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1 JOHDANTO

Kotikäyntityö on olennainen osa seurakunnan diakoniatyötä. Keskityn tässä lopputyössä
erityisesti vanhusten parissa tehtävään kotikäyntityöhön.
Vanhusten parissa tehtävällä kotikäyntityöllä on pitkät perinteet seurakunnissamme.
Muuttuva yhteiskunta antaa jatkuvasti haasteita työllemme. Työn kehittämien nostaa
keskusteluun seurakunnan perustehtävän ja mahdollisuudet vanhusten hyvän elämän
turvaamisessa.

Seurakuntamme diakoniatyöntekijät teimme kotikäyntityöhön liittyvän
kehittämistehtävän vuosina 2006-2007. Kehittämistehtävän tärkeimmät tavoitteet olivat
kotikäyntityön laadun kehittäminen ja määrän lisääminen. Yhtenä laadun kehittämisen
mahdollisuutena nähtiin kotikäynneillä käytettävän materiaalin kehittäminen. Tässä
omassa lopputyössäni tartuin tähän kehittämishaasteeseen. Näin lopputyöni aihe nousee
seurakuntamme tarpeesta.

Olen usein kotikäynneillä pohtinut, että miten voisin tehdä asiakkaan kohtaamisesta
laadukkaamman. Erityisesti pidän tärkeänä sielunhoidollista ja hengellistä kohtaamista.
Niinpä päädyin suunnittelemaan kotikäyntityöhön tarkoitettujen kotialttarien
rakentamista sekä pöytäkuvien rakentamista.
Seurakunnan tehtävänä on huolehtia vanhuksen hengellisen ja henkisen elämän
tukemisesta myös siinä vaiheessa, kun vanhus ei enää pääse kodistaan seurakunnan
tilaisuuksiin.
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2 VANHUSTEN DIAKONINEN KOTIKÄYNTITYÖ JA SEN TAVOITTEET

2.1 Vanhusten diakoninen kotikäyntityö

Vanhusten diakoninen kotikäyntityö on työtä, jossa etusijalla ovat heikoimmassa
asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset. Diakonisen vanhustyön tehtävänä on
ihmisarvon puolustaminen, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen
sekä henkisen ja hengellisen elämän vahvistaminen.

Vanhukset tarvitsevat erityisesti tukea ja apua silloin kun heidän elämässään on
tapahtunut jokin merkittävä muutos: sairastuminen, leskeytyminen tai muutto uuteen
asuinympäristöön. Myös yksinäisyys ja masentuneisuus vaikeuttavat vanhuksen elämää.

Vanhusten määrän lisääntyminen, omaisten ja läheisten puuttuminen tai heidän
asuminen muualla lisäävät kotikäyntityön tarvetta. Myöskin vanhuuden tuomat
rajoitteet vaikeuttavat liikkumista kodin ulkopuolella ja muiden ihmisten kohtaamista.
Kotikäyntityön tarvetta yhteiskunnassamme on kasvavassa määrin.

2.2 Kotikäyntityön tavoitteet

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luoma ja siksi arvokas. Ihmisen
arvo ei perustu ikään eikä sosiaaliseen asemaan, ja siksi häntä on kohdeltava
ihmisarvoisesti kaikissa hänen elämänvaiheissaan. Kirkko on osallisuuden yhteisö, jossa
vanhuksilla on oikeus seurakuntayhteyteen, hengelliseen hoitoon ja huolenpitoon sekä
sanan ja sakramenttien osallisuuteen riippumatta siitä, pääseekö hän liikkeelle kodin
ulkopuolisiin tilaisuuksiin (Kirkon vanhustyön strategia 2015.) Kotikäyntityön yksi tärkeä
tavoite on siis seurakuntayhteyden ylläpitäminen. Kirkko viedään vanhuksen luokse.
Hengellisyyden vaaliminen, sielunhoito, toivon välittäminen, kiireettömän ajan
antaminen ovat seurakunnan perustehtäviä.
Kotikäynneillä voidaan lieventää yksinäisyyttä. Vanhus saattaa kokea tulleeksi hoidetuksi
jo pelkän toisen ihmisen rinnalla olon kokemuksesta.
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Tärkeää kohtaamisessa on kokonaisvaltainen kohtaaminen. Vanhuksen kotona
tapahtuvan kotikäynnin tavoitteet määrittyvät vanhuksen tarpeesta käsin. On tärkeää
rakentaa luottamuksellinen suhde.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 on Kohtaamisen
kirkko. Kirkko on kohtaamisen yhteisö. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa Jumalan,
lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden. Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkon
tulee siis toimia siellä missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Kuljemme toistemme rinnalla ja
jaamme tarinamme.
Näiden suuntaviivojen mukaisesti kirkon on myös mentävä seurakuntalaisen luo silloin
kun seurakuntalainen on estynyt itse tulemaan kirkon piirin. Näen tärkeänä
kotikäyntityön merkityksen vanhusten parissa. Vanhuksille tulee mahdollistaa uskon,
toivon ja rakkauden kokeminen omassa elämässään. Uskon hoitaminen, yhteys
armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivon tuominen, Jeesuksen
lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkauden kokeminen, Pyhä Henki rohkaisee meitä
rakastamaan toisiamme. Nämä tärkeät asiat usko, toivo ja rakkaus ovat nostettu
kohtaamisen kirkon tärkeiksi arvoiksi. Näistä arvoista käsin on hienoa lähteä myös
tekemään kotikäyntityötä. Kohdata lähimmäinen hänen omassa kodissaan tai
hoitopaikassaan silloin kun ei itse enää pääse osallistumaan. Näin toteutuu lähimmäisen
rakkaus.

