virsikirjan (1701) virsiä 154. Näistä 34 palautuu Jaakko Finnon ja 39 Hemminki 
Maskulaisen virsikirjoihin. Mukana on myös suuri joukko koko protestanttisen 
virsirunouden kulta-ajan, 1600-luvun tunnetuimpien runoilijoitten virsiä (tarkemmin: 
Väinölä 1995, 12 tai virsikirjan hakemistot). Melkoinen kulttuuriperintö! 
 
Monikaan suomalainen ei kaiketi ole tietoinen kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven 
mieltymyksistä virsiin. Sen ajan asiantuntijat eivät näet hyväksyneet virsikirjakomiteaan 
kuuluneen Kiven tapaa sepittää virsirunojen painoasu sellaiseksi, että se ääneen 
laulettuna antaa enemmän tilaa laulajan kokemukselle sujuvasta laulamisesta kuin 
kieliopille ja jäykälle ulkoiselle runomitalle (Laitinen 2002, 98-113 ). Tämä Kivelle 
vastenmielinen perinne oli toisella tavalla vallassa jo edellisen eli vuoden 1701 
virsikirjan teksteissä: sanojen mielivaltainen katkominen ja loppusointupakko 
runomitassa eivät palvelleet virsikirjan käyttäjää ja saattaa nykylukijastakin tuntua 
ärsyttävältä, jopa huvittavalta, vaikkei se kirjoittajien tarkoitus toki ollutkaan (Väinölä 
1995,15). 
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Aleksis Kivellä oli taito kuvata elämän hengellistäkin ulottuvuutta taiteen keinoin 
erityisen aurinkosymboliikan avulla, joka on ominaista myös monien virsien ja 
Raamatun ilmaisutavalle. Aurinko toimii niissä näet Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen symbolina ja hänen toimintatapansa kuvaajana. Kiven Seitsemän veljeksen 
kehitysvaiheissa paistaa aina aurinko, kun jotakin kehityksen kannalta erityisen 
myönteistä tapahtuu (Kinnunen 1987). 
 
Samasta asiasta kertoo myös sunnuntain englanninkielinen nimi Sun-day, 
”aurinkopäivä”, jota alettiin jo varhain viettää Jeesuksen ylösnousemuksen muistoksi. 
 
Virsikirjan sisältö voikin tuoda aivan erityistä paistetta vanhuksen ja työntekijän arkeen 
ja juhlaan. 

 
 
2. Virsikirja apuvälineenä vanhustyössä 
 

Nykyisten vanhusten itsetuntoa - henkilökohtaista omanarvontuntoa ja itseluottamusta 
esimerkiksi uusien asioiden oppimiseksi - saattavat kuormittaa monet menneen ja 
nykyisen elämän raskaat tosiasiat. Myös se, mitä on edessä, voi olla hyvinkin 
pelonsekaisia ajatuksia herättävää. Tällöin virsikirja saattaa tarjota aivan erinomaisen 
apuvälineen itsetunnolle ja psykososiaaliselle toimintakyvylle, yhtä hyvin kuin 
esimerkiksi liikkumista helpottavat apuvälineet antavat mainion tukensa vanhuksen 
fyysiselle toimintakyvylle. 
 
Juuri kulttuuriperinnön näkökulmasta voi uskonasioihin nähden noviisinakin itseään 
pitävä vanhus päästä helpommin osalliseksi virsikirjan hengellisestä annista: 
esimerkiksi ne monet kymmenet virsirunot, joissa esimerkiksi Lönnrotin ja 
Runebergin tai Topeliuksen käsiala näkyy voivat antaa aivan uusia näkökulmia näiden 
miesten sydänääniin ja sitä kautta koko suomalaiseen kulttuuriin. Hoitajana tai 
omaisena avautuu tällöin paalupaikka oppia itsekin asioita, jotka ehkä ovat itselle 
jääneet vieraammiksi - ja samalla antaa vanhuksen jo kansakoulussa oppimille 
kulttuurimme sydänäänille tilaa hoitaa häntä ja hänen huoltoa kaipaavaa itsetuntoaan.  
 
Kansallisrunoilijamme J.L.Runebergin (1804-1877) käsiala löytyy nykyisessäkin 
virsikirjassamme kaikkiaan paristakymmenestä virrestä. Näin hänen syntymänsä 200-
vuotisjuhlavuonna 2004 lienee erityisen suositeltavaa pysähtyä hänen virsiensä 
sanoman ääreen ja toivottaa muillekin onnea matkaan virsiperintöseikkailun parissa! 
 
Tämä seikkailu voi avata myös Raamatun sanan uudella tavalla, persoonallisena 
lahjana: 
 
”On meillä aarre verraton, 
se kalliimpi on kultaa. 
Myös jalokivi kallein on, 
sen rinnalla vain multaa. 
Näin suuren lahjan taivaasta 
me saimme omaksemme, 
sanansa Herra Jumala 
kun antoi aarteeksemme.” 
 
                (Runeberg, VK 183:1) 
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Aarre saattaa löytyä vasta vanhuuden elämään avaamien näkökulmien keskellä. "Hyvä 
arki vanhuudessa" -projektin näköaloihin liittyen virsikirjan osasto "Vanhuus" (virret 
526-531) lienee kulttuuriperintöömme tutustumisen ohella toinen  luonnollinen 
lähtökohtia virsiin tutustumiselle. Koska virsiä on tässä osastossa vain muutamia, niistä 
on helppo hiljalleen selailemalla löytää avainajatukset, varsinkin jos keskittyy vain 
virren alkuun ja loppuun. Tällaisen kokeen perusteella näytti - toimittajan silmin - 
ensimmäisten säkeistöjen kohdalla ilmeiseltä, että keskeisiä runoteemoja kyseisen 
osaston virsissä ovat sellaiset kuin ihmisen osa ja elämänkaari, lähtöhetki mukaan 
lukien. Viimeisissä säkeistöissä nousi esiin ajatus juhlaan ja kunniaan vievästä 
armon läheisyydestä. Jokainen lukija voinee tehdä oman vastaavan selailukokeensa, 
keskimmäiset säkeistöt mukaanlukien. Mutta mitä tehdä hoitotyössä näille virsikirjan 
avainajatuksille, jotta ne koituisivat esimerkiksi näkörajoitteisen vanhuksen hyväksi? 
 
Hallinnan tuntu eri työvälineiden käytössä on avainasioita oman työn sujumisessa. 
Toisin sanoen kokemus välineen käytön mielekkyydestä, sen toiminnan 
ymmärrettävyydestä ja käyttötekniikan hallinnasta antaa kyseisen työtehtävän 
suorittamiseen oman ainutlaatuisen makunsa, ehkä erityisesti hoitajan ja vanhuksen 
väliseen vuorovaikutukseen ja sen laatuun vaikuttavana tekijänä.  
 
Osa HAVA-projektin osanottajista koki uutena oivalluksena sen, että virsitekstejä voi 
mainiosti myös lukea potilaalle - ja itselleenkin - jos laulaminen ei tunnu luontevalta. 
Kysymyshän on paitsi kirkon virallisesta hartauskirjasta, myös ainutlaatuisesta 
runoteoksesta: kuten jo mainittu, virsikirja sisältää useita eri kansakuntia edustavien 
runoilijoiden tekstejä halki vuosisatojen, aina alkukirkon ajoilta asti.  
 
Sellaisena siihen voinee huoleti paneutua silloinkin, kun oma uskonnollinen kokemus 
tai vakaumus on kristinuskoon tai kirkkoon nähden varauksellinen: hyvän kirjan kanssa 
voi keskustella. 
 
Psykologisesta näkökulmasta katsottuna vanhusta kunnioittaen ja ymmärtäen valittu 
virsiruno voi olla oivallinen silta elämän perusvoimavarojen aktivoimiseen hänessä ja 
samalla elvyttävää luettavaa hoitajalle itselleenkin. Erityisesti tämä pitää paikkansa, 
mikäli lukutilanteeseen liittyy aito läsnäolo.  
 
Ääneen luetut runosäkeet voivat myös avata yhteisen kielen potilaan ja hoitajan välille 
tai avata jommallekummalle aivan uuden näkökulman käsillä olevaan tilanteeseen, 
myös hoidollisia tai sielunhoidollisia jatkotoimia ajatellen. Sama pätee myös vähemmän 
uskonnollisiin runoteoksiin ja niihin tallennettuihin luontokuvauksiin, jotka sopinevat 
myös muiden, hoitajalle itselleen vieraiden uskontokuntien jäsenille.  
 
Psykiatrian emeritusprofessori Veikko Tähkän (esim. 1993) elämäntyönään 
kansainvälisestikin arvostetulla tavalla esittämiä psykoterapiaan liittyviä opetuksia 
hieman mukaillen ihmisenä elämisen osansa kanssa kamppaileva henkilö tarvitsee 
kehittyäkseen hoitajiltaan kolmenlaista ymmärrystä:  
 
- läsnäoloymmärrystä (kokemus siitä, ettei ole yksin ja hylättynä) 
 
- empaattista kuvausta (merkityksiltään yhteisesti ymmärretty kieli) 
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- tulkintaymmärrystä (oman elämän kysymysten näkeminen uudenlaisesta 
näkökulmasta) 

 
Kristus itse on sanassaan luvannut olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme on hänen 
nimessään koolla (Matteus 18:20). Sanasta miestä, sarvesta härkää! Psykologisesti 
ajatellen kokemus jaetusta läsnäolosta virsirunojen äärellä voi henkilökohtaisena 
tilakokemuksena tarjota aivan erityisen pyhän läsnäolon tunnun keskelle arjen vaivoja. 
Samalla se voi myös tuoda kuulijalle paitsi hänen kaipaamaansa läsnäoloymmärrystä: 
silloinkin kun hän tuntuu olevan täysin tavoittamattomissa omassa harhamaailmassaan 
hän saattaa aistia kokemuksen terapeuttisesta seurakuntayhteydestä, kokemuksen jota 
hän kenties syvästi kaipaa.  
 
Virret voivat edustaa myös erinomaisen osuvaa empaattista kuvausta johonkin 
erityiseen hengelliseen nälkään. Niille on ominaista myös runon eteneminen 
näkökulmasta toiseen - tarjolla voi olla kohdalleen osuvaa tulkintaymmärrystä ilman 
että hoitaja sitä mitenkään pyrkii aikaansaamaan. 
 
Myös äänitteet voivat välittää vastaavan kokemuksen, ehkä erityisesti kroonisten 
sairauksien vaikeissa vaiheissa. 
 
Eero Moilasen (1994) väitöskirja ”Melos ja logos” osoittaa sanan ja sävelkulkujen 
tukevan toisiaan virren teemojen mukaan: ylöspäinen melodia merkitsee elämäniloa ja 
elinvoimaa, kun taas alaspäinen melodia merkitsee mm. luopumista (kieltäymystä), 
epätoivoa, ahdistusta ja kaipausta kielteisessä mielessä. Hän siteeraa Erkki Kurki-
Suoniota: ”Ylöspäisen sävelkulun yleisestä myönteisestä sävystä ylöspäinen kvartti saa 
kuitenkin sellaisen lisäpiirteen, että se tavallisesti ilmaisee luottavaista rohkeutta.” 
(Moilanen 1994, 71-72)  
 
Sekä virsi- tai laulukirjan ”ylöspäisillä” että ”alaspäisillä” melodioilla on varmasti oma 
erityinen tehtävänsä vanhuksen kulloistenkin tuntojen kuvaajina. 

 
 
3. Sanoma Taivasten valtakunnasta 
 

Mutta virret hoitotyön työkaluna voivat välittää vieläkin arvokkaamman sanoman 
uutisen keskelle kipuja ja sairauksia: evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ja 
Taivasten valtakunnan läsnäolosta arjen keskellä. Kirkkovuosi alkaa adventista, niinpä 
adventti- ja jouluvirsiin sisältyy sanoma Jeesuksen syntymästä seimessä makaavana 
aurinkona: 
 
"Jo riennä, katso, sieluni 
  ken seimessä nyt makaapi: 
  hän on sun Herras, Kristukses, 
  Jumalan Poika, Jeesukses.” 
 
                             VK 21:3 
tai 
 
”Yö synkkä peitti silmäni 
  vaan tulit Jeesukseni. 
  Kirkastit yöni päiväksi 
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  ja nousit valokseni.  
  Oi aurinkoni, iloni, 
  lämmitä jälleen mieleni 
  armosi säteilyllä." 
                              
                           VK 25:3 
 
Pääsiäisvirsillä on aivan erityinen viestinsä Kristuksesta aurinkona, joka luo elämän 
ongelmien keskelle ainutlaatuisen sisäisen kevään: 
 
”Oi nouse aurinkomme  
kirkas ja suloinen, 
ja auta kaikki kansat  
pois yöstä orjuuden. 
Kuin paaden haudaltasi  
vieritti Jumala, 
niin valhe, taikausko  
myös, Jeesus, kukista. 
--- 
Kun kosketat, niin kukkii 
taas oksa alaston 
ja vehmas ruoho peittää 
jo hiekka-aavikon. 
Näin yrttitarhaksesi 
myös sydän aukeaa, 
kun, Herra, suven viestin 
se sanastasi saa.” 
 
                  VK 101:1,3 
 
tai 
 
”Aurinkomme ylösnousi, 
paistaa voittovuorella. 
Lämmin valo sieltä sieltä loistaa, 
surut, murheet hajottaa. 
Kokoon tulkaa, taivaan linnut, 
suvi-ilmaan puhtaaseen. 
Visertäkää, pienet leivot, 
viinipuussa tuoreessa. 
--- 
Kylmä talvi pois on mennyt, 
myrskysää on lakannut, 
lumipilvet hajotetut, 
kylmä sumu selvinnyt. 
Lehti puhkeaa jo puihin, 
valkoruusut aukeilee. 
Lounatuuli hiljaisena 
Eedomista puhaltaa.” 
 
           VK 105:1-2 
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Myös suomalaiseen kevääseen vahvasti kuuluva Suvivirsi (VK 571) puhuu luonnon 
kesäasuun puhjenneen kauneuden myötä samasta aiheesta. Selvimmin se ylistää 
Jeesusta Kristusta, tuon kauneuden aikaansaajaa sekä luonnossa että ihmissydämessä, 
runon neljännessä säkeistössä: 
 
”Oi Jeesus Kristus jalo 
ja kirkas paisteemme, 
sä sydäntemme valo, 
ain asu luonamme. 
Sun rakkautes liekki 
sytytä rintaamme, 
luo meihin uusi mieli, 
pois poista murheemme.” 
 
                    VK 571:4 
 
Adventti-, joulu- ja pääsiäisvirsien esittelemää Taivasten valtakunnan rikkautta tuskin 
on mahdollista esitellä kaiken kattavasti. Uusi testamentti - ehkä yhdessä virsikirjan 
kanssa lueskeltuna - on kaikkien kristillisten kirkkojen opetuksen mukaan ilmoitusta 
tästä valtakunnasta, tai oikeastaan Taivasten valtakunnan perintöoikeuteen liittyvän 
testamentin tiedoksi saattamista.  
 
Kristusta Ylösnousseena elämän valona esittelevään aurinkoteemaan voi halutessaan 
tarkemmin tutustua esimerkiksi piispa Eero Huovisen (2003) kirjoittaman ”Toinen 
aurinko” -kirjan avulla.  
 
HAVA-projektin opiskelijat jakoivat toimintakokemustensa pohjalta ryhmätyönä 
syntyneiden näkemystensä mukaan virsikirjasta poimimansa virret neljään 
käytännössä toimivaan luokkaan:  
 
- aamu  
- ilta   
- ilo ja kiitos  
- ahdistus, sairaus ja suru.  
 
