
Walk in –terapia

17.5. Kanuunan tehostetun nuorisotyön verkosto 



Uusi strateginen linjaus. 
Linjaukset eli strategiset suuntaviivat - evl.fi

Hyväksytty Kirkkohallituksen 
täysistunnossa. 

”Minä olen ihme, suuri ihme, 
ja kiitän sinua siitä.” 
Ps.139:14
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https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/strategiat/linjaukset-eli-strategiset-suuntaviivat


Walk in –terapia osana strategiaa

Toteutetaan kirkon ovet auki strategiaa

1. Ovet auki ulospäin

2. Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

3. Ovet auki kaikille

4. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille 

5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille 

Ovet auki - Suomen ev.lut.kirkon strategia vuoteen 2026 (evl.fi)
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https://evl.fi/documents/1327140/52567038/Ev.lut.kirkko-strategia.pdf/9fb95410-78a0-6ace-a331-aa2c31b869c5?t=1600781363026
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Joka viidennellä nuorella on 
mielenterveyden häiriöitä, joihin 

he tarvitsevat apua. 
Jopa 30 prosenttia lapsista ja 

nuorista on joutunut 
odottamaan yli kolme (6) 

kuukautta psykiatrille pääsyä.



- Havainto: tarve on suuri.

- Toteutus: yhteydenotto Tampereelle, pitkäjänteinen 
yhteistyö ja luottamus

- Alustana Tampereen Vanha Kirkko, vastuupappi Olli 
Viljakainen. 

- Pohjana Liikkuva seurakunta yhteistyö Skeittitapulin kanssa 

Skeittitapulilla huolletaan ihmisiä ja skeittilautoja -
Tampereen seurakuntayhtymä (tampereenseurakunnat.fi)

- Erityisnuorisotyön koordinaattori Tuomas Perkiö 
pitkäjänteinen työ, lyhytterapia koulutus, työryhmätyö
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https://tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media/uutiset_2021/skeittitapulilla_huolletaan_ihmisia_ja_skeittilautoja.56153.news#529594de


Kokeilu

- Lyhytterapiainstituutin koulutuksessa idea 19.3. 

- Tampereen seurakuntayhtymä valmis kokeilemaan heti

- Single session therapy –materiaali käännettäväksi 
Tampereelle

- Tampereen seurakuntayhtymä päätti kokeilla, yhteistyössä 
YAD ry ja kirkkohallitus

- Vanhan kirkon Walk in -terapia tarjoaa nuorille tukea 
mielen hyvinvointiin - Tampereen seurakuntayhtymä 
(tampereenseurakunnat.fi)
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https://tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media/uutiset_2021/vanhan_kirkon_walk_in_-terapia_tarjoaa_nuorille_tukea_mielen_hyvinvointiin.56719.news?54046_o=50#529594de


19.3.2021 muistiinpano
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Päätettiin lähteä toimimaan avoimella lähdekoodilla. 
Kaikki materiaali nettiin:

Kirkon walk in -terapia - evl.fi

-toimintaperiaatteet (luotiin, kun asiantuntija Mäkelä oli 
myös päivystämässä Treella), jatkokehiteettiin
psykoterapeutti ja lastenpsykiatri asiantuntemuksella

-Tampereen kokemukset
-Helsingin seurakuntayhtymän projektinkuvaus ja 
viestintäsuunnitelma
-graafisen ilmeen tilaaminen graafikolta
-tietosuojalauseke tietosuoja lakimieheltä pro bono
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https://evl.fi/kukaaneijaayksin/kirkon-walk-in-terapia


Toimintaperiaatteet kehittyvät

• 1. Toiminta on maksutonta, anonyymiä ja 

ilmanajanvarausta toteutuvaa ammatillista 

keskusteluapua.

• 2. Toiminta on lähtökohtaisesti kertaluonteista. Terapeutti 

sitoutuu ajatukseen, että kertakin ammatillista 

keskusteluapua voi riittää. Asiakas voi halutessaan käydä 

keskustelemassa myös useamman kerran, mutta ei 
välttämättä saman terapeutin kanssa.
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Toimintaperiaatteet 

• 3. Terapiasuuntaus on ratkaisukeskeinen. Terapeutilla pitää olla 

soveltuva pohjakoulutus (esim. sosiaali- ja terveysalan 

ammattitutkinto, diakoni, nuorisotyönohjaaja, teologian maisteri) 

sekä psykoterapeutin tai lyhytterapeutin koulutus. Myös yli 20 

op opiskelleet psykoterapia- tai lyhytterapia- opiskelijat voivat 

päivystää. Terapiakoulutus tulee olla suoritettu organisaatiossa, 

jossa kouluttajina toimivat Valviran hyväksymät 

kouluttajapsykoterapeutit (ent. VET).

• 4. Toimintaa organisoiva seurakunta/seurakuntayhtymä vastaa 

paikallisen toiminnan organisoinnista ja terapeuttien 

pätevyysvaatimuksista. Se myös sitoutuu järjestämään 

terapeuteille työnohjausta, esim. yhteistyössä paikallisen 

perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa.
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Tampereen kokeilu syksy 2021

• Matalalla kynnyksellä 16-30-vuotiaille apua 
mielenhyvinvoinnin tueksi

• Ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmillä

• Maanantaisin klo 14-19: kävijäitä 1-8

• Mukana Treen seurakunnat, Kirkkohallitus ja YAD ry

• Malli Pohjois-Amerikasta, Monte Bobele ja Kanada

• Kertaluonteinen terapia:

– Asiakas tulee yhteen istuntoon

– Hän on tervetullut uudelleen, mutta hänelle ei luvata 
tapaamista saman työntekijän kanssa

– Valinta uudesta tapaamisesta täytyy olla aidosti asiakkaan

• Alkukartoituslomake ja muistiinpanot
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Alkukartoituslomake

• Mistä olisi tärkeä puhua juuri tänään?