Työssäni olen kokenut tärkeäksi kehittää sielunhoidollista kohtaamista vanhuksen
kotona. Miten luoda kohtaamiselle sellaiset puitteet, että kohtaamisesta tulee
mahdollisimman hoitava. Tästä tavoitteesta on noussut ajatukset erilaisten kotialttarin
rakentamisesta sekä pöytäkuvien tekemisestä yhdessä vanhuksen kanssa. Kotialttarien
avulla havainnollistetaan hartaushetkeä ja pöytäkuvien avulla voidaan tehdä
muistelutyötä omasta elämästä.
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3 HENGELLINEN JA HENKINEN KOHTAAMINEN

3.1 Hartaushetki kotona

Työntekijän tulee valmistautua huolellisesti mennessään kotikäynnille. Aikaa tulee varata
riittävästi. Aitoon läsnäoloon kuuluu kiireettömyys, välttäminen ja kuunteleminen.
Vanhuksen kanssa voidaan puhua hengellisistä asioista, mikäli hän itse sitä toivoo. Myös
hartauden pitämiseen tulee olla vanhuksen suostumus. Mikäli vanhus on hyvin sairas tai
kärsii muistisairaudesta niin kotikäynnin sisällöstä on hyvä puhua omaisten kanssa.
Työntekijän on huomioitava aina se tilanne millaiseen kotiin hän on menossa. Onko
kodissa tapahtunut jotain erityistä esim. surukoti.
Seurakunnan työntekijältä usein odotetaan hengellisen elämän hoitamista. Hartaus,
rukous, virret ja hiljentyminen ovat tärkeitä asioita. Mukaan työntekijä voi varata
virsikirjan, Raamatun, kirkkokäsikirjan tai katekismuksen, kynttilän, pienen ristin tai
ikonin. Hartauskirjat ja Päivän tunnussana ovat myös hyviä vaihtoehtoja hartaus
tilanteeseen.

Henkilökohtaisesti pyrin pitämään hartaushetken aina kirkkovuodessa meneillään olevan
aiheen mukaan. Erityisesti suurimmat juhlapyhät kuten joulu ja pääsiäinen ovat tärkeitä
tuoda esille.
Hartaushetken havainnollistamiseen olen valmistuttanut liinat joista löytyy kaikki
liturgiset värit (Liite 1). Näin voi hyvin tuoda kirkkovuoden kierron näkyviin
hartaushetkeen myös liturgisin värein. Olen myös suunnitellut kotialttarit erityisesti
joulua ja pääsiäisen aikaa ajatellen. (Liite 2)
Surukotia varten olen myös valmistellut kotialttarin. ( Liite 3)

Tarvittaessa myös tulee mahdollistaa ehtoollisen saanti ja ripin mahdollisuus.
Kotikäynnille voi kutsua papin ja diakonia virkaan vihitty voi myös viedä sairaalle
messussa konsekroidun ehtoollisen, jolloin hän toimii ehtoollisavustajan tehtävissä.
Omassa työssäni en ole antanut ehtoollista kotikäynnillä vaan olen aina pyytänyt papin
mukaani ja olemme yhdessä asiakkaan kanssa viettäneet ehtoollista.
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3.2 Sukupuu ja elämänkaari