Tähän nelijakoon pohjautuviin teksteihin tekijät halusivat liittää myös joitakin psalmeja 
Raamatusta sekä tunnettuja rukouksia (ks. liite). Luettuina tai laulettuina tekstit 
voinevat samalla elvyttää potilaan sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja 
hengellisen rakentumisen rinnalla. Ammatillinen käytännön kokemus ja viisaus on 
tällöin oivaa rikkautta hengellisiä tarpeita huomioivan hoitotyön tukena. 
 
Käytännöllisenä apuna kiireisen hoitotyön keskellä voivat toimia monien virsien 
yhteyteen liitetyt viittaukset niihin raamatunkohtiin, joista virsi hengen ja taiteen 
keinoin puhuu. Vanhuksen niin halutessa päästään tätä tietä helposti siirtymään 
runotekstistä Jeesuksen omiin sanoihin. 
 
Virsistä voidaan erilaisin otoksin rakentaa myös tuore ja toimiva runomuotoinen 
kertomus Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan, vaikkapa näin (lueskele kaikki säkeistöt 
ja valitse niistä sopivat toimivaksi, eteneväksi kertomukseksi): 
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- Enkeli Taivaan ( VK 21) 
- Kas Karitsata Jumalan (VK 58) 
- Aurinkomme ylösnousi (VK 105) 
- Jeesus parhain ystäväni (VK 273) 
- Nyt ylös sieluni (VK 632) 
 
Näinkin voi vanhukselle välittyä sanoma siitä, että hän saa nauttia osallisuudesta 
Kristuksen salaisuuteen vaikka hieman toisella tavalla kuin ehtoollista tai muita 
papiston antamia sielunhoitopalveluja nauttiessa.  

 
 
4. Mahdollisuuksien tila 
 

Heti sisällysluettelon jälkeen, ennen ensimmäistäkään virttä virsikirjasta on 
löydettävissä eräänlainen motto tai käyttöohje: 
 
"Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne 
kaikessa viisaudessa, psalmeilla kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten 
kiitollisesti Jumalalle sydämissänne." (Paavalin kirje kolossalaisille 3:16). 
 
Psykologisesta näkökulmasta tätä käyttöohjetta tuumaillessa sen voisi - kenties rivien 
välitkin edellisten sivujen ajatusten mukaisesti lukiessaan -  tässä yhteydessä suomentaa 
näinkin, jotta arjen keskelle voisi mahdottomuuksien tilan asemasta rakentua hengellisiä 
tarpeita havaitseva ja täyttävä käytännön mahdollisuuksien tila:  
 
- Järjestäkääpä hyvät ammattilaiset vanhuksille ja itsellenne viikkorytmissänne 

hieman lisää tilaa niiden mahdollisuuksien suuntaan, joita virsirunouteen kätketty 
aarre, Kristuksen sana vanhuuden hyvän arjen rakentamiseen sisältää (vrt. 
Runebergin virsi 183)  

 
- Käyttäkää ihmeessä tätä aarretta, osallisuudesta Kristuksen salaisuuteen kertovaa 

virsipääomaa taiten työssänne niin hoitotyön yksilötasolla kuin koko 
vanhusyhteisönkin arjen ja juhlan rakentumiseksi  

 
Sanon tämän erityisellä lämmöllä, koska muistelen kiitollisena pyhäkoulunopettajaani, 
postinkantaja Oskari Niemeä alkuvauhdin antajana eräille oman elämänkaareni 
kriittisten kohtien läpielämiseen. Oskari kun sekä lausunta- että sävelkorvarajoitteisena 
miehenä - nimenomaan juuri sellaisena - lauloi sydämeeni viestin siitä, että Jeesuksen 
läsnäolo on hunajaakin makeampaa (Virsi 300:2 vanhassa virsikirjassa on komparatiivi 
"makeempi mannaa, hunajaa, on hänen läsnäolonsa"). Jeesuksesta tuli heti kiinnostava 
tyyppi - tokihan minä kuuman hunajajuoman tunsin hyvän arjen parantavana 
elementtinä! Toinen pyhäkoulunopettaja, paikallinen "terveystäti" sensijaan jäi mieleeni 
henkilönä, jonka kanssa keskustelin tuolloin keskeisestä kulttuuriteemasta: miksi 
kotikylän lapset valitsivat pyhäkoulun kanssa samaan aikaan nuorisoseurantalolla 
esitetyt Walt Disneyn piirretyt eivätkä hänen opetustaan! 
 
Virsirunojen kielellä välitettynä hyvä sanoma osallisuudesta Jeesuksen läsnäoloon ja 
salaisuuteen ihmiselämässä voi myös sanataiteen keinoin tavoittaa vanhuksen oman 
sielunmaiseman kaikkine vaivoineen ja vahvuuksineen hyvinkin ainutlaatuisella tavalla. 
Kuka tietää, mitä vanhuksen omassa pyhäkoulussa laulettiin ja millä menestyksellä? 
Toki asiaa voi vanhukselta kysyäkin! 
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Oskarin virressä 300 on toki sellaistakin Jeesuksen toiminnan kehumista - kirkon 
perinteisellä kielellä kerskaamista tai ylistämistä - joka vasta aikuisena on mennyt 
jakeluun minunkin kohdallani: elämän kestävimmät superlatiivit kätkeytyvät Jeesuksen, 
armon ainoan jakajan nimeen ja persoonaan.  Parasta rukousta monen vanhuksen 
sisimmässä saattaakin olla tämän nimen kunnioittaminen ja sen hiljaisuudessa 
kuiskaileminen: se on omiaan luomaan elämän mahdottomuuksien keskelle Hänen 
mahdollisuuksiensa tilaa. Mutta miten ohjata vanhusta sellaiseen aktiivisuuteen? 
 
Rakkaudesta on puhuttava hiljaa, sanotaan. Erityisen tärkeää tämä asenne on 
saattohoidossa, vaikka virsikirja liitteineen onkin aivan erityisen arvokas hengellisen 
vanhustyön opaskirja. Sehän kertoo, miten Vapahtaja Jeesus Kristus on monenlaista 
elämää nähneiden runoilijoiden kertomana itse läsnä keskellä vanhuksenkin päättyvää 
elämää, luoden myönteisten mahdollisuuksien tilaa juuri häntä varten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV SAATTOHOITO 
 
1. Mitä saattohoito on? 
 

"Saattohoidolla tarkoitetaan vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa sellaisessa tilanteessa, 
jossa parantavasta hoidosta on luovuttu ja taudin etenemiseenkään ei enää kyetä 
vaikuttamaan. Useimmiten on kysymys syöpätaudeista." (Hänninen, J., 2002, 5). 
Lainauksen kirjoittaja on Terhokodin lääkäri ja johtaja, joka kuvaa saattohoitoa tähän 
hoitomuotoon erikoistuneen Terhokodin käytännöistä ja näkemyksistä käsin. 
 
Kuolemaa lähestyville potilaille pyritään takaamaan mahdollisimman aktiivinen, 
arvokas ja oireeton loppuelämä saattohoidon avulla. Tässä tarkoituksessa se kattaa 
kaiken sellaisen hoidon, joka tähtää potilaan hyvinvoinnin, turvallisuuden ja 
aktiivisuuden lisäämiseen ihmisarvoa ja läheisten merkitystä kunnioittaen - kuolevan 
ihmisarvon kunnioittaminen ilmenee myös hänen itsemääräämisoikeutensa 
kunnioittamisena. Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi jokin tietty taho (saattohoitokoti, 
kotisairaanhoito, omalääkäri jne.) ottaa vastuun annettavasta saattohoidosta ja sama 
työryhmä jatkaa hoitoa loppuun asti (Hänninen, J., 2002, 7).  
 
Saattohoidon perusajatuksen painotukset voivat vaihdella paikkakunnittain. Esimerkiksi 
Lohjalla nähdään saattohoidon päämääräksi ihmisen kuoleminen kauniisti, 
tuskattomasti ja rauhallinen ilme kasvoillaan (Lohjan kaupunki, 2003). 
 

 
TEHTÄVÄ 
 
Millaisissa hoitotilanteissa voisit opetella käyttämään virsikirjaa tai hengellisiä 
laulukirjoja avuksesi?  
 
Entä mitä muuta jäit miettimään? 
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Sairaalapastori Raija Kotilaisen mukaan saattohoitoa antava henkilö tarvitsee 
kolmenlaisia korvia:  
 
- yhdet kuulemaan, mitä kuoleva sanoo 
- toiset kuulemaan, mitä hän ei sano 
- kolmannet kuulemaan, mitä hoitajan oma sisin käskee hänen tehdä 
(HAVA-projektin luento Rautalammin Törmälässä 12-13.9.2001) 
 
Kotona toteutuessaan saattohoito jakautuu vastuunkantajien kesken siten, että läheiset ja 
ystävät huolehtivat potilaan perustarpeista ja kunnallinen tai yksityinen kotisairaanhoito 
lääketieteellisestä hoidosta. Kotihoidossa voidaan erilaisten apuvälineiden ja 
lääketieteellisen tekniikan turvin hoitaa hyvin huonokuntoisiakin potilaita varsinkin 
erityistilanteita koskevan potilaskohtaisen suunnitelman ohjaamana (Hänninen, 2002, 
8).  
 
Päiväsairaalavaihtoehtona toteutuessaan saattohoito mahdollistaa omaisille heidän 
tarvitsemaansa lepoa ja potilaalle tärkeitä sosiaalisia kontakteja (toiset potilaat, hoitajat, 
lääkäri). Vaikea sairauden alkuvaiheeseen liittyvä kriisi voi näin myöskin helpottua 
(Hänninen, 2002, 9). 
 
Saattohoito jatkuu osastohoitona vanhainkodissa, terveyskeskuksessa, 
saattohoitokodissa tai sairaalassa kotihoidon käytyä liian vaikeaksi esimerkiksi 
käytännön hoito-ongelmien tai omaisten väsymisen takia (Hänninen, 2002, 9). 
 
 

2. Kuolevan ihmisen oikeudet 
 

HAVA-projektin osallistujat päätyivät tarkastelemaan kuolevan ihmisen oikeuksia 
sairaalapastori Raija Kotilaisen luentomateriaalista käsin (The Dying persons bill of 
rights, 1975), aihetta hiljaa kuuntelemaan jääden: 
 
- Minulla on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kunnes kuolen 
 
- Minulla on oikeus ilmaista tunteitani ja mielialojani lähestyvästä kuolemastani 

omalla tavallani 
 
- Minulla on oikeus siihen, että kysymyksiini vastataan rehellisesti 
 
- Minulla on oikeus kuolla rauhassa ja ihmisarvon mukaisesti 
 
- Minulla on oikeus säilyttää yksilöllisyyteni eikä tulla arvostelluksi ratkaisuista, 

jotka saattavat olla ristiriidassa toisten vakaumuksen kanssa 
 
- Minulla on oikeus keskustella ja laajentaa uskonnollisia ja/tai hengellisiä 

kokemuksiani, mitä tahansa nämä sitten merkitsevätkin toisille 
 
- Minulla on oikeus saada hoitoa minusta välittäviltä, hienotunteisilta, taitavilta 

ihmisilta, jotka pyrkivät ymmärtämään tarpeitani ja voivat saada jotakin tyydytystä 
auttaessaan minua kohtaamaan kuolemani 

 



HYVÄ ARKI VANHUUDESSA? 
Toimintamalleja hengellisiä tarpeita huomioivaan vanhustyöhön 
 
 

46

Kuolevan oikeuksien kunnioittamiseen ja toteutumiseen liittyvät olennaisesti myös 
henkilökunnan voimavarat. Kyky ylittää ne tilapäisesti kriisitilanteessa voi olla osa 
laadukasta ammattitaitoa, mutta jatkuva yli varojensa eläminen ei voimavarojenkaan 
kohdalla ole ammattitaitoa. 

 
 
3. Henkilökunnan voimavarat 
 

Hoitohenkilökunnan voimavarat ovat parhaimmillaankin rajallisia kuoleman edessä. 
Suhteessa kuolevan oikeuksiin henkilökunnan voimavarojen nähtiin HAVA-projektissa 
jakautuvan kuuntelemisen osalta kolmelle edellä esitetylle taholle:  
 
- potilaan itse kertomaan 
- siihen, mistä hän ei puhu sekä  
- hoitajan oman sisimmän kuunteluun. 
 
Voimavarojen säätelyä tarvitaan kaikilla kolmella alueella. Käytännössä voimavarojen 
säätelyssä on kysyttävä niin potilaan, omaisten kuin hoitohenkilökunnan jaksamisen 
rajoja. Nämä hahmottuvat kysymällä itseltä ja työtovereilta neljä yksinkertaista 
kysymystä: 
 
a) Mitä on liian paljon? 
b) Mitä on liian vähän? 
c) Mikä on liian vaikeaa? 
d) Mikä on liian helppoa? 
 
Jaksamisen rajoja yhteisökohtaisesti tarkennettaessa myös hallinnan tuntu lisääntyy: 
työn mielekkyys, ymmärrettävyys ja hallittavuus paranee - ja voimavarat uusiutuvat (ks. 
uudelleen sivut 17-20). 
 
Voimavarojen uusiutumisessa keskeisin toivo pantiin projektin opiskelijoiden taholta 
rakkauden resursseihin, sen katoamattomaan luonteeseen elämän pimeissä 
laaksovaiheissakin, verrattuna esimerkiksi näkemiseksi muuttuvaan uskoon tai 
kiitollisuudeksi muuttuvaan toivoon (Paavalin 1. kirje korinttilaisille luku 13): 
 
- Rakkaus ei koskaan häviä  
- Rakkaus pitkämielinen ja lempeä 
- Rakkaus ei etsi omaansa 
- Rakkaus on suurin 
 
Jokainen saattohoito luopumisprosessina - on kuitenkin aina erilainen: ihmiset kulkevat 
surun laaksossa eri tavoin. Paitsi kirjoitettu sana ja läheisiltä ja ystäviltä saatu voimia 
antava tuki, myös luonto rikkaine vuodenaikoineen tarjoaa kauniin, rikkaan peilin surun 
eri vivahteille. 
 
Voimavarojen säätelyviisauteen voi kuulua myös järjestetty vapaaehtoistyö. 

 
 
4.  Vapaaehtoistyö 
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Vapaaehtoistyöstä on myös saattohoidon osalta tullut monilla paikkakunnilla erityinen 
henkilökunnan voimavaroja säästävä ja kuolevan oikeuksia kunnioittava toimintatapa, 
järjestäytynyt toimintamalli.  
 
Maassamme ensimmäinen saattohoidon vapaaehtoistyöntekijäkurssi pidettiin Helsingin 
Diakonissalaitoksella syksyllä 1986. Tässä kolmen kuukauden aikana toteutetussa 
koulutuksessa oli 21oppilasta, heistä 3 miehiä. Seppo Laurell (1996) muistelee 
potilasystäviään ja heitä saamiaan opetuksia kiitollisin mielin: 
 
”Ainoat masentavat hetkeni saattohoidon parissa olen joutunut kokemaan silloin, kun 
potilas on epätoivoisesti mökeltäen yrittänyt kertoa tai kysyä jotain, mistä on kuitenkin 
ollut mahdotonta saada selvää. Jos ystäväsuhde alkaa jo silloin, kun potilas kykenee 
vielä puhumaan ymmärrettävästi, on hänen puheestaan mahdollisen huonomman 
ulosannin aikoinakin helpompi saada selvää… Saattohoidon vapaaehtoiskoulutus on 
kantanut kaunista hedelmää. Kymmenessä vuodessa vapaaehtoistoiminta on laajentunut 
- Helsingin Terhokoti on kouluttanut viidellä kurssilla noin 60 vapaaehtoista - ja    
levinnyt useille paikkakunnille ja sairaaloihin ympäri maata.” (Laurell, 1996, 78-79) 
  
HAVA-projektin opiskelijoihin puolestaan teki käynti Pirkanmaan hoitokodissa 
erityisen suuren vaikutuksen. 
 

 
5.  Potilaan ja omaisten henkinen ja hengellinen tukeminen 
 

HAVAn osanottajat löysivät välineitä henkisen ja hengellisen tuen antamiseen ja 
saamiseen surua koskevista omista tuotoksistaan (liite) ja sairaalapastori Erja Kalpion 
luentomateriaalista:  
 
a) usko, toivo ja rakasta! 
 
USKO 
 
- Uuden testamentin heprealaiskirjeen mukaan usko on sitä, mitä toivotaan - myös 

sitä mitä ei nähdä! 
 
- Syntiinlankeemus katkaisi suhteet Jumalaan ja Paratiisiin, jäljelle jäi kaipaus 
 
- Kaipausta yritetään täyttää korvikkeilla, mutta kun yhteys korjaantuu Luojan ja 

luodun välillä, saamme rauhan 
 
- Jeesuksen ristinkuolema on silta Jumalan luo, aina Taivaaseen asti 
  
TOIVO 
 
- Herran odottaminen antaa voimia ja toivoa (Jesaja 40) 
 
- Tavoitteet ja unelmat tärkeitä: kohta lääke alkaa vaikuttaa / kunpa jaksaisin poikani 

valmistumiseen asti 
 
- Edessäpäin on hyviä asioita: Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä 

rakastavat  
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- Jeesus Kristus voi kääntää kuolemankin voitoksi  
 
RAKKAUS 
 
- Rakkaus on läsnäoloa, se tuo aina lohtua 
 
- Toimenpiteitä tehdessä on hyvä keskustella 
 
- Missä on kyyneleitä, kysymyksiä ja sielua koskettava sielu, siellä on lohdutusta 
 
- Kuolevalle tulee luvata vain sitä, minkä voi toteuttaa 
 
 
b) lue, rukoile ja anna papin estyneenä ollessa myös ehtoollinen 
 
LUE 
 
- Kysy potilaalta, mitä tämä haluaisi kuulla (mielipaikat ääneen luettuna) 
 
- Ehdota psalmitekstejä: esimerkiksi Ps 23, Ps 27, Ps 31, Ps 42, Ps 71, Ps 91, Ps 130, 

Ps 139 
 
- Varaudu kuolevan tarpeita huomioiviin teksteihin jo ennalta 
 
- Älä lue tuomionsanoja (esim. Ilmestyskirjasta)   
 
RUKOILE 
 
- Rukous on hiljaisuutta, huokausta, voi antaa ahdistukselle tai kiitokselle myös sanat 
 
- Ääneen rukoileminen voi olla vaikeaa, jollei ole tuttua valmista tekstiä (virsikirjan 

liitteet, psalmit) 
 
- Rukouksessa on valtava voima: se voi olla viimeinen läheisyyttä tai turvaa tuova 

oljenkorsi 
 
- Uskalla rukoilla 
 
JAA EHTOOLLISTA, JOS PAPPIA EI SAADA 
 
- Kuka tahansa voi hätätilanteessa antaa ehtoollisen (jollei ole mehua tai leipää, vesi 

ja keksikin käy) 
 
- Virsikirjan lopussa on selvät ohjeet: Kristuksen ruumis, Sinun edestäsi annettu / 

Kristuksen veri, Sinun edestäsi vuodatettu 
 
- Sinulla on lupa toimia myös ripin vastaanottajaksi joutuessasi Jumalan 

välikappaleena (ohjeet virsikirjan lopussa) 
 
- Muista ehdoton vaitiolovelvollisuus (tuomioistuinta myöten) 
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Näistä sairaalapapin ohjeista näkyy, miten tärkeää on keskittyä olennaiseen ja tietää, 
mitä se hengellisten tarpeiden huomioinnissa tavallisimmin on. 
 
Kehotukset "Usko, toivo ja rakasta!" sekä "Lue, rukoile ja jaa ehtoollista, jollei pappia 
saada" lienevät riittävän yksinkertaisia toteutettavaksi virsikirjan ja käytännön viisauden 
tuella. Mutta miksi ihmeessä jakaa ehtoollista? 
 
Kenties siksi, että se on kirkkojen perinteessä aina ollut jollain tapaa maanläheisin ja 
sikäli ymmärrettävin silta tuonpuoleiseen? Siis paras palvelus, jonka tämän maan 
murheet jättävälle voi pappina ja ihmisenä lahjoittaa. Piispa Juha Pihkala (2003, 231-
232) kirjoittaa: "Ehtoollisen… salaisuus on reaalisesti läsnäoleva Kristus kaikkine 
lahjoineen… Ajan ja paikan rajat murtuvat kaikkiin suuntiin, Yhtä aikaa ovat läsnä 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, sekä tämänpuoleisuus että tuonpuoleisuus." 
Reaalisesti läsnäolevan Kristuksen kanssa on hyvä lähteä myös tuonpuoleisuutta kohti 
kuolinvuoteeltaan. 
 
Me olemme kaikki luterilaisen kansankirkkomme jäseninä koulutuksestamme 
riippumatta oppi-isä Martti Lutherin jättämän ja kirkossa nykyisinkin hyväksytyn 
perinnön mukaan pappeja niin tarvittaessa - arvokkaimpia asioita ei ole jätetty yksin 
yliopistoissa koulutettujen, pappisvirkaan vihittyjen miesten ja naisten varaan. Toisaalta 
jo ensimmäinen suomenkielellä kirjoitettu sairaanhoidon ammattilaisille tarkoitettu 
opaskirja ”Sairaanhoitajatar sielunhoitajana” (Rudberg 1944) ohjaa lukijaansa Lutherin 
neuvojen mukaisesti paitsi ottamaan vastuuta oman sielunsa hoidetuksi tulemisesta, 
myös ”olemaan Kristuksena toiselle” tavalla, joka sopii sairaalakulttuurin ammatilliseen 
miljööseen. Jotta ymmärtäisimme tämän tehtävämme ja selviytyisimme siitä niin 
tarvittaessa, tarvitsemme taas hieman oman virsikirjamme opiskelua. 
 
Dekkareissa on joskus kiusaus katsoa kirjan lopusta, kuinka koko tarinassa lopulta kävi. 
Sitä emme silti yleensä tee, jotta jännitys säilyisi. Näin paljon jännitystä emme kaiketi 
kaipaa virsikirjan suhteen - voimme huoletta tutustua vaikka viimeiseen virteen 632, 
alkaen viimeisestä säkeistöstä, vaikka ihan senkin lopusta käsin taaksepäin: 
 
- koko luomakunta näyttää yhtyvän Jeesuksen ylistämiseen 
 
- syy näyttää olevan Jeesuksen elämäntehtävän onnistuminen: minunkin elämäni 

meni lunastukseen ja niin on hyvä 
 
- täällä tahtoo kiitoslaulu pätkiä, mutta laulan kaikesta huolimatta oman ylistykseni 

kuuluville 
 
- rajan tuolla puolen on kantelesäestys tukena: sitten kelpaa laulaa, ikuisesti tuoreella 

tavalla! 
 
Mutta mikä on tuon oman elämänkaaren lauluharjoitusten toteutumisympäristö?  
 
Saman virren 632 ensimmäinen säkeistö kertoo sen: jalo juhla, Karitsan suuret häät, 
joihin olen henkilökohtaisesti kutsuttu!  
 
Raamattu puolestaan kertoo viimeisessä osassaan, Ilmestyskirjassa, mistä on kysymys: 
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Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut kuninkuuden. 
Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut 
Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu 
hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien 
vanhurskaita tekoja. Enkeli sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaita ovat ne, jotka on 
kutsuttu Karitsan hääaterialle." Ja hän jatkoi: "Nämä ovat tosia Jumalan 
sanoja." (Ilmestyskirja 19: 6b-9) 
 
Lieköhän oikea tulkinta, kun ajattelen näin: tässä puhutaan myös vanhusten hoitajien 
vanhurskaista teoista, vanhuksia Karitsan häiden kutsuvieraana oikeuksiinsa 
jokapäiväisissä tarpeissaan auttavasta ammatillisesta toiminnasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V HENGELLISEN VANHUSTYÖN PERUSTEET JA TOIMINTAMALLIT 
 
1. Perusteet 
 

Yhteiskunnallisesti orientoituneen vanhustyön juuriin asti mentäessä on kiinnostavaa 
havaita sosiaalihuollon ensimmäisen valtionvirkamiehen, hovineuvos G. A. 
Helsingiuksen yhteistyö Suomen Kirkon Sisälähetysseuran perustajan Otto Aarnisalon 
kanssa. Herrat tapasivat Sisälähetysseuran historian kirjoittajien mukaan Helsingiuksen 
aloitteesta Virroilla keskustellakseen toimintamalleista ja yhteistyön mahdollisuuksista. 
Toimintamallien erojen rinnalla siviili-insinööri, sittemmin hovineuvos Helsingiuksen 
laatimista sosiaalihuollon suuntaviivoista onkin löydettävissä isiemme kirkon perintö, 
kristillinen arvopohja. Yhä nytkin, myös viime vuosikymmeninä, jolloin hengellistä 
ulottuvuutta ei enää nähty tasaveroisena ammatillisuuden ulottuvuutena fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ammatillisuuden rinnalla, tuo perintö on nähtävissä alan 
ammattilaisten kirjoittamien oppaitten käytännöissä, kirkon kieltä käyttäen 
vanhuksiakin oikeuksiinsa auttavissa "vanhurskaissa teoissa". Hovineuvos 
Helsingiuksen aikalaisen Sakari Topeliuksen sanoin alalla tarvittiin aikoinaan ja 
tarvitaan edelleen sydämeltään sivistyneitä ihmisiä (lähemmin Mikkola, 1992). 
 
Ammatillisessa Opettajakorkeakoulussa opiskellessani kuulin eräältä kasvatustieteen 
tohtoritasoa edustavalta opettajaltani, että tuohon aikaan eurooppalaisessa kulttuurissa 
sivistys -käsite ymmärrettiin yhteydessä Jumalan kuvana olemiseen, elämiseen ja 
kasvamiseen (das Bild = (Jumalan) kuva, die Bildung = sivistys, "kuvaksi tuleminen").  
 
Tätä taustaa vasten hengellisen ulottuvuuden poisjättäminen ammatillisuuden 
perusulottuvuuksista on vastoin omien juuriemme olemusta. Hengellisen hoitotyön 

 
TEHTÄVÄ 
 
Miten voisit edeltä varautua vanhusten saattohoidon aikana ilmeneviin hengellisiin 
tarpeisiin? 
 
Entä mitä muuta jäit miettimään? 
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perusteita onkin alettu yhteiskunnassamme eri tavoin kaipaamaan (esim. Niemelä 1999, 
Eskola 2003). 
 
Uuden testamentin näkökulmasta kaiken hengellisen elämän perustus on itse asiassa 
laskettu jo ajanlaskumme alussa:  
"Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi 
laskea." (Paavalin 1. kirje korinttilaisille 3:11). Tätä apostoli Paavalin 
asiantuntijailmoitusta lienee viisainta kunnioittaa tämänkin päivän hengellisessä työssä: 
siinä on valtava voimavara ja vakaa resurssipohja aivan uusillekin toimintamalleille. 
 
Oman kulttuuriperintömme näkökulmasta katsottuna kysymys on siten sellaisista 
vanhustyön nykyaikaisista toimintakäytännöistä ja -malleista, jotka lepäävät 
Vapahtajamme sovitustyöllään laskemalla kestävällä perustalla. 

 
 
2. Toimintamallit 
 

Edellä jo kuvatut hallinnantunnun osa-alueita ja vanhustyössä tarvittavan tiedon eri 
ulottuvuuksia valottavat teemat voinevat olla avuksi haettaessa käytännön 
toimintamalleja vanhustyön hengellisten kysymysten kohtaamiseen. Niistä lienee apua 
muussakin ammatillisessa osaamisessa kuin saattohoidossa, jossa toimintamallit ovat jo 
pitkälle rakentuneita ja koeteltuja. 
 
Tämän opaskirjasen ajattelutapoja seuraten käytännön toimintamallien tulee tarjota 
ratkaisuja muutoinkin kuin pelkästään ensisijaisesti hengellisen ulottuvuuden avaamista 
ovista. Hengellisiä tarpeita huomioivat toimintamallit tarvitsevat laajaa, mutta samalla 
käytännöllistä näköalaa ainakin kolmeen ammatillisen työn perussuuntaan, jotta mallien 
sisältämä tieto olisi todellista tien tuntemista niin kuin tieto-sanan merkitys esi-isiemme 
maailmassa ymmärrettiin. Vanhusten ja heidän tarpeittensa ymmärtämiseen tarvitaankin 
tiettyä toimintamallia enemmän: 
 
- avaimia tiedelähtöiseen tietoon ja tien tuntemista sen pohjalta 
- avaimia taidelähtöiseen tietoon ja tiehen tutustumista sen avaamista näköaloista 

käsin 
- avaimia toimintakokemuslähtöiseen tietoon ja vaihtoehtoisten teitten tuntemista 

käytännölliseltä kannalta 
 
Näistä näköaloista voi niin mallien kehittäjälle kuin käyttäjällekin syntyä syväoppimista 
palveleva kokonaisuus, eräänlainen ”mahdollisuuksien tila” tien tuntemisen eli 
useammalta kannalta koetellun tiedon lisääntyessä.  
 
Sen mukaisesti tätä opasta lukiessa rakentuvat toimintamallit lienee osuvinta kuvata 
kussakin tapauksessa ensisijaisesti tieksi. Erilaisten teitten tunteminen käytännössä, 
työtilanteesta toiseen, onkin sitten pitkälti ammatillisen kokemuksen, vertaistuen ja 
työnohjauksen varassa. Yhtä yhtenäistä, direktiivinomaista toimintamallia hengellisten 
tarpeiden huomiointiin on ehkä varottavakin rakentamasta: sellaisista oli Jeesus 
Nasaretilaisellakin tunnetusti hyvin huonoja kokemuksia! 
 
Tiedelähtöisten, taidelähtöisten ja toimintakokemuslähtöisten teitten risteyksissä voi 
tulla eteen valintavaikeuksia selkeitten opasteitten puuttuessa. Tämä lienee tämän 
päivän vanhustyössä pitkälti vallitseva tilanne: tien tunteminen on vajavaista, myös alan 



HYVÄ ARKI VANHUUDESSA? 
Toimintamalleja hengellisiä tarpeita huomioivaan vanhustyöhön 
 
 

52

opetuksessa. Taidelähtöisesti samasta asiasta puhuu, mahdollisuuksiin luottaen, Anna-
Maija Raittilan virsiruno: 
 
”Anna Kristus rohkeutta 
mennä maastoon tiettömään 
jossa merkkejä en tunne 
vaille vastausta jään. 
Juuri siellä sinuun juurrun, 
vastuuseen viet laajempaan, 
taikka suostun vähimmässä, 
uskollinen olemaan.” 
 
                          VK 525:4 
 
Raittilan virsi päättyy Luojan sydänäänien ylistykseen sanan ja rukouksen avaamana 
hiljaisena tietona. 

 
 
3.   Entäpä laatukysymykset? 
 

Suomen Kuntaliiton julkaisussa Laatua vanhustyön arkeen (Holma 2003) luvataan jo 
sen kannessa kirjasen antavan suuntaa ja välineitä kehittämistyöhön - eikä lukijan 
tarvitse tähän lupaukseen myöskään pettyä. Teoksen sisältö antaa selkeydessään ja 
monipuolisuudessaan mainion lähtökohdan esimerkiksi vanhusten laitoshoidossa 
tarvittavien laatukansioitten rakentamiseen. 
 