Mistä olen lähtöisin, mitkä ovat juureni, millainen minun perheeni ja sukuni on? Tärkeitä
kysymyksiä meille jokaiselle, myös vanhukselle. On tärkeää saada käsitellä muistoja
omista läheisistään ja yhdessä eletystä elämästä iloineen ja suruineen. Olen huomannut
että vanhukset haluavat puhua läheisistään ja ihmissuhteistaan. Keskusteluista usein
nousee hyvin kipeitäkin asioita. Muistelu ja asioiden käsittely saattaa parhaimmillaan
tuoda helpotusta ja asioiden hyväksyntää. Näin vanhuksen elämänlaatu ja psyykkinen
hyvinvointi paranee.
Sukupuutyöskentely nostaa esiin myös kaikkia niitä rakkaita ja hyviä asioita jotka liittyvät
läheisiin.
Tällaista työskentelyä varten olen valmistanut pöytäkuva materiaali paketin, jossa liinalle
asetetaan puu johon voidaan laittaa riippumaan erilaisia esineitä ja koristeita. Näin
voidaan esineiden avulla hahmottaa omaa sukua. Tavarat voidaan asettaa myös liinalle
puun viereen.
Elämänkaari työskentely on myös hyvin tärkeää vanhusten kanssa. Mitä kaikkea elämän
aikana onkaan tapahtunut lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa.
Mitkä ovat olleet niitä kohokohtia, mitkä asiat ovat tuoneet surua, missä olen asunut ja
työskennellyt jne. Tällaista työskentelyä varten olen valmistanut pöytäkuva materiaali
paketin josta voi rakentaa esineiden avulla oman elämänkaaren.
Tällainen työskentely on mielestäni sitä henkistä hyvinvointia parantavaa. Vanhus tulee
kuulluksi oman elämän tärkeimmissä asioissa. Hän voi halutessaan käsitellä itselleen
vaikeita asioita ja myös iloita elämän tuomista hyvistä hetkistä.
Kiitollisuus elämää kohtaan, anteeksiantaminen, siunauksen ja Jumala
johdatuksen esille tuominen ovat myös tärkeitä aiheita työskentelyn ohessa.
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4 PÖYTÄKUVA TYÖSKENTELY
Olen työssäni käyttänyt paljon lattiakuvia käsitellessäni esim. seurakuntaa, surua,
Raamatun kertomuksia. Olen kokenut sen mielekkäänä työskentely muotona. Tällaisen
työskentelyn innoittamana olen toteuttanut myös pöytäkuvia eläkeläisten kanssa.
Pöytäkuva työskentelyssä jokainen on saanut tehdä oman kuvansa liinalle. Aiheena ovat
olleet lapsuuden mm. kotini, kesä, suru. Itsenäisen työskentelyn jälkeen jokainen on
saanut halutessaan kertoa omasta kuvastaan. Päätökseksi olemme aina sytyttäneet
Kristus-kynttilän ja hiljentyneet rukoukseen.
Sielunhoitokoulutuksessa syntyi ajatus, että myös kotikäynnillä voisi työstää asioita
pöytäkuvan avulla. Teemaksi päätin ottaa sukupuun ja elämänkaaren.

Pöytäkuvan rakentamiseen käytetään esineitä ja erilaisia materiaaleja, joista tehdään
symbolisia merkkejä.
Materiaalina voidaan käyttää erivärisiä liinoja, kiviä, käpyjä, oksia, lehtiä sekä pientä
materiaalia kuten huopaa, helmiä, höyheniä, simpukoita sekä pieniä koristeita.
Luonnonmateriaalit sopivat hyvin pöytäkuvien materiaaliksi. Luonnosta löytyvinä ne ovat
jo sellaisenaan arvokkaita ja kauniita. Niiden yksinkertaisuus ja luonnollisuus viehättää
pöytäkuvan tekijää ja herättää mielikuvia.
Samoin kaikki puusta valmistettu materiaali, kuten puiset renkaat, pallot ja lastut, ovat
monikäyttöisiä.
Lasikivien yksinkertainen kauneus viehättää tekijää aina uudelleen. Huovasta leikatut
ympyrät ja kukanlehdiksi muuntuvat soikeat palat ovat myös käyttökelpoisia. ( Mäkinen
2007,17–18 ).
Lisäksi tarvitaan myös erivärisiä narunpätkiä, koristepuu ja kynttilä.
Materiaalinvalinnassa on hyvä käyttää mielikuvitusta, mutta pitää samalla mielessään
esineisiin liittyvä symbolikieli ja yksinkertaisten asioiden arvostaminen.
Pöydälle asetettavien esineiden ja liinojen väreillä on myös merkityksensä:
-

Vihreä herättää ajatuksia vihreästä luonnosta, niityistä, metsistä, kasvusta, keväästä
ja elämästä. Siihen liittyy myös toivo ja lupaus.

-

Keltainen tuo mieleen auringon, valon, päivän, kypsän viljan ja täyteyden. Samalla
se herättää ajatuksia autiomaasta, kuumuudesta ja janosta.

-

Sininen johtaa ajatuksia veteen, lähteelle, kaivoon, järveen, mereen ja sateeseen.
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-

Tummansinisenä se kuvaa yötaivasta päämme päällä.

-

Ruskea muistuttaa maasta ja sen ristiriitaisuudesta, elämää tuovista pelloista, puista
ja leivästä, kuihtuneista lehdistä ja myös elämän lopusta.

-

Musta yhdistetään pimeyteen, yöhön suruun, pelkoon ja kuolemaan.

-

Valkoinen kertoo puhtaudesta ja tyhjyydestä, mutta tuo keskellemme myös suuren
juhlan.

-

Kulta ilmentää suurinta laatua ja arvoa. Se on tuonpuoleisuuden ja jumaluuden väri.
(Mäkinen 2007,18)

Erivärisillä esineillä ja liinoilla voi myös tuoda esille sisäistä tunnemaailmaa. Värien
maailma tuo oman ulottuvuutensa työskentelyyn.

Pöytäkuva työskentelyssä käytetään mielikuvia virittävää, symbolista menetelmää.
Olennaista ovat aistihavaintoon perustuvat ja mieltä virittävät tekeminen, jonka avulla
rakennetaan suhdetta käsiteltävän asian sisältöön ja joka ilmaistaan myös sanoin.
Kokemus, jossa rakennetaan yhteyttä omaan itseen ja teemaan, eivät tapahdu vain
tiedollisella tasolla, vaan koskettavat koko persoonaa.
Tärkeää on, että pöytäkuvan äärellä saa rauhassa viipyä oman elämänsä kokemuksissa ja
kysymyksissä. Työskentelyn tarkoituksena on kannatella, luoda toivoa ja rohkeutta oman
elämänsä kohtaamiseen.

4.1 Sukupuu työskentely

Tämän työskentelyn tarkoituksena on muistella omaa perhettään ja sukuaan. Keskustella
perheen rakenteesta, ihmissuhteista ja vuorovaikutuksista. Työskentely ei ole perinteisen
sukupuun piirtämistä, vaan pöytäkuva materiaaleista rakennetaan sukupuu.
Rakentamisen ohessa keskustellaan suvusta nousevista asioista.
Olen hankkinut koristepuun johon sukupuu voidaan rakentaa. Puun oksille voidaan
ripustaa erilaisia esineitä ja koristeita jotka symbolisesti kuvaavat suvun jäseniä. Sukua
voidaan kuvata myös puun viereen liinan päälle.
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Työskentely:
-

Aloitetaan laulamalla virsi
(Virsiehdotuksia: 464, 471, 492)
Kerrotaan lyhyesti pöytäkuva työskentelystä jonka aiheena on sukupuu ja annetaan
asiakkaan valita aiheeseen sopiva liinan väri

-

Asetetaan koristepuu liinan päälle

-

Asiakas alkaa rakentaa omaa sukupuutaan tarjolla olevista materiaaleista

-

Keskustellaan syntyneestä sukupuusta

-

Päätteeksi sytytetään Kristus-kynttilä ja hiljennytään rukoukseen

-

Päätös virsi
(Virsiehdotuksia: 338, 341)

-

Työskentelyn jälkeen on hyvä keskustella miltä työskentely tuntui

4.2 Elämänkaari työskentely

Sielunhoitokoulutuksessa luimme kirjan, Elämänkaaripsykologia, Tony Dunderfelt.
Innostuin kirjasta valtavasti ja sen myötä syntyi ajatus rakentaa pöytäkuva aiheesta
elämänkaari.

Kuvaan tähän alkuun lyhyesti kirjasta nousevia ajatuksia.
Motto: ”Jokainen käy yksilöllisellä tavalla läpi kaikille yhteiset elämänvaiheet.”