Kirjan laatumäärittelyssä kuitenkin etsitään laadun ominaispiirteitä - lainsäädännön 
lisäksi - ainoastaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti määritetyistä tarpeista käsin 
(s.12-14, 21-23): hengelliset tarpeet eivät tule näkökulmana näkyviksi. Siten niitä ei 
myöskään lukukokemuksessa ole helppo liittää arjen työhön olennaisesti kuuluviksi. 
Vanhustyön palvelujen "koko kirjo" jää siten vajaaksi, mikäli niitä katsotaan 
suomalaisen kulttuurin kristillisistä ja inhimillisistä arvoista käsin.  
 
Suurin puute on kuitenkin siinä, että hengellisen näkökulman unohtava palvelu ei ole 
ainoastaan vajaata, vaan myös epäoikeudenmukaista ikääntyviä ihmisiä kohtaan: hyvä 
arki vanhuudessa ei pääse toteutumaan kansankirkkomme jäsenten arvoja ja 
elämänkaarta kunnioittaen. Tätä puutetta on jo alettu korjata joissakin maamme 
vanhustyön toimintastrategioissa. Esimerkiksi kotikaupunkini Jyväskylän 
vanhuspoliittinen strategia 2002 - 2010 nostaa hengellisen toiminnan näkyvästi esiin 
merkityksen, mielekkyyden ja turvallisuuden lähteenä ja ikääntyvien ihmisten 
tukemisen keinona, vaikka se sielläkin on sijoitettu ”järjestö-, vapaaehtois- ja 
hengellinen toiminta” -osastoon (www.jyvaskyla.fi/sotepa/vanhuspoliittinenstrategia). 
 
Kuuppelomäen (2001) mukaan tilanne maamme hoitokäytännöissä terveyskeskusten 
vuodeosastoilla (N=32), keskussairaaloissa (N=3) ja yliopistollisissa keskussairaaloissa 
(N=2) hengellisen tuen toteutumisessa vuosituhannen vaihteessa maassamme oli se, että 
noin puolet tutkimukseen osallistuneesta hoitohenkilökunnasta piti valmiuksiaan 
hengellisen tuen antamiseen heikkoina. Tuki keskittyi tulosten perusteella sen 
mahdollistamiseen ulkopuolisten toimijoiden kautta. Kuuppelomäki oletti valmiuksien 
parantamisen lisäävän halukkuutta myös tuen antamiseen. HAVA-projektiin 
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osallistujien etätehtävinä tekemistä kirjoitelmista Kuuppelomäen oletus saa selkeää 
tukea vanhustyön osalta. 
 
HAVA-projektin avaamat näkökulmat (voimavarat, hallinnan tunnun toteutuminen, 
potilaan ja omaisten henkinen ja hengellinen tukeminen, virsikirja ja käytännön viisaus 
työkaluina) voivat löytää arvokkaan paikan myös Suomen Kuntaliiton mallissa, kun ne 
sijoitetaan näkyville Lasso2-ydinteemojen yhteyteen. Hoidon kokonaisuuden hallintaan 
saamisessa tarvittavia ydinteemoja on nimetty neljä (Holma 2003, 21): 
 
- Vanhuksen ja omaisen ääni kuuluviin 
- Työkäytännöt näkyviksi ja vielä paremmiksi 
- Arviointi tavaksi ja opiksi 
- Sovitut asiat paperille ja käytäntöön. 
 
Perusvaikeutena heti ensimmäisen ydinteeman kohdalla on Eskolan (2003) mukaan se, 
ettei tavallisen suomalaisen uskon ilmaisuille useinkaan ole riittävästi sanoja. Vasta 
opillisten näkemysten sisäistäminen lisää sanavarastoa tuntuvasti. Juuri siksi tarvitaan 
työvälinettä, joka sisältää käyttökelpoisia sanoja ilmaisua kaipaaville tunnoille. 
Tällainen varsinkin vanhuksille tuttu väline on virsikirja, joka kansainväistä 
uskonnollista runoutta sisältävänä teoksena lienee oman kulttuurimme yhteisöllisten 
käytäntöjen kautta suomalaisille Raamattua tutumpi. 
 
Virsikirjan käyttöön tottuminen voineekin toimia tienä myös muun hengellisen 
kirjallisuuden tai äänitteiden käyttömahdollisuuksiin osana luontevaa ammatillisuutta. 
Mitkä olisivat tällöin ydinteemoja luontevan ammatillisuuden toteuttamiselle 
hengellisten tarpeiden huomioimiseksi työkäytännöissä ja niiden arvioinnissa? 
 
Hengellisen ulottuvuuden näkökulmaa painottaen ydinteemat voisivat näyttää 
esimerkiksi tältä: 
 
- Hengellisiä tarpeita huomioiva läsnäolo: vanhuksen ja omaisen ääni kuuluviin myös 

sanoina 
 
- Hengellisiä tarpeita huomioivat työkäytännöt näkyviksi: mitkä seikat tekevät 

päivästä hyvän? 
 
- Hengellisten tarpeitten täyttymisen vaihtoehdot: arviointi tavaksi ja opiksi 
 
- Rakkauden ja armon osallisuuden laatukansio: sovitut asiat paperille ja käytäntöön  
 
Puheena olevan vanhusten laitoshoidon laatuhankkeen tuloksena syntyi kymmenen 
kohtaa käsittävä työskentelymalli (Holma 2003, 26).  Jätän keskusteltavaksi, voisiko 
sitä käytännön työssä soveltaa vaikkapa tähän tapaan: 
 
1. Aloita arvioimalla ja päivittämällä oma tilanteesi hengellisten tarpeiden 

huomioinnissa. Ota peiliksi myös vertaisarviointi ja omien asiakkaittesi palaute. 
 
2. Kartoita erilaiset asiakkaasi ja selvitä heidän hengelliset tarpeensa ja odotuksensa. 

Muista mahdollinen sanojen puute - olisiko taideteoksista ja kristillisen tradition 
luomista symboleista apua? 
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3. Tee arviointien ja asiakastarpeiden selvittämisen pohjalta johtopäätökset ja 
kehittämissuunnitelma. 

 
4. Määrittele, mikä on hyvää laatua omassa työyhteisössäsi ja konkretisoi se 

hengelliset tarpeet huomioiden esimerkiksi huoneentauluin. 
 

5. Kuvaa hengellisten tarpeiden huomiointi nykyisessä hoidossa ja palvelussa sekä 
täsmennä työnjakoa, vastuusuhteita ja menettelyjä avainkohdissa. 

 
6. Arvioi kuvaamasi hoito ja palvelu: kehittämistarpeet ja parantamisen paikat? Sovi 

tarvittavista korjauksista työyhteisösi ja yhteistyökumppaniesi kanssa (esim. 
seurakunnat). 

 
7. Laadi toimintaa sovitulla tavalla ohjaavat pelisäännöt ”tsekkauslistoineen”. 

 
8. Dokumentoi hengelliset tarpeet huomioivan toimintajärjestelmänne ydinkohdat 

esimerkiksi laatukansioon. 
 

9. Tiedota, kouluta, kehitä, kannusta koko henkilöstö sitoutumaan ottamalla heidät 
mukaan kehittämisprosessia rakentamaan. 

 
10. Palaa takaisin alkuun: arvioi oma tilanteesi…  
 
Ehkäpä malli auttaa kehittämään hengelliset tarpeet huomioivaa hoitoa ja palvelua 
jatkuvana käytäntönä? Samalla se voinee toimia myös hyvän johtamisen tukena. 
 

 

 
 
 
 
 

TEHTÄVÄ 
 
Mitä tietä oman työyhteisösi hengellisiä tarpeita huomioivan työotteen laatua olisi 
ajankohtaisinta ja luontevinta parantaa: lisäämällä teoriatietoa, jakamalla 
toimintakokemuksia vai ehkä tekemällä löytöjä virsikirjasta? Entä 
henkilökohtainen haasteesi? 
 
Entä mitä muuta jäit miettimään? 
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VI KRISTILLINEN VANHUSTYÖ TÄNÄÄN JA HUOMENNA 
 
1. Vanhenet -projekti 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulun VANheNet -projekti (www.diak.fi/Lahden yksikkö) eli 
”Iäkkäiden avopalvelujen ja kuntoutuksen kehittämishanke 2001 - 2003” toteutettiin 
yhteistyössä DIAKin eri yksikköjen ja alueellisten vanhustyön toimijoiden kanssa. 
Tämän pääasiassa opetusministeriön rahoittaman hankkeen lähtökohtana oli selvittää 
vanhusten asuin- ja toimintaympäristöä sekä avopalvelujen tarvetta DIAKin yksiköitten 
toiminta-alueella. Toisena keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa muut meneillään olevat 
ja toteutuneet vanhustyön hankkeet niiden linkittämiseksi yhteen VANheNETin sekä 
DIAKissa tapahtuvan vanhustyön ja sen opiskelun kanssa. Samoin oli tavoitteena 
vahvistaa vanhustyön asiantuntijuutta alan peruskoulutuksessa ja erikoisosaamista 
alueellisin seminaari- ja koulutuspäivien kautta.  
 
HAVA-projekti omana alueellisena vanhustyöhankkeenaan linkittettiin VANheNETiin 
sen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti DIAKin Porin yksikön Laatu-projektiin 
linkittyneessä kotinurkkatoiminnassa myös hartaushetket toteutettiin osana vanhusten 
toimintakyvyn tukemisen aktiviteetteja. Lahden Diakoniasäätiön Mathilda- ja Betel-
kodissa asuville vanhuksille järjestettiin viikottain toiminnallisia tuokioita ja hengellistä 
toimintaa. 
 
VANheNETin projektiraporteista ilmenee opiskelijoiden tyytyväisyys erityisesti 
verkko-opiskelun kehittämiseen, mikä tulee jatkossakin olemaan osa DIAKin 
koulutustarjontaa. Vanhustyön kiinnostavuus opiskelijoiden keskuudessa on 
seurantaraporttien valossa lisääntynyt huomattavasti. Lahden yksikössä pilotoitu 
Kummivanhustoiminta muodostui yksikön pysyväksi toiminnaksi. Eri yksiköissä 
toteutetut  vanhustyön alueelliset seurantapäivät jäänevät myöskin pysyväksi 
toimintamalliksi kehitettäessä alueellista vanhustyötä. 
 
VANheNetin loppuraportin on tarkoitus valmistua vuoden 2004 loppuun mennessä. 

 
 
2. Tutkimus kangasniemeläisten vanhusten tarpeista 
 

Terveydenhoitajaksi valmistunut Sirpa Tarvonen (2002) teki selvityksen Pieksämäen 
naapurikunnassa Kangasniemellä asuvien vanhusten tarpeista Kangasniemellä 
järjestetyssä Ikäihmisten tapahtumapäivässä 19.3.2002 toteutetun kyselytutkimuksen 
muodossa.  
 
Tuloksista käy ilmi, että kunnallisia tukipalveluja kotona selviämisen tueksi tarvittiin eri 
ikäryhmissä seuraavasti: 
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- alle 70-vuotiaat eivät kertoneet tarvitsevansa lainkaan tukipalveluja (kodinhoito ja 
kotisairaanhoito) 

- alle 80-vuotiaista 11 % kertoi tarvinneensa tukipalveluja 
- yli 80-vuotiaista 57 % kertoi tarvinneensa tukipalveluja 
 
Vastaavasti yksityisiä tukipalveluja (siivous- ja ateriapalvelut) oli käytetty seuraavasti: 
 
- alle 70-vuotiaista ei kukaan 
- alle 80-vuotiaista 16 % 
- yli 80-vuotiaista 40 % 
 
Tulevaisuudessa arveltiin tarvittavan kodinhoitoa (12 %), lumitöiden tekoa (12 %), 
kaupassakäyntiapua (5 %) ja saunomis- tai peseytymisapua (5 %). Muunlaisia palveluja 
arveli tarvitsevansa vain muutama vastaaja. Vastanneita oli kaikkiaan 68. 
 
Kangasniemeläiset Ikäihmisten tapahtumapäivään osallistuneet vanhukset olivat siten 
hyväkuntoisia ja aktiivisia, omatoimisesti liikkuvia ihmisiä. Ongelmiksi he kokivat 
lähinnä muistin heikkenemisen (25 %). Yksinäisyyttä kertoi kokeneensa 15 % 
vastaajista, mutta silti he eivät juuri ilmaisseet tarvetta avustajapalveluihin (esimerkiksi 
kirkkoon tai kirjastoon saattamista). Uusimman teknologian suuntaan sen sijaan ilmeni 
kiinnostusta (turvajärjestelmät, ns. älykäs koti). 
 
Ikäihmisten tapahtumapäivän valossa palvelujen tarpeen painopiste oli siten lähinnä 
ennaltaehkäisyssä, esimerkiksi kotikäyntien ja kuntoutusneuvolatoiminnan muodossa. 
Vastaukset olisivat tutkijan mukaan olleet todennäköisesti toisenlaisia, jos kysely olisi 
tehty tapahtumapäivään osallistumattomille - laitoshoidossa olevista puhumattakaan. 

 
 
3. Mitenkähän huomenna? 
 

Monipuolinen vanhustyö on perinteisesti kuulunut ja kuuluu edelleen kirkon 
diakoniatyön haasteisiin niin kenttätyön kuin koulutuksenkin osalta. Kuten oppaamme 
alussa todettiin, alan perusteoksissa hengellisten tarpeiden huomiointi on jäänyt paljolti 
katvealueelle muutoin kehittyvässä vanhustyössä. Tästä syntyy lukijalle helposti 
vaikutelma yhteiskunnallisesta asenteesta ”kuuluu-meille-korkeintaan-
erityiskysymyksenä”, vaikkei asianlaita niin olisikaan.   
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikössä lehtorina toimiva teol.tri Seppo 
Karppinen esittelee Savon Sanomissa (7.9.03) diakonian uudistuvaa perusnäkemystä. 
Hän pohjaa esityksensä professori Briitta Koskiaho-Cronströmin johtaman työryhmän 
työhön ja Kirkon Diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunnan tämän pohjalta laatimaan 
strategiasuunnitelmaan. Karppinen pitää Cronströmin työryhmän laatimaa mietintöä 
päänavauksena uuden, kokonaisvaltaisen diakoniakäsityksen etsinnässä. Kysymys on 
uusien siltojen rakentamisesta perinteisen diakoniatyön ja kirkon yhteiskuntatyön välille 
osallisuuden, jakamisen ja läsnäolon periaattein, verkostoituen ja jokaisen ihmisarvoa 
kunnioittaen. 
 
Hengellisten tarpeiden huomioimisen osalta mietinnössä todetaan Karppisen 
kirjoituksen mukaan näin: 
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 ”…kirkon on huolehdittava siitä, että ihmisten hengelliset tarpeet tulevat yhteiskunnan 
tarjoamissa palveluissa kohdatuiksi.”  
 
Vanhustyön osalta tämäkin opas pyrkii Kirkkopalveluiden julkaisuna tuohon suuntaan. 
Huomista kohti katsottaessa edessä lienee monenlaisia ratkaisuaan etsiviä kysymyksiä, 
esimerkiksi seuraavanlaisia, niin kirkollisen kuin yhteiskunnallisenkin työn tekijöille:  
 
- Tuonevatko uuden uskonnonvapauslain tulkinnat pulmia puheena olevassa 

suunnassa etenemiseen vanhustyön eri toimintayksiköissä? 
 
- Missä määrin uudet kehitysnäkymät ovat samansuuntaisia Raamatun hengelliselle 

työlle asettamien suuntaviivojen kanssa? 
 