Ihminen kehittyy koko elämänsä ajan ei vain lapsuudessa ja nuoruudessa. Kehitys on
fyysisten, sosiaalisten, psyykkisten ja yksilöllisten voimien yhteisvaikutusta. Jokaisen
ihmisen elämä muodostaa ainutlaatuisen yksilöllisen kokonaisuuden.
Suurista yksilöllisistä eroista huolimatta ihmisen elämänkaaresta voidaan löytää yleisiä
kehityksen lainmukaisuuksia. Elämänkaaripsykologia käsitellee eri kehitysvaiheita,
siirtymistä ja niitä haasteita joita elämä tuo mukanaan meille jokaiselle.
Yksilön kehitystapahtumia voidaan siitä riippumatta, mihin elämänvaiheisiin ne ajoittuvat,
ymmärtää parhaiten kun ne suhteutetaan kehityksen yleisiin lainmukaisuuksiin.
Ihmisen kehitys on hyvin moninaista. Se on kulkemista eteenpäin ja ylöspäin, taaksepäin
ja alas, risteyskohtiin ja vielä syvemmälle, mutta aina pyrkimyksenä kuitenkin selvitä.
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Elämänkaaripsykologiassa kosketetaan sekä surua että elämän iloa, ihmisen suuruutta ja
pienuutta, materiaa ja henkeä, menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. Perusviestinä on
tietty elämänmakuinen optimismi.
Tony Dunderfeltin kirjassa ihmisen kehitys oli jaettu neljään eri vaiheeseen:
1. Ihmisen kehityksen perusvaihe (0 - 20v.)
2. Jäsentymisen vaihe (20 - 40v.)
3. Yksilöllisten päämäärien vaihe (40 - 60/65 v.)
4. Kypsyyden ikävaihe (60/65 – vuotiaasta eteenpäin)
On hienoa, että ihminen kehittyy koko elämänajan. Kullekin ikäkaudelle kuuluvat omat
vaiheensa.
Ihmisen elämänkaaressa voi kuitenkin olla hyvin vaikeita asioita joista on vaikea selvitä.
Meidän tehtävämme työssämme on auttaa, kulkea rinnalla, kuunnella.
Etsiä yhdessä elämäniloa. Elämänkaaripsykologia voi tuoda osaltaan ymmärrystä eri
elämänvaiheisiin kuuluvista kriiseistä ja kehityksen vaiheista. Toisaalta on lohdullista
huomata että monet asiat koskevat jokaista, ovat ihmisyyteen kuuluvia.
Ajattelin työssäni ottaa aiheeksi kotikäynnillä oman elämänkaaren / elämän- vaiheiden
pohdiskelua.

Kypsyyden ikävaiheessa siirrytään eläkkeelle. Usein ihminen suuntaa eläkkeelle
siirtyessään huomionsa yhteiskunnallisista ja työelämän arvoista sisäisempiin arvoihin.
Kehollisiin muutoksiin sopeutuminen on keskeinen kehityshaaste. Muuttuneet roolit
(eläkeläinen, isovanhempi) tuovat myös mukanaan haasteita.
Miten ikääntyvä ihminen sitten selviää näistä haasteista riippuu siitä kuinka hän
aikaisemmin on selvinnyt elämänvaiheittensa haasteista. Kokeeko hän menneen
elämänsä mielekkäänä vai ei?
Muisteleminen voi olla hyvä keino käydä läpi elämäänsä. Elämäntarkastelu auttaa oman
elämän hahmottamisessa, auttaa ihmistä hyväksymään elämänsä
ylä- ja alamäkiä.
Muisteleminen on merkitystä luovaa ja jopa parantavaa toimintaa. Se luo jatkuvuutta ja
auttaa ihmistä ylläpitämään itsearvostustaan. Ihmisen kertoessaan elämäntarinaansa,
hän muokkaa tarinaansa uudelleen joka kerta kun hän siitä puhuu. Muisteleminen ei siis
ole vai vanhojen mielikuvien kertausta, vaan jatkuvaa luomista. Se on oikeastaan oman
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minuuden rakentamista, matka menneisyyteen, joka antaa voimia myös tulevaisuuden
kohtaamiseen.

Ihminen tarvitsee läpi elämänsä toista ihmistä, jonkun tai joitakuita, jotka pystyvät
kysymyksillään, kiinnostuksellaan ja rakkaudellaan koskettamaan hänen sisäisyyttään,
kysymyksiään ja tarpeitaan. Tämä vuorovaikutuksellinen ”peilisuhde” luo niin lapsena
kuin aikuisena ja vanhanakin yksilöllisyyttä, se vahvistaa ja rakentaa ihmisyytemme
korkeinta ja syvintä osaa. (Dunderfelt 1997, 214–215).

Psykologi Erik H. Eriksonin mukaan ikääntyvä ihmisen psykososiaalisen kehityksen kriisiin
kuuluu seuraavia asioita. Vanhuudessa on aika hyväksyä eletty elämä. Hänen mukaansa
tämän kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa viisauden tunteen. Epäonnistunut ratkaisu
tuottaa kuolemanpelkoa ja ahdistusta menneisyydestä, jonka olisi voinut elää toisinkin.
Ihminen joka kohtaa vanhuuden siihen kuuluvine kokemuksineen ja kehitystehtävineen,
saavuttaa minän eheyden.

Näiden pohdintojen jälkeen koen merkitykselliseksi elämänkaari työskentelyn vanhusten
parissa.