- Onko vanhustyöhön valmistuvien kirkon työntekijöiden hengellinen / kirkollinen 

identiteetti hengellisiä tarpeita huomioivan vanhustyön haasteita vastaava?   
 
- Myös kirkon voimavarat näihin kysymyksiin vastaamisessa kaipaavat uusiutumista. 

Muutoin vastaukset esimerkiksi ylläoleviin kysymyksiin voivat helposti kehittyä 
yhteiskunnassamme tämänsuuntaisiksi: 

 
- Uskonnonvapauslaista voi tulla myös veruke hengellisten tarpeiden huomiotta 

jättämiseen 
 
- Raamatun inhimillisyyttä viljelevä viisaus kymmenen käskyn ja Jumalan armotyön 

osalta voi jäädä taka-alalle? 
 
- Ammattilaisten hengellinen / kirkollinen identiteetti ei enää tue vanhusten vaativien 

hengellisten tarpeiden asianmukaista huomiointia (esimerkiksi synninhädän tai 
kuolemanpelon syvimmissä kysymyksissä) 

 
Kotisalon (2002) mukaan nykyisten diakonissojen ammatillinen tietotaito ilmeni 
erityisesti arvo-osaamisena, kutsumustietoisuutena ja kohtaamisosaamisena.  Kotisalo 
toteaa tutkimuksessaan, että diakonissojen uudistuvassa ammattikorkeakoulutuksessa 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota arvo-osaamiseen. Sama koskee todennäköisesti myös 
diakonikoulutusta. Eräs nykyisin yhä suositumpi tapa arvo-osaamisen kehittämiseen on 
hiljaisuuden retriittien työntekijälle tarjoama mahdollisuus pitää huolta itsestään: ottaa 
etäisyyttä kiireiseen arkeen ja kohdata arjen paineissa katveeseen jääneitä 
arvokysymyksiä hiljaisessa, hyväksyvässä ympäristössä (Rönkä 2002, Mikkola 2003). 
Ohjaajina toimivat koulutetut retriitinohjaajat voivat tällöin tarjota retriittiin tulijalle 
myös virikkeitä, jotka ohjaavat häntä eteenpäin arvo-osaamisenkin alueella tarvittavassa 
kasvussa. 
 
Entä onkohan meidän, kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin ammatteihin työntekijöitä 
valmistavien kouluttajien antamassa arvoja käsittelevässä opetuksessa riittävästi 
sisällökästä särmää, jotta  
 
- Uskonnonvapauslakimme voisi mahdollistaa tulkinnoissamme ja niistä kasvavassa 

oppilaittemme ammatillisuudessa edellytyksiä vanhusten todellisten tarpeiden 
tunnistamiseen ja huomioimiseen? 
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- Raamatun viisaudesta tulee kauttamme ammattilaisellekin arvokkaan osaamisen tie, 
jopa kiitoksen aihe? 

 
- Ammattilaisten identiteetti kestää vaativienkin hengellisten tarpeiden kohtaamisen 

ja niihin vastaamisen? 
 
Diakoni- ja diakonissakoulutus kattavat toki vanhustyötä ja laitoshoitoa laajemman, 
haasteellisen näköalan yhteiskunnassamme. Erillinen vanhustyön opintokokonaisuus 
soveltuu esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa myös yhteiskunnallisen 
koulutuksen hankkiville, kuten vastaava suuntautuminen lähihoitajakoulutuksessakin. 
Yhteiskunnallisen koulutuksen haasteet ovat monilta osin yhteisiä kirkollisen 
koulutuksen tavoitteiden kanssa.  
 
Vanhusten hengellisten tarpeiden tunnistaminen ja huomiointi kirkon ja yhteiskunnan 
rakennemuutosten keskellä on ammatillisen koulutuksen mitä ajankohtaisin haaste. 
Viisaasti sitä on vaikea kohdata ilman oman kansamme kulttuuriperinnön, kuten 
virsiperinnön jonkinasteista tuntemista.  
 
Tämän perinnön elvytystoimet lienevätkin eri tavoin työn alla virsiä rakastavien 
maallikoiden, papistomme ja piispojemme sydämellä.  
 
Musiikkimaailmassa virret on viime aikoina löydetty niin konserttimusiikin kuin jopa 
jazzinkin kehittäjien taholla. Kenties omankin ammattikuntani edustajien omaa 
identiteettityötään kuvaavat ja viime aikoina julkisuuteen toimittamat tulkinnat 
suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ovat avuksi vastaavan haasteen kohtaamiseksi ja 
ammatillisten ratkaisujen kehittämiseksi? 
 
Siitä seuraavassa. 

 
 
3. Huomisen vanhustyö ja ammattilaisen hengellinen identiteetti 
 

HAVA-oppaan toimittamistyö ja siihen liittyvien vanhustyössä leipänsä ansaitsevien 
hoitajien oppimisraporttien lukeminen on vahvistanut näkemystäni ihmisen 
moninaisista kasvumahdollisuuksista: Ihmeistä suurimpia ovat elämäntarinat! Tähän 
tapaan ajattelin jo nelissäkymmenissä kirjoittaessani 1980-luvun lopulla toista kirjaani 
nimeltä ”Rakasta minua armollasi!”, keskellä melkoista identiteettikriisiä. Psykologin 
koulutukseni ja elämänkokemukseni kannustaa minua nytkin, pian 
kuusissakymmenissä, kertomaan joitakin omakohtaisiakin havaintojani hengellisten 
tarpeitten huomioinnista vanhustyötä silmälläpitäen. Jumalan armotyö ihmisten 
elämäntarinoissa koskee luonnollisesti meitäkin: elämää ja sen ihmeitä psykologin 
silmin vuosikymmeniä tutkineina ikääntyvinä ihmisinä saamme mekin olla Hänen 
ainutlaatuisen armonsa rakkaita työmaita - olipa uskomme sitten tavallinen tai 
vähemmän tavallinen. Muiden ammattikuntien edustajat voinevat löytää vastaavia 
kertomuksia omaa koulutustaan lähellä olevien alojen asiantuntijoiden elämäntarinoista. 
 
Psykologisesti pitkälle kouluttautunut sveitsiläinen lääkäri ja kirjailija Paul Tournier 
(1966) tarkastelee kirjassaan ”Elämä seikkailuna” hengellisesti virittynyttä hiljentymistä 
seikkailuna, joka voi toteutua myös kunkin omalla työalalla. Hän on huolissaan 
ihmisistä, jotka tosin osaavat hyvin ammattinsa, mutta joilta juuri työnsä täydellisen 
hallinnan tähden puuttuu tunne siitä, että heidän työnsä voisi olla myös motivoivaa, 
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innostavaa seikkailua. Heidän aikakäsitykseensä ei mahdu Jumalan aika, kairos, joka 
tarkoittaa esimerkiksi tärkeiden kohtaamisten toteutumista Luojan valmistamana 
hetkenä. Tällaista hetkeä ei Jumalan johtamaa seikkailua tunnistamaton ammattilainen 
osaa odottaa, vaan toimii persoonattomasti, aina samalla tavalla. 
 
Tournier kirjoittaa myös huomaamatta alkavasta vanhuuden seikkailusta luopumisen ja 
uudelleenarvioinnin sekä uudenlaisen vapauden seikkailuna. Maailman menosta on 
tällöin vähitellen väistyttävä kauemmaksi, jotta tultaisiin läheisempään yhteyteen 
Jumalan kanssa. Kuoleman kautta alkaa sitten aikanaan uusi seikkailu: 
 
”Meille luvattu ylösnousemus on aivan toista kuin Nirvanan suuri kylmä liikkumaton 
tyhjyys, kaikkea muuta kuin ihmisen persoonan tuhoutumista ja hänen uppoamistaan 
suureen Kaikkeuteen; se on myös toista kuin sielun kuolemattomuus, josta Platon puhui 
käsittäen sen pelkäksi olemassaolon jatkumiseksi. Ylösnousemus on päinvastoin 
lähtökohta, ponnahdus uuteen seikkailuun.” (Tournier 1966, 275). Lääketieteen 
näköaloihin keskittynyt Tournier lopettaa ihmisen elämänkaarta koskevan 
”seikkailututkielmansa” Ilmestyskirjan kuvaamaan Uuteen Jerusalemiin saapumisen 
ihmeeseen, jättäen sen kuvaamisen muiden tehtäväksi. 
 
Tätä taivaallista näköalaa kuvaa omista lähtökohdistaan harvinaisen seikkaperäisesti 
muutama vuosi sitten kuollut, nuoruudessaan psykologiassa tohtoriksi väitellyt ja 
lukuisille suomalaisillekin naisille luostarikodin tarjonnut Evankelisen 
Mariasisarkunnan perustaja M.Basilea Schlink. Tohtori Tournierin teosten kanssa 
samoihin aikoihin suomeksi käännetyissä, Suomen Kirkon Sisälähetysseuran 
kustantamissa teoksissa tämä hiljentymisen ammattilaisia elämänsä seikkailuna 
kasvattanut psykologian tohtori piirtää harvinaisen rikasta kuvaa kristillisen kilvoittelun 
päämäärästä, taivaasta. On oletettavaa, että nämä kuvaukset ovat tuttuja monille kirkon 
elämään eri tavoin osallistuneille nykyisille vanhuksille, kenties hyvinkin elvyttävää 
luettavaa tai kuultavaa, vaikka Mariasisarkunta ei viime aikoina olekaan suomalaisin, 
järjestöstä eronneiden sisarten silmin elänyt suotuisaa nousukautta.  
 
Itse näen tohtori Schlinkin (esim. 1971a ja b, 1973, 1976, 1997) elämäntyön paitsi 
kertomuksena vaativasta, kristillisten arvojen särmäkohtia rohkeasti käsittelevästä 
kilvoittelusta, myös kertomuksena Vapahtajasta, joka on ”kaikesta sydämestä” 
rakastamisen arvoinen, meidänkin maamme ja kansamme kohtaloiden ylivertainen 
takuumies. Samasta rakastamisen arvoisesta aarteesta puhuu myös profeetta Jesaja: 
 
”Hän on sinun aikojesi vakuus, 
avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. 
Herran pelko on oleva Siionin aarre.” 
 
                Jesaja 33:6, edellinen kirkkoraamattumme käännös  
 
Sellaista takuumiestä rakastaa mielellään nyt vanhempanakin. Oman elämänkaareni 
kipukohdissa olen saanut siinä määrin iloita erään Vanhan testamentin sanan 
toteutumisesta kohdallani, että haluan jakaa sen myös uudempana käännöksenä tämän 
oppaan lukijoille: 
 
”Sinun tulevat päiväsi hän 
 turvaa, hetkestä hetkeen. 
Hänellä on varattuna apua 
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yllin kyllin, viisautta ja tietoa. 
Siionin aarre on Herran pelko.” 
 
                Jesaja 33:6, nykyisen kirkkoraamatun mukaan 
 
Jotkut oman ikäluokkani psykologeista, kuten sosiaalipsykologian professori emeritus 
Antti Eskola ja ryhmätyöekspertti Pehr Charpentier ovat kertoneet vastaavista 
havainnoista vasta eläkeikään ehdittyään. Charpentier kirjoittaa rakkaudesta, joka 
saattaa vielä vanhuutemme päivinä odottaa valintaamme: 
 
”Nyt on kokonaan meidän asiamme, tartummeko ojennettuun käteen vai torjummeko 
sen. Se, joka uskoo, ojentaa kätensä ja Jumala tarttuu siihen. Se, joka ei usko, ei tartu 
Jumalan ojentamaan käteen. Hän lähtee kulkemaan poispäin Jumalasta, kadotukseen eli 
yrittää katkaista yhteyden Jumalaan, ottaa etäisyyttä häneen, kuten minä tein tai yritin 
tehdä lähes 60 vuotta. Silti Jeesus ei kuitenkaan päästänyt minua, vaan haki minut 
kotiin, niinkuin tuhlaajapojan. - Näin on myös Sinun laitasi: jos ojennat kätesi Häntä 
kohti eli uskot Häneen, jonain päivänä tunnet, kuinka Hän tarttuu siihen ja ohjaa sinut 
hellävaraisesti kotiinsa.” (Charpentier 2002, 50). 
 
Ikäänkuin kommenttina Charpentierin kertomukseen, vaikkakin jo kolme 
vuosikymmentä sitten julkaistuna yleisenä havaintona, kirjoittaa tohtori Paul Tournier 
herätyksestä: 
 
”Kristuksen saattaa ihminen tavata ja tuntea minkä ikäisenä tahansa, mutta melkein aina 
se tapahtuu odottamattomalla ja yllättävällä tavalla. Ihminen saa silloin herätyksen, hän 
herää uskomaan, eikä se ole niinkään uskoa tiettyyn opinkappaleeseen kuin kiintymystä 
Kristuksen persoonaan.” (Tournier 1972, 306). 
 
Tunnettu kristillinen kirjailija, myös psykologikoulutuksen saanut katolinen pappi Henri 
J. Nouwen kirjoittaa Jumalan hoitavasta rakkaudesta rukousmuotoon puettuna viestinä 
näin: 
 
”Oi Herra, katso lempeästi meihin, kansaasi - ei periaatteena tai käsitteenä, vaan 
elettynä kokemuksena. Me voimme rakastaa toisiamme vain siksi, että sinä olet ensin 
rakastanut meitä. Anna meidän tulla tuntemaan tämä ensimmäinen rakkaus niin, että 
voimme nähdä kaiken inhimillisen rakkauden heijastuksena suuremmasta rakkaudesta, 
rakkaudesta, jossa ei ole ehtoja eikä rajoja.” (Beumer 1998, 121) 
 
Nämä kokeneiden ammattilaisten kertomat havainnot ovat myös sosiaalista pääomaa, 
jota ei tulisi nonkommunikaatiolla päästää vaieten katoamaan kielenkäytöstä. Se mikä 
katoaa kielenkäytöstä, katoaa pian myös yleisestä sosiaalisesta todellisuudesta. Tätä 
taustaa vasten edes epämiellyttävänä koettu ”Jeesustelu” ei tosiaankaan ole aivan 
katteetonta.  
 
Kysymys voi psyykkisestikin sairaan vanhuksen elämänkaarta lähemmin tutkittaessa 
olla myös henkilökohtaisesti rakkaaksi tulleesta aarteesta: Jeesuksesta Kristuksesta on 
tullut arkisenkin elämän ja sen kummallisuuksissa selviämisen keskipiste. Virsissä ja 
hengellisissä lauluissa tämä aarre soi myös taiteellisen vaikutelman osalta tasokkaasti: 
se kuvastaa jo perille päässeidenkin sukupolvien aikoinaan löytämää iloa ja toivoa. 
Tästä riemullisesta soinnista kertoo tavallaan myös minun suomeksi kääntämäni, edellä 
mainitun M. Basilea Schlinkin sepittämä ”taivaslaulu” (Mikkola 1987, 140): 
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”Taivaassa heleän iloisesti 
soi yksi nimi: Jeesus. 
Autuutta täynnä morsian 
näin laulaa: Jeesus, Jeesus. 
 
Kaikissa sävelmissä soi 
vain Jeesus, Jeesus, Jeesus. 
Tuhannet enkelrivistöt 
riemuitsee: Jeesus, Jeesus. 
 
Vaan yksi kuoro kauneimmin 
iloitsee, Jeesus, Jeesus. 
Se Karitsan on morsian 
mi kiittäin palvoo: Jeesus!” 
 
Luterilaisen kansankirkkomme edellinen virsikirja alkoi samaa teemaa käsittelevällä 
adventtivirrellä ”Iloitse morsian ja riennä vastahan”. Uudessa virsikirjassamme 
kirkkovuotta ei enää aloiteta tältä hengelliseltä taajuudelta, kenties sen kuvaama 
morsiusmystiikka on tuntunut komitean työssä vähemmän tärkeältä tai jopa nykyisille 
Lutherin opetusten tulkinnoille vieraalta. 
 
Kulttuurihistoriaa myös Karitsan häitä ja morsiusmystiikkaa käsittelevät virtemme joka 
tapauksessa ovat. Aiheeseen saattaa vanhuksen mielessä liittyä myös ajatusharhoja, 
mutta virsitekstit sävelineen lienevät paras tapaa ohjata tällaistakin ajatusta oikeaan 
suuntaan - sensijaan, että torjuttaisiin vanhuksen ” sairaat höpinät”. Aihetta edelleenkin 
kuvaavien virsien ohella (esim.  621:2, 623:4, 632:2) esimerkiksi äskettäin 
ilmestyneessä Mauri Tervosen (2004) väitöskirjassa myös kysymystä 
morsiusmystiikasta kirkon traditioissa sivutaan liittyen rukoilevaisuuden isähahmoon 
Henrik Renqvistin uskon ulottuvuuksiin. 
 
Äiti Basilea (1971b) kirjoittaa kirjasessa ”Minä lohdutan teitä” uskovan ihmisen 
paluusta Taivaan kotiin, hyvän ja pahan välisen taistelun päätyttyä hänen kohdallaan: 
 
”Kotiin paluu merkitsee paluuta ikuisen rakkauden sydämelle, jossa rakkaus saattaa 
kaiken kuntoon ja jossa tämän parantavan rakkauden voimasta ei tuskasta jää mitään 
jäljelle. Isä paljastaa nyt kaikki aarteensa uskossa pois nukkuneelle, sillä nythän hän on 
kotona ja kaikki mikä on isän, on myös hänen… Silloin he tulevat tuntemaan, kuinka 
ihmeellisiä kaikki Hänen suunnitelmansa ovat, kuinka taidokkaasti Hän johtaa niitä ja 
kuinka synti, kuolema ja kaikki pahan mahditkin ovat Hänen vallassaan ja palvelevat 
Häntä…Tämä koti odottaa meitä jokaista. Jeesus avaa oven, niin, Jeesus itse on ovi ja 
Hän ojentaa meille kätensä noutaakseen meidät sinne, jos vain varustaudumme 
voittamaan kuten meidän edeltämme taivaan kotiin menneet tekivät.”  (M.Basilea 
Schlink 1971, 50-57). 
 
Ehkäpä vanhuksen kaipaama koti on myös siinä, että vanhustyön ammattilaiset löytävät 
laadukkaita toimintamalleja tukeakseen omalla vuorovaikutuksellaan vanhusten kenties 
depression tai dementian sumentamaa henkilökohtaista uskoa, toivoa ja rakkautta. 
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Siinä haastetta kerrakseen huomisen vanhustyölle. 
 
4. Virret hyvän huomisen työkaluina 
 

Tarinoiden käyttö psykoterapeuttisena työkaluna tai potilaan näkökulmasta oman 
historian rakentaminen oman tarinansa avulla on eräs nykyaikaisista psykologisen 
tiedon sovellutuksista. Vanhusten lempivirret voivat olla paitsi arvokasta hengellistä 
kulttuuripääomaa ja sellaisena joskus jopa ainut tie auttamaan heitä vanhuuden esiin 
nostamissa käsittelemättömissä muistoissa. Lutherin näkökulmasta me olemme kirkon 
jäseninä kaikki paitsi tarvittaessa Kristuksen pappeja, myös "parantumattomasti 
sairaiden sairaalan potilaita" (Mannermaa 1983). Aiheesta kirjoittaa oman 
suruprosessinsa avaamin näköaloin erittäin havainnollisesti myös Oulun taannoinen 
piispa J.A. Mannermaa (1996). Havainnollistaakseni tähän liittyviä syvällisiä 
elämänkaarikysymyksiä oppaamme teemojen suunnassa palaan omalta osaltani vielä 
virsiin mahdollisuuksien tilojen rakentajina.  Keskityn niihin, jotka ovat olleet minulle 
tienä elämäni ongelmien läpityöskentelyyn elämänkaareni eri vaiheissa.  
 
Pyhäkoulunopettajani Oskarin vakiovirsi (virsi 300) Jeesuksen läsnäolosta ja ihanasta 
nimestä on saattanut jotenkin - täysin alitajuisesti - auttaa tunnistamaan muutama vuosi 
ennen pyhäkouluikää nukkuessani tapahtuneen kohtaamisen Martti Simojoen, silloisen 
Mikkelin piispan kanssa. Nukuin nimittäin sikeästi äitini Esterin sylissä, kun Simojoki 
vihittyään kotipaikkakuntani Korian kirkon tehtäväänsä tuli tervehtimään 
seurakuntalaisia. Piispa oli äitini kertoman mukaan tuolloin siunannut minut ja sanonut 
nukkuvalle pikkumiehelle: "Tule vastakin kirkkoon nukkumaan, et silloin huonossa 
paikassa nuku!" Arvelen, että Jeesuksen läsnäolo tallentui tuossa kohtaamisessa aivan 
erityisellä tavalla sisimpääni unenkin läpi, parasympaattista hermostoani eli 
lepohermostoanikin koskettaen ja myöhemmin pyhäkoulussa ”tunnistin” aihetta 
käsittelevän virren. Vanhusten lempivirsiä laulettaessa tai luettaessa voinee tapahtua 
jotain vastaavaa vielä tajuttomana kuolinvuoteellakin maatessakin, mutta toki 
vanhuksen valveillakin ollessa. 
 
Murrosikäisenä nuorukaisena makailin toisinaan vinttikamarissani korva lattiassa, 
kuullakseni alakerrassa radiosta tulevan iltahartauden läksyjenluvun lomassa 
yksityisyyttäni vanhempien uteliaisuudelta varjellen. Tuohon aikaan soittelinkin 
samalla vintillä erityisesti virttä 361 "Koska valaissee kointähtönen, mua köyhää 
kerjääjää". Tätä opasta kirjoittaessani kuulin Ylen ykköseltä Herraseura-ohjelmasta 
professori emeritus Antti Eskolan kertovan sen olevan hänenkin lempivirtensä. Olkoon 
se siis Antinkin mielivirtenä omistettu kaikille yksityisyyttään hoitajiensa liialta 
huolenpidolta varjeleville ”Anteille”.  
 
Mummoni Helmiinan perintövirsi lapsilleen ja lastenlapsilleen (virsi 275) kertoo 
minunkin tarinaani pääteemojensa kautta. Elämäni eri vaiheissa olen saanut monin 
tavoin kokea sen kuningas Salomon nimiin kirjatun totuuden , että "ihaninta ihmisessä 
on hänen laupeutensa" (Sananlaskut 19:22, aikaisempi käännös, uudessa käännöksessä 
pidetään arvokkaimpana uskollisuutta!). Ellei Jumalaa ja ihmisiä rakastavia ihmisiä olisi 
tielleni osunut, en tiedä miten minun olisi elämässä käynyt. Mutta nyt voin vilpittömästi 
sanoa, että hyvin on minullekin elämässäni käynyt. 
 
Äitini Esterin lempivirsi "Hyvä on Herra" (324) muistuttaa minua siitä, miten tärkeää 
elämän karikoissa on säilyttää uskonsa ja toivonsa siihen, että Jumala on olemukseltaan 
hyvä ja tahtoo olla sellainen myös minua kohtaan. Luulen, että oman sukuni edellisten 
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sukupolvien syviin varjoihin lapsena kiinnittynyt minäkuvani on saanut ratkaisevan 
arvokasta hoitoa juuri tästä ilosanomasta. Kerron siitä tarkemmin esimerkiksi kirjassani 
"Masentuneen turvallisuus ja toivo" (Mikkola 1979).  
 
Kohtapuoleen kuuden vuosikymmenen rikkaitten elämänvaiheiden jälkeen omaa 
”ykkösvirttäni”, Arton virttä, on vaikea nimetä, koska olen oppinut rakastamaan 
useammanlaisia virsiä vaiherikkaista elämänkäänteistäni johtuen. Tämän kirjoitustyön 
ja siihen liittyvän juurevan kulttuuriperinnön näkökulmasta katsellen se voisi olla virsi 
178 "Myös isämme uskoivat ennen", Göran Widmarkin runo vuodelta 1945, jonka 
Niilo Rauhala on suomentanut 1984. Heti tämän jälkeen virsi löysi tiensä nykyiseen 
vuoden 1986 virsikirjaan. Sydämeni hymyilee, kun katselen viimeistä säkeistöä 
kauaskantoisine, riemullisine näköaloineen: 
 
"Nyt uskossa autuuden rantaa 
jo täältä me katselemme. 
Jo virtemme kiitosta kantaa, 
me toivossa riemuitsemme. 
Vaan kerran kun pääsemme Karitsan luo,  
Soi laulumme niin kuin pauhaava vuo. 
Se iästä kiitosta Herralle soi, 
Hän armahti taivaaseen toi." 
 
Näin omakin elämäntarinani ankkuroituu luterilaisen kirkkomme virsikirjan aarteiden 
kautta 
 
- Jeesuksen nimeen ja läsnäoloon ("Oskarin vakiovirsi" 300) 
 
- hänen verensä voiman kaipaukseen ("Antinkin mielivirsi" 361) 
 
- sen nöyrään tunnustamiseen, että laupeudesta ja armon antimista minäkin elän 

("Helmiinan perintövirsi" 275) 
 
- siihen vakaumukseen, että Jumala on kuin onkin hyvä ("Esterin lempivirsi" 324) 

sekä 
 
- sen riemulliseen tunnustamiseen Jumalan ja ihmisten edessä, että Karitsan häihin 

kaipaava mies minäkin isieni kanssa olen ("Arton virsi" 178). 
 
Näiden ja monien muidenkin virsien kautta olen saanut tehdä - pastoraalipsykologisesti 
sanoen - henkilökohtaista identiteettityötäni Jumalan ja Arton välisen vuorovaikutuksen 
"ihmisenpuoleisessa päässä" etsiessäni käytännön toimintamalleja elämän arvoitusten 
keskellä miehenä, psykologina ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajana. 
 
Virret ovat kohdallani kuuluneet hyvän huomisen työkalujen joukkoon. 

  
 
 
 
 
 
 

 
TEHTÄVÄ 
 
Mitä virret ovat Sinulle aarrekammioistaan antaneet? 
 
Miten toivoisit voivasi vahvistaa omaa hengellistä identiteettiäsi - entä vanhusten? 
 
Mitä muuta jäit miettimään? 
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VII PÄÄTÖSSANAT 
 
1.  Löytyikö sopivia toimintamalleja? 
 

Tehtäväksiantona oli rakentaa toimintamalli hengellisiä tarpeita huomioivaan 
vanhustyöhön. Mallin rakenteeksi ja tarkastelukehykseksi otettiin kolmenlaisen tiedon 
näkökulmat: teoreettisen tiedon ja käytännön toimintakokemusten ohella myös taiteen 
näkökulma. Kehittämistyössä lähdettiin liikkeelle projektin opiskelijoina olleiden 
hoitajien toimintakokemuksista sekä heidän opiskeluunsa kuuluneesta tietopaketista. 
Kolehtivaroilla mahdollistettu HAVA-projekti suuntasi työn edetessä oppaan 
toimittajaa erityisesti huomioimaan virsikirjan käyttömahdollisuudet oman 
kulttuurimme ehkä perinteisimpänä hengellisten tarpeiden ilmaisemisen toimintamallina 
kaikkiin kolmeen näkökulmaan liittyen. Vanhustyössä tarvittavan toimintamallin ehkä 
keskeisimmäksi piirteeksi nähtiin sen antama mahdollisuus oppia näkökulmasta 
toiseen siirtyminen käytännön tasolla, hengellisten tarpeitten huomioinnin säilyttäen. 
 
HAVA-projekti ei siten tuottanut vain yhtä toimintamallia, vaan oppimisympäristönä 
tien etsiä omaan työyhteisöön - ja sen laadun kohentamiseen - tarvittavien 
toimintamallien lähtökohtia oppaassa kuvatun kolmenlaisen tiedon avulla omaa ja 
yhteisön työtä reflektoiden. 
 
Näin löydettävien lähtökohtien toimivuus ja niiden viitoittaman tien kulkemisen 
sujuminen jää lukijoitten ja käyttäjien testattavaksi kirjallisuuden, vertaistuen ja 
työnohjauksen avulla.  
 
Oppaassa esiin nostetut virret ja hengelliset laulut tarjonnevat runoutensa ja 
sävelmiensä kautta käyttäjälleen erinomaisen rikkaan ja käytännöllisen oppimistien 
kuljettavaksi, kenties voitaisiin puhua jopa ammattilaisellekin avautuvasta 
virsiseikkailusta.  Seikkailuun antautuvalle avautuu näköala Jeesuksen sanoman ja 
persoonan käsittämiseen ainutlaatuisena vastauksena niin työntekijän kuin vanhustenkin 
erilaisiin hengellisiin tarpeisiin. Kansainvälisenä sana- ja säveltaiteena, joka viestittää 
sekä ilosanomaa Jeesuksesta että monipuolista mahdollisuutta läpityöskennellä myös 
psykofyysisellä tasolla ilmeneviä ongelmia, virret ja hengelliset laulut ovat 
ainutlaatuinen voimavara. Kenties on aika löytää tämä voimavara uudelleen 
suomalaisen kulttuurimme piirissä toteutettavassa laadukkaassa vanhustyössä. Siksi 
oppaassa laajasti esillä ollut ”virsien pienoismaailma” tarjonnee oman näköalansa myös 
vanhustyön laatujärjestelmien arvioimiseen. Tuloksia lienee lähivuosina 
odotettavissa, mikäli tässä oppaassa hahmoteltua tietä myös kuljetaan alan erilaisissa 
toimintayksiköissä. 
 
Valitusta taidelähtöisesti painottuneesta näkökulmasta vanhustyötä ja vanhuksen 
”hyvää arkea vanhuudessa” tarkastellen avautuu esittelemässämme toimintamallissa 
niin haluttaessa mitä monipuolisin mahdollisuuksien näköala myös teoreettisen tiedon 
ja käytännön toimintakokemusten suuntaan. Virsirunojen avaamista oivalluksista 
käsin alan ammattilainen voi edetä tutkimaan vanhuksen tarpeita myös tiedelähtöisen 
tiedon kuten esimerkiksi psykologisen tai hoitotieteellisen tiedon valossa - ja löytää sen 
tuella tien, miten toimia käytännössä. Vastaavasti hän voi lähteä käytännön 
toimintakokemustensa eteen tuomista kysymyksistä käsin etsimään niihin vastauksia ja 
toimivia ratkaisuvaihtoehtoja teoreettisen tiedon ohella myös taidelähtöisestä, 
elämyspohjaisesta tiedosta, jota virret ja hengelliset laulut edustavat.  
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Hengellisten tai teoreettisten käsitteiden ja ilmaisujen merkityksen ollessa epäselvä 
apua löytynee oppaan lähdeluettelon ja liitteiden ohella niin vertaistuesta kuin 
työnohjauksestakin.   
 