Työskentely:
-

Aloitetaan laulamalla virsi
( Virsiehdotuksia: 470, 462, 375 )
Johdatellaan aiheeseen eli miettimään omaan elämän tärkeitä tapahtumia.

-

Valitaan sopivan värinen liina ja elämää kuvaava naru. Asetetaan liina pöydälle ja
siihen narusta muodostetaan elämänkaari

-

Elämänkaareen aletaan asetella erilaisia esineitä ja asioita kuvamaan oman elämän
vaiheita. Pöydällä on materiaalia elämänkaaren rakentamista varten

-

Keskustellaan syntyneestä kuvasta

-

Sytytetään Kristus-kynttilä ja hiljennytään rukoukseen

-

Loppu virsi
( Virsiehdotuksia: 397, 511, 329, 332 )

-

Päätteeksi keskustellaan miltä työskentely tuntui
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5 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS ASIAKKAAN LUONA
Sovin aiheeseeni liittyvät kotikäynnit 87- vuotiaan rouvan luokse. Hän on minulle
entuudesta tuttu ja olen käynyt hänen luonaan useamman vuoden ajan. Asiakas on
jäänyt leskeksi muutamia vuosia sitten ja hän sai olla avioliitossa 64 vuotta. Nyt hän asuu
palvelutalossa. Kävin sopimassa työskentelystä etukäteen hänen luonaan jotta hän ehtii
valmistautua aiheeseen. Sovimme yhteensä kaksi kotikäyntiä sukupuu työskentelyä ja
elämänkaari työskentelyä varten.

5.1 Sukupuu työskentely kotikäynnillä

Aloitimme kotikäynnin vaihtamalla kuulumisia ja juomalla päiväkahvit. Siitä siirryimme
sujuvasti sukupuu aiheeseemme.
Asettelin pöydälle sukupuu työskentely materiaalit. Ensin laitoin pöydälle valkoisen liinan
ja sen päälle puisen koristepuun. Pienet esineet ja koristeet laitoin esille peltisessä
sydänrasiassa. Rasiassa oli kultaisen värisiä palloja, hopeisia ja kultaisia sydämiä,
timantteja, enkeleitä, pieniä kelloja ja omenia. Näitä kaikkia pystyy ripustamaan puuhun.
Lisäksi oli kirkkaita ja värillisiä lasikiviä. Niitä voi asetella liinalle puun viereen.

Laitoimme koristepuuhun aluksi hänen vanhempansa kultainen ja hopeinen sydän. Sitten
asiakkaan ja hänen puolisonsa kultainen pallo ja kultainen sydän.
Sen jälkeen sisarukset (4) ja heidän puolisonsa, kultainen pallo ja kultainen sydän sekä
yhden nuorena kuolleen veljen, pieni enkeli. Sisaruksien lapset asettelimme liinan päälle,
kirkkaita ja värillisiä lasikiviä.
Puolison sisarukset (4) perheineen asettelimme liinalle, kirkkaita lasikiviä ja kultaisia ja
hopeisia sydämiä.
Sen laajemmalle emme suvussa menneet.
Asiakkaan lapsuudenkoti sijaitsi Niinisalossa ja he asuivat sotilaskylässä. Perheen äiti oli
kotiäiti ja hän hoiti maatilaa eläimineen ja oli kova kehräämään. Isä teki metsätöitä ja
rakensi kaikkea mahdollista. Hänelle oli erittäin tärkeä oma hevonen nimeltään
Tähdenlento.
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Elettiin sota-aikaa ja sodan kokemukset olivat vahvana mielessä. Miehet joutuivat
rintamalle ja naiset jäivät hoitamaan kotia. Asiakas joutui olemaan paljon kotona koska
heidän kotonaan sijaitsi puhelinvaihde ja hän joutui päivystämään ja vastaamaan
puhelimeen. Hän joutui mm. ilmoittamaan nähdyistä sotilaskoneista. Sodasta hänelle ei
ole jäänyt huonoa muistoa vaan se kuului elämään. Hän on kokenut sodan selviytymisenä
vaikeista ajoista ja asioista. Sota on myös kasvattanut häntä ihmisenä. Hän on saanut
mitalin sodanaikaisesta toiminnastaan puhelinvaihteessa, mutta ei ole koskaan pitänyt
mitalia esillä. Ei jostakin syystä ole halunnut.
Keskustelimme sen ajan ammateista ja heidän suvussaan on ollut mm. kioskin pitäjä,
sotilas ammatteja, maanviljelijöitä, rakentajia, tehdastyöläisiä, armeija konttorissa
työskentelijä, kaupanmyyjä.
Perheessä isovanhemmat ovat jääneet jotenkin etäisiksi eikä heistä ole juurikaan puhuttu
lapsuuden kodissa. Suhteet suvun sisällä ovat olleet lämpimät. Kotitilaa on jäänyt
hoitamaan nuorin veli.
Suvun jäseniä on kuollut paljon ja se on tuonut surua ja yksinäisyyden tunnetta. Myös
useat rakkaat ystävät ovat kuolleet.
Asiakkaalla ei ole lapsia, mutta hänen sisarruksillaan on. Veljen tytär on tullut hyvin
läheiseksi ja hän hoitaakin tällä hetkellä asiakkaan asioita.