Oppaamme kuvaamat toimintamallit ovat siis lähinnä nimettävissä kolmentyyppisiä 
näköaloja sisältäväksi tieksi. Tien kulkijan tulee oppia vaihtamaan näkökulmaa ja 
vertaamaan niitä toisiinsa - yksin ja yhteisönsä jäsenenä - löytääkseen ratkaisuja tiensä 
kulkemiseen ja sillä kasvamiseen oman alansa ammattilaisena. Tällöin tiedon 
sirpaleetkin ovat arvokkaita. Eli virsikirjan sanoin: 
 
”Tie valmis on, voin löytää sen, 
keskellä kysymyksien. 
On koottu sirpaleenikin 
kämmeneen Herran, pieninkin. 
--- 
Tie valmis on, voin löytää sen, 
ja luona Isän sydämen 
on paikka juuri minulla 
Isäni lasten joukossa. 
--- 
Tie valmis on, nyt tunnen sen 
ja lähden matkaan palvellen. 
Voin jakaa sen, minkä itse saan, 
rohkaista muita kulkemaan. 
--- 
Tie valmis on, ja päässä sen 
vastaus löytyy ikuinen, 
ja kerran ehjä ihminen 
ylistää tietä Kristuksen.” 
 
            VK 511:1, 5-7 
 
Eikun laulamaan ja lauluharjoituksia pitämään!  

 
 
2.  Vielä vähän siitä Jeesuksesta 
 

Apua hengellisiä tarpeita huomioivalla tiellä kulkemiseen voi löytyä myös yllättävistä 
suunnista kuten kirkkoon ja vallitsevaan uskonnollisuuteen kriittisesti suhtautuvista 
kirjoituksista - nuoren radikaalipapiston uudet raamatulle vieraat aatokset varmaankin 
puhuttelevat tietynlaisena peilinä kulttuurimme nykyisistä arvoista. Mutta ällistyä voi 
Raamattuakin lukiessa, ehkä aivan erityisesti Jeesuksesta, Jerusalemin temppelin 
rabbien puheisiin tottuneiden suntioitten tapaan:  
 
”Ei ole koskaan ihminen puhunut niinkuin se mies puhuu!” (Santala 2003, 80)   
 
Mahtaneeko Jeesus ällistyttää huomisen Suomessakin asioiden ytimeen osuvilla 
otteillaan ulkokohtaisiin uskonnollisiin menoihin tottuneita ja kyllästyneitä vanhoja ja 
nuoria - tai hengellistä elämää karttamaan tottuneita ihmistyön eksperttejä kuten 
hoitaja- ja lääkärikuntaa siinä missä kirkon omiakin työntekijöitä? Sellaista kuulee aina 
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silloin tällöin kerrottavan ja saa hämmästellä sitä nerokasta särmää, mitä ilman elämästä 
katoaa uusiutumisen seikkailu. 
 
Vaikka virret ja hengelliset laulut suomalaisena kulttuuriperintönä kertovat yhä samaa 
vanhaa sanomaa, ne tuovat nykyaikaisiin toimintamalleihin nivellettynä Taivasten 
valtakunnan lähelle: Jeesus on tosiaankin niiden mukaan käytettävissä Ylösnousseena 
Ihmisen Poikana. Virsirunojen matkassa saamme tulla osallisiksi myös Puolustajasta, 
Pyhästä Hengestä. Tämän Puolustajan olemukseen kreikankielisen nimensä 
”Parakletos” mukaisesti kuuluu aktiivisesti hakeutua sinne, missä vierelle tulijaa siinä 
muodossa tarvitaan. Vanhustyössä tarvitaan. HAVA-projektin kokemusten valossa 
uusiakin teitä vanhuksen vierelle myös löydetään. Rakentamamme toimintamalli 
tarjonnee näin joitakin keskeisiä tiedon sirpaleita niidenkin ammatillisuuden muotojen 
etsimiseen, joita vanhustyön haasteet vasta tulevina vuosina nostavat esiin. 
 
Ehkäpä tämä kolmentyyppistä tien tuntemista tarjolla pitävä toimintamallimme avaakin 
yhteiskunnan ja kirkon rakennemuutosten myötä näköalaa vielä tietoakin tärkeämpään 
seikkailuun: Jeesus on lunastustyönsä kautta tarjonnut jokaiselle häneen uskovalle 
perinnöksi Taivaan maan. Siitä sanomattomasta aarteesta kertoo vanhusten 
palvelemisessa syntyvien toimintakokemusten ja virsien taidepainotteisen evankeliumin 
ohella parhaiten Hänen oma jälkisäädöksensä - vanha kirja nimeltä Uusi Testamentti. 
Mutta sen kanssa seurustelu onkin jo ihan oma seikkailunsa! 
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Liite 1. HAVA-työryhmän vinkkejä sopivista arkivirsistä ja muista perinteisistä rukouksista 
 

Aamu 
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Työryhmä suosittelee aamunavausta kiitoksen ja ylistyksen hengessä, Vapahtajan 
läsnäoloa rukoillen, esimerkiksi näin: 
 
Kiitos olkoon Jumalalle 
suojan, levon antajalle. 
Rauhass’ olen levännyt 
uusin voimin herännyt. 
 
 
Psalmi 59:17 
 
Mutta minä laulan sinun voimastasi 
ja ylistän sinun uskollisuuttasi 
joka aamu, 
sillä sinä olet turvani, 
pakopaikka hädän päivänä. 
 
 
Virsi 547 
 
1. Joka aamu on armo uus, 
miksi huolta siis kantaa! 
Varjot väistyy ja vajavuus, 
Jeesus voimansa antaa. 
Kiitos Herran, hän auttaa tiellä, 
meidän kanssamme nyt ja aina on, 
täällä suo Isän suosion, 
rauhan luonansa siellä. 
 
2. Joka aamu on armo uus, 
huolet voimme siis heittää. 
Rangaistuksenkaan ankaruus 
ei voi armoa peittää. 
Herran hoidosta kiittäkäämme, 
kun hän taivasta varten kasvattaa, 
murheen allakin armahtaa, 
hänen turviinsa jäämme. 
 
3. Kaikki entinen katoaa, 
itkun, riemunkin aiheet, 
moni arvoitus ratkeaa, 
uudet alkavat vaiheet. 
Kohta koittaa jo päivä Herran, 
se on hänellä yksin tiedossaan. 
Siksi kiitosta veisaamaan, 
hänen voitto on kerran. 
 
 
Virsi 548 
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1. Tule kanssani, Herra Jeesus, 
tule, siunaa päivän työ. 
Tule illoin ja aamuin varhain, 
tule vielä, kun joutuu yö, 
tule vielä, kun joutuu yö 
 
2. Tule askele askeleelta 
Minun kanssani kulkemaan. 
Sua ilman en saata olla, 
pysy luonani ainiaan, 
pysy luonani ainiaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilta 
 
Yön lepoon valmistauduttaessa työryhmä tarjoaa perinteisiä rukoustekstejä vanhusten 
saataville, esimerkiksi näin: 
 
Levolle lasken, Luojani, 



HYVÄ ARKI VANHUUDESSA? 
Toimintamalleja hengellisiä tarpeita huomioivaan vanhustyöhön 
 
 

73

armias ole suojani. 
Jos sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi. 
 
tai 
 
Rakas Jeesus, siunaa meitä 
anna meille enkeleitä. 
Siivillänsä meitä peitä 
älä meitä koskaan heitä. 
 
Kysymykseen voi tulla myös kansankirkkomme oppi-isän iltarukous:  
 
Martti Lutherin iltarukous: 
 
Kiitän sinua, taivaallinen Isäni, 
Jeesuksen Kristuksen, 
rakkaan poikasi kautta, 
kun olet tämänkin päivän iltaan saakka 
niin armollisesti suojellut minua. 
Ja rukoilen sinua, 
anna minulle kaikki syntini anteeksi, 
kaikki, mitä olen tehnyt väärin, 
ja anna minun jäädä täksi yöksi 
samaan armolliseen suojaasi. 
Sillä minä annan itseni, 
ruumiini ja kaiken 
sinun käsiisi. 
Pyhä enkelisi olkoon kanssani, 
ettei paha vihollinen  
saisi mitään valtaa minuun. 
 
 
Tai sitten sopiva psalmiteksti: 
 
Psalmi 91:1-2 
 
Se, joka asuu Korkeimman suojassa 
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, 
sanoo näin: 
”Sinä, Herra, olet linnani 
ja turvapaikkani. 
Jumalani, sinuun minä turvaan.” 
Jotkut tietyt iltavirret voivat olla vanhukselle erityisen mieluisia: 
 
Virsi 563 
 
1. Ilta on tullut, Luojani, 
armias ole suojani. 
Anteeksi synnit antaen 
rauhalla siunaa Jeesuksen. 
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2. Jos vielä uuden päivän saan, 
lapsenas auta kasvamaan, 
niin että taivaan kirkas sää 
täällä jo saisi lämmittää. 
 
3. Lapsena hoida taivahan 
keskellä vieraan maailman. 
Täällä jo taivas rintaan luo, 
nukkua helmaas nyt mun suo. 
 
 
Virsi 555 
 
1. Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on, 
ja kadonnut on valo auringon. 
Ken muu mua murheissani lohduttais,  
kelt’ turvan hädässäni sielu sais. 
 
2. Päiväni rientää kohti loppuaan, 
on ilo maallinen kuin varjo vaan. 
Ei ole täällä mitään pysyvää, 
Vain siinä, Herra, sinä luoksein jää. 
 
3. Sä pahan väijytykset turhiks teet, 
sä tuskat liennät, kuivaat kyyneleet. 
miss’ on nyt , kuolema, sun voittosi, 
kun, Herra Jeesus, olet kilpeni. 
 
4. Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon, 
kun tieni painuu kuolon laaksohon. 
Sen valon tieltä varjot häviää. 
Eläissä, kuollessa sä luoksein jää. 
 
 
Virsi 552 
 
1. Mua siipeis suojaan kätke, 
oi Jeesus, Herrani, 
suojassas suo mun olla, 
jos kuinka kävisi. 
Sä kaikeks tule mulle 
valollas, neuvoillas, 
suo joka päivä elää 
mun yksin armostas. 
 
2. Suo anteeks kaikki synnit, 
puhdista verelläs, 
luo minuun uusi mieli, 
pyhitä Hengelläs. 
Ja meidät suuret, pienet 
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sun sulje suojahas, 
yö rauhainen suo meille, 
oi Jeesus, laupias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilo ja kiitos 
 
Niille vanhuksille, jotka kaipaavat päiväohjelmaansa enemmän hartautta ja sitä 
palvelevaa valmista sanoitusta, työryhmä ehdottaa esimerkiksi seuraavanlaisia tekstejä 
luettuna tai laulettuna:   
 
Psalmi 30:13 
 
Minä ylistän sinua, Herra. 
Sinä nostit minut syvyyksistä, 
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et jättänyt minua 
vihollisteni pilkattavaksi. 
Herra, minun Jumalani, 
sinua minä huusin avuksi, 
ja sinä teit minut terveeksi. 
Herra, sinä pelastit minut  
tuonelasta. 
Hautaan vaipuvien joukosta 
sinä toit minut takaisin elämään. 
Laulakaa Herralle, 
te Herran palvelijat, 
ylistäkää hänen pyhää nimeään! 
Hänen vihansa kestää vain hetken, 
hänen hyvyytensä läpi elämän. 
Illalla on vieraana itku 
mutta aamulla ilo. 
 
Minä sanoin menestyksen päivinä: 
”Ikinä minä en horju.” 
Hyvyydessäsi sinä, Herra, 
olit auttanut minut vuorille turvaan. 
Kun sitten käänsit pois kasvosi, 
minä hätäännyin. 
Sinua, Herra, minä huusin, 
Jumalani, sinulta rukoilin armoa: 
”Mitä hyötyä on siitä, 
jos minä kuolen, 
jos vaivun hautaan? 
Ylistääkö maan multa sinua, 
julistaako se sinun uskollisuuttasi? 
Herra, kuule minua ja ole minulle armollinen! 
Herra, oli sinä minun auttajani!” 
 
Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, 
riisuit yltäni suruvaatteen 
ja puit minut ilon pukuun. 
Siksi minä laulan sinulle  
kiitoslaulun, 
laulan koko sydämestäni 
enkä vaikene. 
Herra, minun Jumalani, 
sinua minä ylistän  
nyt ja aina. 
 
 
Psalmi 107:1-2 
 
Kiittäkää Herraa! 
Hän on hyvä, 
iäti kestää hänen armonsa. 
Näin sanokoot ne, jotka Herra 
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on pelastanut, 
jotka hän on tuonut  
ahdingosta vapauteen 
 
 
Vanhuksella saattaa itsellään olla myös sellaisia omia, rakkaiksi tulleita Raamatun 
psalmitekstejä, joiden kuuleminen vahvistaa häntä omassa arjessaan. 
 
Samoin myös virsikirja saattaa sisältää tällaisia vahvistavia sanoja tuttuine sävelineen, 
mahdollisesti oman lapsuuden ja nuoruuden aikaisen virsikirjan kieliasussa. Toki 
vanhus tällöin tunnistaa myös nykyisen virsikirjan kieliasusta omat vanhat 
mielitekstinsä, esimerkiksi jonkin näistä:   
 
 
Virsi 462 
 
1. Soi kunniaksi Luojan 
nyt virsi kiitoksen, 
tuon kaiken hyvän tuojan  
ja suojan ainaisen! 
Hän, Isä, rakkahasti  
ain vaalii luotujaan, 
ja kaiken taitavasti 
hän ohjaa tuolta taivaastaan. 
 
2. Hän säät ja ilmat säätää 
ja aallot tainnuttaa 
ja hyisen hallan häätää 
ja viljan vartuttaa. 
Hän onneen meidät ohjaa, 
myös aikaan vaikeaan. 
Sen rakkauden pohjaa 
ken pystyy koskaan tutkimaan. 
 
3. Siis kiitos, Herra taivaan, 
kun lahjas meille toit 
ja päivän työhön, vaivaan 
taas puhtaan leivän soit. 
Suo, että ilomielin 
myös jaamme leipämme 
ja sydämin ja kielin  
sua lakkaamatta kiitämme. 
 
 
Virsi 341 
 
1. Kiitos sulle, Jumalani, 
armostasi kaikesta, 
jota elinaikanani 
olen saanut tuntea. 
Kiitos sulle kirkkahista, 
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keväisistä päivistä. 
Kiitos myöskin raskahista 
syksyn synkän hetkistä. 
 
2. Kiitos, että rukoukset 
monet, monet kuulit sä. 
Kiitos, että pyynnöt toiset 
eivät saaneet täyttyä. 
Kiitos, kun mä hädässäni 
avun saan sun kauttasi. 
Kiitos, että synneistäni 
vapahtavi poikasi. 
 
3. Kiitos sulle jokaisesta 
elämäni hetkestä. 
Kiitos päivän paistehesta 
niin kuin pimeydestä. 
Kiitos sulle taisteluista, 
rististäkin, Jumalain. 
Kiitos, että aina muistat, 
autat mua tuskissain. 
 
4. Kiitos sulle kukkasista, 
jotka teilläin kukoisti. 
Kiitos myöskin ohdakkeista, 
jotka mua haavoitti. 
Kiitos, että tahdot mulle 
elon antaa iäisen. 
Kaikesta, oi Herra, sulle 
annan ikikiitoksen! 
 
 
Virsi 342 
 
1. Niin ihanaa on ylistää  
sinua, Jumalamme, 
ja hyvyyttäsi, voimaasi 
nyt kiittää laulullamme. 
Kuljithan aina kanssamme, 
veit taisteluissa voitolle 
ja olit auttajamme. 
 
2. Ain olet ollut luonamme 
aarteena kalleimpana. 
Elämän vesi virvoittaa, 
elämän leipä, sana. 
Armosi meille virtailee 
ja totuutesi valaisee 
kuin tähti loistavana. 
 
3. On virsi täällä heikko vain 
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ja köyhä kiitoksemme 
kaikesta, minkä meille soit 
jo täällä iloksemme. 
Me emme kyllin johtoas 
voi ylistää ja armoas, 
kun siunaat askelemme. 
 
4. Oi, ethän meitä, Herramme, 
milloinkaan yksin heitä. 
Lahjoita Hengen valkeus, 
sen anna johtaa meitä. 
Luo usko, toivo sydämeen 
ja rakkautta Jeesukseen, 
armoosi meidät peitä. 
 
 
Virsi 332 
 
1. Herraa hyvää kiittäkää, 
iloiten ylistäkää, 
luodut kaikki laulakaa 
Luojan suurta kunniaa! 
 
2. Pyhät, suuret, korkeat 
työnsä on ja oikeat, 
suuri herrautensa 
maassa on ja taivaassa. 
 
3. Kiitos Jumalallemme 
soikoon sydämestämme 
virsin, lauluin, psalttarein, 
harpuin, huiluin, kantelein. 
 
4. Kaikki, joissa henki on, 
kiittämään jo tulkohon 
herraa hyvää riemulla, 
halleluja halulla! 
 
 
Virsi 338 
 
1. Päivä vain ja hetki kerrallansa, 
siitä lohdutuksen aina saan. 
Mitä päivä tuokin tullessansa, 
Isä hoitaa lasta armollaan. 
Kädessään hän joka päivä kantaa, 
tietää kaiken, mitä tarvitsen, 
päivän kuormat, levon hetket antaa, 
murheen niin kuin ilon seesteisen. 
 
2. Joka hetki hän on lähelläni, 
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joka aamu antaa armonsa. 
Herran huomaan uskon elämäni, 
hän suo voimansa ja neuvonsa. 
Surut, huolet eivät liikaa paina, 
ne hän ottaa itse kantaakseen. 
”Niin kuin päiväs, niin on voimas aina.” 
Tähän turvaan yhä uudelleen. 
 
3. Kiitos, Herra, lupauksestasi, 
siinä annat minun levätä! 
Kiitos olkoon lohdutuksestasi, 
annat voimaa sanan lähteestä! 
Suo mun ottaa isänkädestäsi 
päivä vain ja hetki kerrallaan, 
kunnes johdat minut kädelläsi 
riemun maahan, päivään kirkkaimpaan. 
 
 
Virsi 490 
 
1. Mä silmät luon ylös taivaaseen 
ja yhteen käteni liitän. 
Sua Herra, ystävä lapsien, 
nyt hartain mielin mä kiitän. 
 
2. Sua riemullista on ylistää, 
ja mielelläni sen teenkin. 
Ei sulta pieninkään unhoon jää, 
vaan katson myös vähäiseenkin. 
 
3. Oi kiitos lahjoista, joita suot, 
niin paljon hyvyyttä riittää. 
Ja aina iloa uutta luot, 
en osaa kaikesta kiittää. 
 
4.Mä taimi olen sun tarhassas 
ja varten taivasta luotu, 
sun armollisehen huomahas 
jo syntymästäni suotu. 
 
5. Mua suojaa sä, Isä armoinen, 
sun Henkes voimalla vielä 
ja tieni johdata taivaaseen, 
iäiseen elohon siellä. 
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Ahdistus, sairaus ja suru 
 
Tekstit voivat ohjata myös johonkin sellaiseen teemaan vanhuksen muistoissa, josta 
hänen on tärkeää saada puhua arkensa hallinnan kannalta. Siksi on paikallaan, että 
annetaan mahdollisuus myös päivittäisten tai viikottaisten virsien vaihtumiseen 
vanhuksen tarvitsemalla tavalla. Virsihän voi olla mainio työkalu myös psyykkiseen 
työhön, käytännön viisauden tukena. 
 
Erityisesti tämä pitänee paikkansa seuraavien työryhmän valitsemien arjen aihepiirien 
kohdalla. Tekstit tuovat myös Raamatun lähemmäs vanhuksen arkea: 
 
Jesaja 43:1, 54:10 
 
Näin sanoo Herra, sinun armahtajasi: 
”Älä pelkää. 
Minä olen lunastanut sinut. 
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Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. 
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, 
minun rakkauteni sinuun ei järky 
eikä rauhanliittoni horju.” 
 
 
Psalmi 23 
 
Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu. 
Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, 
virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. 
Hän virvoittaa minun sieluni. 
Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. 
Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, 
en minä pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä ole minun kanssani; 
sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. 
Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani: 
ja minä saan asua Herran huoneessa 
päivieni loppuun asti. 
 
 
Psalmi 77:3 
 
Ahdingossani minä etsin apua 
Herralta, 
hänen puoleensa kurottuu käteni 
öisinkin, hellittämättä. 
Kukaan muu ei voi minua lohduttaa. 
 
 
 
 
Psalmi 34:5-8 
 
Minä käännyin Herran puoleen, 
ja hän vastasi minulle. 
Hän vapautti minut kaikesta pelosta. 
Ne, jotka katsovat häneen, 
säteilevät iloa, 
heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. 
Minä olin avuton ja huusin apua. 
Herra kuuli minua 
ja pelasti minut kaikesta hädästä. 
 
 
Saarn. 3:1-8 
 
Kaikella on määrähetkensä, 
Aikansa joka asialla taivaan alla. 
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Aika on syntyä, 
ja aika kuolla, 
aika on istuttaa 
ja aika repiä maasta, 
aika surmata 
ja aika parantaa, 
aika on purkaa 
ja aika rakentaa, 
aika itkeä 
ja aika nauraa, 
aika on valittaa 
ja aika tanssia, 
aika heitellä kiviä 
ja aika ne kerätä, 
aika on syleillä  
ja aika olla erossa, 
aika etsiä 
ja aika kadottaa, 
aika on säilyttää 
ja aika viskata menemään, 
aika repäistä rikki 
ja aika ommella yhteen, 
aika olla vaiti 
ja aika puhua, 
aika rakastaa  
ja aika vihata, 
aika on sodalla 
ja aikansa rauhalla. 
 
 
Toivoa ylläpitävien erilaisten aikojen käsittelystä voi olla paikallaan siirtyä virsien 
rikkaaseen tunneilmaisuun ja sitä tietää eteenpäin vaikeuksien käsittelyssä: 
 
Virsi 361 
 
1. Koska valaissee kointähtönen 
mua köyhää kerjääjää? 
Koska päättyy matka yöllinen? 
On yhä hämärää. 
Taivaalle nostan yhtenään 
katseeni kaipaavan. 
Valoa jos en näekään, 
sen tiedän loistavan. 
 
2. Koska vakuudeksi armosta 
jo valo koittanee? 
Koska päässee sydän vaivasta 
ja usko kasvanee? 
Ah, pääsisinpä näkemään 
jo Herran autuuden! 
Vaan vaikken vielä nähnytkään,  
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saan kerran nähdä sen. 
 
3. Herra Jeesus, pyydän sinua 
kaikesta sielusta, 
hoida Hengelläsi minua, 
murheissa lohduta. 
Kirkasta, Herra, itsesi 
nyt sydämelleni 
ja verelläsi puhtaaksi 
tee omatuntoni. 
 
4. Kun mä kerran pääsen tuntemaan 
voimaa sun veresi, 
en mä enää jouda tuhlaamaan 
kallista lahjaasi. 
Tee minut kaipaavaiseksi, 
tyhjäksi kokonaan, 
armoa kerjääväiseksi, 
armosi että saan. 
 
5. Herra Jeesus, eteen katseesi 
käyn tässä toivossa. 
Kyynelin nyt käännyn puoleesi 
ja pyydän armoa. 
En mene pois, ennen kuin saan 
haavoissas kalliissa 
levon ja ilon autuaan, 
niin, aamen uskossa. 
 
 
 
 
Virsi 388 
 
1. Jeesus, johdata  
tiemme kulkua. 
Auta, että kiiruhdamme, 
jälkiäsi noudatamme. 
Kätes meille suo, 
ohjaa Isän luo, 
 
2. Alla kyynelten, 
Jeesus, pyytelen, 
etten turhaan valittaisi 
enkä tieltäs poikkeaisi. 
Koetusten tie 
luokses, Herra, vie. 
 
3. Murheen alhossa 
ole turvana, 
että armos vahvistaisi, 
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kestävyyteen totuttaisi. 
Nosta mieleni 
määränpäähäni. 
 
4. Johda matkani, 
rakas Herrani. 
Saata rauhaan ahdingoista, 
esteet viimeisetkin poista. 
Avaa ovesi, 
päästä lepoosi. 
 
 
Virsi 397 
 
1. Kun on turva Jumalassa, 
turvassa on paremmassa 
kuin on tähti taivahalla, 
lintu emon siiven alla. 
 
2. Herra seurakunnassansa 
aina hoitaa lapsiansa. 
Armonsa hän heille antaa, 
käsillänsä heitä kantaa. 
 
3. Käsistä ei väkevistä 
mikään heitä irti riistä. 
Omakseen hän heidät osti, 
kuolemasta eloon nosti. 
 
4. Milloin murheet heitä kohtaa, 
niiden alla Herra johtaa, 
ilon, lohdun antaa heille, 
uuden voiman uupuneille. 
 
5. Iloitse siis auttajasta, 
Herran kansa Jumalasta! 
Maahan lyö hän vainoojamme, 
sanansa on voimanamme. 
 
6. Käyköön myöten taikka vastaan, 
eipä Isä hylkää lastaan. 
Herra ohjaa parhaaksemme 
kaikki vaiheet päiviemme. 
 
 
Sua kohti, Herrani 
 
1. Sua kohti, Herrani, sua kohti ain, 
mua joskin ahdistaa, luokses risti vain. 
Kuitenkin laulunain, soi täällä kulkeissan: 
Sua kohti, Herrani, sua kohti ain. 
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2. Kun päivä kätköhön pois pilviin käy, 
yö synkkä yllättää, tietä kun ei näy. 
Niin nostan kaivaten, taivaalle katsehen. 
Sua kohti, Herrani, sua kohti ain. 
 
3. Tie taivaan nähdä suo, luokses mi vie, 
jos täällä synkeys kuinka suuri lie. 
Oi, ollos lohtunain, suojaasi kätke ain. 
Sua kohti, Herrani, sua kohti ain. 
 
4. Kun taival päättynyt on viimeinen, 
kun sielu taivaaseen, liitää riemuiten. 
Ei tuskat yltää voi, kirkkaana laulu soi: 
Sua kohti Herrani, sua kohti ain. 
  
 
Suojelusenkeli 
  
1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,  
hänt'  ihana enkeli kotihin vie.  
Niin pitkä on matka ei kotia näy,  
vaan ihana enkeli vieressä käy.  
vaan ihana enkeli vieressä käy.  
 
2. On pimeä korpi ja kivinen tie  
ja usein sen käytävä liukaskin lie,  
oi, pianhan lapsonen langeta vois,  
jos käsi ei enkelin kädessä ois  
jos käsi ei enkelin kädessä ois. 
 
3. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, 
vaan ihana enkeli kotihin vie. 
Oi laps’, ethän milloinkaan ottaa sä vois 
sun kättäsi enkelin kädestä pois, 
sun kättäsi enkelin kädestä pois. 
 
 
Yksin en kulje 
 
1. Yksin en kulje, en hetkeäkään. 
Vierelläin aina mä Jeesuksen nään. 
:,:Suojellen, varjellen, nostaen, auttaen 
kanssain Hän käy kautta maailman tään.:,: 
 
2. Kiusaus korpehen synkeähän 
tieni jos johtaa, käy vierelläin Hän. 
:,:Yksin en taistele; suurta on tietää se, 
yön kun mä ylläin nään myrskyävän.:,: 
 
3. Murhe kun murtavi sydäntäni, 
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läsnä on silloinkin Mestarini. 
:,:Lohtua taivahan tuopi Hän vaivahan. 
Kyyneleet kaikki pois kuivailevi.:,: 
 
4. Hiljaisen hetken taas Herra kun suo, 
silloin mä muistan: oi, verensä vuo 
:,:hinta on sieluni, oi, rakas Mestari, 
synteini tähden on haavasi nuo!:,: 
 
5. Yksin en kulje, en hetkeäkään. 
Vierelläin aina mä Jeesuksen nään. 
:,:Ylistys ylhäisen, parhaimmain paimenen! 
Rakkaus suuri, sen turviin mä jään.:,: 
 
 
Mun kanteleeni kauniimmin 
 
1. :,:Mun kanteleeni kauniimmin  
taivaassa kerran soi:,: 
:,: Siell’ uusin äänin suloisin 
mun suuni laulaa voi:,: 
 
2. :,:Oi, halleluja rakkaalle, 
mun Jeesukselleni:,: 
:,:Ah, autuas on päivä se, 
kun pääsen luoksesi:,: 
 
 
 
Martti Luther suositteli selkeästi tarttumaan myös uskontunnustuksen ja/ tai Isä meidän 
rukouksen ja Herran siunauksen antamaan tukeen.  
 
Monet vanhukset osaavatkin ne ulkoa: 
 
USKONTUNNUSTUS 
 
Minä uskon Jumalaan, 
Isään, Kaikkivaltiaaseen, 
taivaan ja maan luojaan, 
 
ja Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta, 
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, 
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, 
astui alas tuonelaan, 
nousi kolmantena päivänä kuolleista, 
astui ylös taivaisiin, 
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella 
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, 
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ja Pyhään Henkeen, 
pyhän yhteisen seurakunnan, 
pyhäin yhteyden, 
syntien anteeksiantamisen, 
ruumiin ylösnousemisen 
ja iankaikkisen elämän. 
 
 
ISÄ MEIDÄN -RUKOUS 
 
Isä meidän, 
joka olet taivaissa. 
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi. 
Tapahtukoon sinun tahtosi 
myös maan päällä niin kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme. 
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, 
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, 
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta. 
Sillä sinun on valtakunta 
ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti. 
Aamen 
 
 
HERRAN SIUNAUS 
 
Herra siunatkoon sinua 
ja varjelkoon sinua. 
Herra valistakoon kasvonsa sinulle  
ja olkoon sinulle armollinen. 
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi 
ja antakoon sinulle rauhan. 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen. 
 
 
Yhdessä hoitajan ja/ tai muiden vanhusten läsnäollessa luettu tai laulettu teksti voi 
tuoda vanhuksen arjen keskelle syvästi kaivatun juhlahetken. Tällaisessa tilanteessa 
voikin olla paikallaan kysyä jotakin vanhuksen tuntemista juhlavirsistä, jotka kiitoksen 
ja ylistyksen ohella (virret 320-345) ohella saattavat löytyä myös kirkollisina 
juhlapäivinä laulettujen virsien joukosta (virret 1-163).  
 
Onhan aito inhimillinen kohtaaminen keskellä arjen vaivoja ja kysymyksiä mitä rikkain 
juhla myös seurakuntakulttuuriin kuuluvalla tavalla! Inhimillinen ja jumalallinen 
läsnäolo eivät toki ole toisensa käytännössä poissulkevia vaihtoehtoja: Jumalan Poikana 
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tuntemamme ja kunnioittamamme Vapahtaja nimittikin itse itseään Raamattumme 
mukaan toistuvasti  "Ihmisen pojaksi". 
 
Ammattitaitoa vanhustyössä onkin paneutua Virsikirjan ja Raamatun teksteihin 
riittävästi sekä jumalallista että inhimillistä sisäkkäin tarjoavina työkaluina. 
 
                                                                                                                    AM 
 
Työryhmän käyttämä lähdekirjallisuus: 
 
  
Kotien rukouskirja. Lasten Keskus Oy. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2000 
Lapsuuteni tutut rukoukset. Kirjapaja. Gummerus Oy, Jyväskylä 1979. 
Raamattu. (sekä uusi että vanha käännös) 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1987 
(Sua kohti Herrani; vanhat sanat) 
Vapaaseurakuntien hengellinen laulukirja 
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Liite 2. Koivurannan palvelukeskuksen käyttämiä lomakkeita 
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Liite 3. Ohjelehtinen vainajan omaisille 
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