Tässä kuvasin lyhykäisyydessään puolitoistatuntia kestänyttä työskentelyämme.
Asiakas innostui valtavasti muistelemaan ja sanoi että harvoin tulee juteltua näistä
asioista. Asetellessamme sukua pöytäkuvaan keskustelimme jokaisesta henkilöstä jotakin
ja kaikkein tärkeimpien ihmisten kohdalle laitettiin sydän.
Sytytimme päätteeksi Kristus-kynttilän palamaan ja rukoilimme.
Asiakas koki työskentelyn mielekkäänä ja pöytäkuva joka eteemme rakentui oli kaunis.
Jonkin verran jouduin auttamaan esineiden asettelussa.
Itse koin myös työskentelytavan hyvänä. Ihmiset ja asiat asettuivat eteemme
konkreettisesti esineiden kautta. Niitä pystyi ikään kuin koskettelemaan. Hetki oli hyvin
herkkä ja toi paljon muistoja mieleen.
Virsiä emme laulaneet koska asiakas ei ole innokas laulaja.
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Pöytäkuva sukupuu työskentelystä
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5.2 Elämänkaari työskentely kotikäynnillä
Aloitimme kotikäynnin keskustelemalla edellisen kerran sukupuutyöskentelystä sekä
juomalla päiväkahvit. Mukanani oli diakoni/soionomi opiskelija. Kokemus
sukupuutyöskentelystä oli jäänyt hyvänä mieleen. Seuraavaa elämänkaari työskentelyä
varten hän oli soittanut veljen tyttärelle ja keskustellut hänen kanssaan
elämänvaiheestaan ja näin palautellut asioita mieleensä. Hän oli erittäin innokas
työstämään omaa elämänkaartaan.

Aloitin työskentelyn asettamalla valkoisen liinan pöydälle. Asettelin pöydälle pienille
lautasille paljon erilaisia pieniä esineitä ja tavaroita. Niitä voi halutessaan käyttää
havainnollistamaan omaa elämänkaari kuvaa. Annoin asiakkaalle vaaleanpunaisen narun
jonka hän sai muotoilla oman elämänkaaren malliseksi. Asiakas tuumasi, että se on kyllä
helppo muotoilla.
Lähdimme liikkeelle hänen lapsuudestaan jonka hän oli kokenut hyvänä ja mukavana
aikana. Häntä pidettiin perheessä lellikkinä. (pieni sydän kuvassa)
Sota kuitenkin sekoitti kaiken. Hän ei pelännyt sotaa, mutta elämä muuttui erilaiseksi.
Hän joutui kulkemaan 10 km koulumatkan jalkaisin ja se pelotti sodan aikana. Opettaja oli
koulussa kertonut itkien, että nyt on syttynyt sota. Koko luokka itki. (tumma kivi).
Perheen jäseniä lähti sotimaan ja se oli myös pelottavaa. Ruoka ostettiin kortilla ja
korvikekahvia paahdettiin viljasta.
Hän kävi pikkulotta kurssin ja pääsi työskentelemään ruokalaan. Sodan loputtua he
ruokkivat sodasta palaneita miehiä. Hän kävi myös parturi koulun ja leikkasi sotilaiden
hiuksia. Salaa käytiin myös tansseissa. Hän löysi tansseista itselleen miehen. Mies joutui
Kannakselle sotaan ja hänet lähetettiin palvelemaan myös Saksaan. (punainen pallo)
Menivät naimisiin (sydän ja kaunis lehti). Asuivat Kemissä, Helsingissä (pienet simpukat) ja
Oulussa (keltainen pallo). Mies joutui työnsä vuoksi muuttamaan ja matkustelemaan.
Oulu oli se paikka missä on viihtynyt kaikista parhaiten.
Itse hän on työskennellyt 16 vuotta kaupanalalla. Heillä on ollut paljon ystäviä, juhlia
(kukkaset) ja aikaa on myös vietetty paljon kesämökillä (sininen kivi).
Saivat olla naimisissa 64 vuotta. Heillä ei ole lapsia ja sekin asia on ollut vain hyväksyttävä.
Mies kuoli 92- vuotiaana kolmisen vuotta sitten sydäninfarktiin. Joutui olemaan ennen

17

kuolemaansa sairaalassa vain kaksi päivää. Sitä ennen oli ollut hyvässä kunnossa (lehdet
ja kukkaset). Asiakas halusi laittaa tähän elämänvaiheeseen oikein kauniit koristeet.
Nykyinen elämänvaihe on kuvattu keltaisella kivellä ja kauniilla koristeilla. Hän asuu nyt
palvelutalossa missä on hyvä ja turvallista olla ja ei tarvitse olla yksin.
Elämänkaari on ollut pääsääntöisesti nousujohteista, pieniä alamäkiä sodan ja miehen
kuoleman kohdalla. Elämä on otettu vastaan sellaisenaan kun se on annettu ja se on ollut
antoisaa ja rikasta. Mitkään asiat eivät ole jääneet mieltä painamaan.
Mies oli aikaisemmin huolehtinut kaikista asioista ja hänen kuolemansa jälkeen asiakas on
itse joutunut opettelemaan asioiden hoitamista. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja veljen
tyttö on auttanut tarvittaessa. Elämä jatkuu päivä vain ja hetki kerrallaan eteenpäin.
Työskentelyn päätteeksi rukoilimme ja toimme kiitoksemme eletystä elämästä ja kaikista
rakkaista ihmisistä. Emme sytyttäneet kynttilää koska se ei ole sallittua palvelutalossa.
Asiakas liikuttui kyyneliin.

Tässä lyhykäisyydessään elämänkaari työskentelyn vaiheet ja esille tullet asiat. Keskustelu
oli jälleen antoisaa ja monen elämänvaiheen kohdalla olisimme voineet viipyä paljon
pidempään. Käytimme kokonaisuudessaan aikaa puolitoistatuntia. Työskentelyämme
helpotti, että olimme jo aikaisemmin käyneet läpi sukupuuta.
Näillä kotikäynneillä minulla ei vielä ollut käytössä oikeita kotikäynneille tarkoitettuja
liinoja koska ne olivat vielä ompeluvaiheessa. Myös materiaaleja pöytäkuvien
rakentamiseen tulee vielä täydennystä. Halusin kuitenkin jo toteuttaa työskentelyhetket
hyvissä ajoin toukokuussa.
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Pöytäkuvat elämänkaari työskentelystä
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6 POHDINTA
Sielunhoidon koulutuksen lopputyön aihe nousi minulle käytännön tarpeesta. Olen usein
kotikäynnillä miettinyt miten voisin tehdä yhteisestä hetkestä kauniin, arvokkaan ja
hoitavan. Miten asiakas tulisi kohdatuksi mahdollisimman hyvin henkisesti ja
hengellisesti. Olen miettinyt miten voisin tuoda hartaudellisuutta ja miten havainnollistaa
kyseessä olevaa teemaa tai kirkkovuoden aihetta.

Hartaushetken elävöittämiseen valmistutin lähetyspiirillä liturgisten värien mukaiset
liinat. Kävin valitsemassa kankaat ja suunnittelin liinojen koot sekä kuvion joka tulee
liinoihin. Liinoja on yhteensä 15 kappaletta. Erityisesti suunnittelin kotialttaripöydän
joulua, pääsiäistä ja surukotia varten.

Liinoja voidaan käyttää myös pöytäkuvien rakentamiseen. Pöytäkuvat suunnittelin
sukupuu ja elämänkaari aiheiset. Toteutin pöytäkuva työskentelyt kotikäyneillä ja koin,
että työskentely oli erittäin antoisaa. Työskentelyissä asiakas sai rakentaa omaa
sukupuutaan ja käydä läpi oman elämänsä vaiheita. Hän sai tulla kuuluksi oman elämänsä
tapahtumissa ja pohtia siihen kuuluvia asioita. Sielunhoidollisesti hyvin hoitavaa ja
saimme päätteeksi tuoda rukouksessa kaiken Taivaan Isän käsiin.

Tässä lopputyössä eettisenä huomioitavana asiana mielestäni on se, ettei asiakkaan jonka
kanssa työskentelin henkilöllisyys tulisi ilmi. Sen vuoksi puhunkin vain asiakkaasta.

Lopputyön tekeminen oli hyvin antoisaa ja sain itse myös ammatillisesti kasvaa
työntekijänä, sielunhoitajana. Toivon työni olevan sielunhoidollisesti, henkisesti ja
hengellisesti hoitavaa seurakuntalaisille. Lopputyö ja materiaalit ovat myös
seurakuntamme työntekijöiden käytettävissä.
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