• Millainen mielentilasi on tällä hetkellä? (Täytä katkoviivalle mielentilaa 

kuvaava sana, esim. stressaa, ahdistaa… ja merkitse janalle kuinka vahva 

mielentila on. Janan toiseen päähän voit kirjoittaa toivotun mielentilan.)

• _ 1 ____2____3____4____5____6____7____8____9____10 _ _ Miten olet 

aikaisemmin yrittänyt muuttaa tilannetta haluamaasi suuntaan?

• Millaisia vahvuuksia sinulla on?

Rohkea  harkitseva  empaattinen järkevä huumorintajuinen vastuuntuntoinen 

Tunnollinen  spontaani  miellyttävä aikaansaava rehellinen sosiaalinen reilu

Ahkera avoin kärsivällinen rauhallinen kuunteleva määrätietoinen

• Mihin olet tyytyväinen tämän hetkisessä arjessasi?

• Mitä toivot, että saamme tänään aikaiseksi?
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Kehitys kehittyy

• Tampereen toiminta sai paljon myönteistä palautetta.

• Miniwebinaarit viestinvälittämisessä.

• Helsinki päätti aloittaa tammikuussa, Kerava helmikuussa.

• Logo jaettiin Keravan seurakunnan nuorten instassa, 
influensseri Sini Mäkelä jakoi omilla sivuilla -> lähti 
somessa lentoon ->kiinnostus lisääntyi

• Vuoden 2022 puolella päätettyä: 

-Rekola aloitti 8.2., Espoon Tuomiokirkkoseurakunta 11.3., 
Tampere päätti aloittaa toisen pisteen Hervannassa.

-Rekola, Imatra, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Hämeenlinna. 
Vankilatyö Helsinki
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Yhteinen ilmiasu seurakuntienkäyttöön
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Varhaisen kristinuskon leviämisessä myötätunto ja auttaminen 
eivät kohdistuneet vain toisiin kristittyihin vaan ylittivät 
uskonnolliset rajat. 

Sekä kirkkoisät että kristinuskon vastustajat uskoivat, että tämä 
edesauttoi kristinuskon leviämistä, ja moni nykytutkija on samaa 
mieltä. 

Se, että autamme Jumalan silmäterää, ihmistä, erityisesti 
ulkopuolelle jäänyttä ja yksinäistä, vie meitä lähemmäs Kristusta. 

Jeesuksen toiminta parantajana, köyhien ja syrjittyjen ystävänä 
haastaa niin yksittäisiä kristittyjä kuin kirkkoakin arvioimaan ja 
uudistamaan elämäänsä. 
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•Single session therapy–käsitteen ottivat käyttöön jo 1990-luvulla Bob Rosenbaum, 
MosheTalmonja Michael Hoyt.
•Lyhytterapia-sanalla on ollut erilainen merkitys eri viitekehyksien edustajille: 
psykodynaamisesta perinteestä tuleville se on tarkoittanut 4-50 käyntiä (Malan, 
1976), tai 12 kertaa (Mann, 1973), kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa 16 
kertaa (Ryle, 1991). Talmon(1990) tutki yli 10000 psykiatrisen sairaalan potilasta ja 
lanseerasi yhden kerran lyhytterapian. 
•Talmon ja kumppanit totesivat, että yli puolet asiakkaista valitsi yhden istunnon 
terapian, useampia kertoja sisältävien terapioiden vaihtoehtona. Heistä 88 % 
raportoi merkittävästä edistymisestä valittamisen kohteena olevan ongelman 
ratkaisun suhteen. Lisäksi 65 % asiakkaista kertoi istunnon jälkeen havainneensa 
myönteisiä vaikutuksia muilla elämän osa-alueilla.
•Talmon ja kumppanit totesivat myös, ettei yhden istunnon terapiaa saaneiden ja 
useamman istunnon terapia-asiakkaiden hoidon vaikuttavuudessa ollut 
merkittäviä eroja. 

Lähde: Maiju Ahola, Lyhytterapiainstituutti

©Lyhytterapiainstituutti Oy 
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Kertaterapian tuloksellisuudesta

•Myönteinen muutos esitetyn ongelman suhteen, 67-78 %-kolmen eri 
tutkimuksen valossa; (Miller & Slive, 2004), (Hampsonet al, 1999), 
(Boyhan, 1996).

•Tapaamisen riittävyys, 60 % -(Miller & Slive, 2004)

•Asiakastyytyväisyys, 74-96 %-(Miller & Slive, 2004), (Hampsonet al, 
1999)

•Boyhan, P.A. (1996). Client’sperceptionsof single session consultationsas an option to 
waitingfor familytherapy. Australian&New ZealandJournal of FamilyTherapy,17(2)85
•Hampson, R., O’Hanlon, J., Franklin, A., Pentonyt, M., Fridgant, L. & Heins, T. (1999). 
Theplaceof single session familyconsultations: Fiveyears’ experiencein Camberra. 
Australian & New ZealandJournal of FamilyTherapy, 20, 195-200.
•Miller, J.K. & Slive, A. (2004). Breakingdownbarriersto clinicalservicedelivery: Walk-in 
familytherapy. Journal of Marital& FamilyTherapy, 30, 95-103. 

Lähde: Maiju Ahola, Lyhytterapiainstituutti
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YKSINÄISYYTTÄ JA ULKOPUOLISUUTTA EHKÄISEE
-Sählykerho, jonne lapsi tai nuori maksutta pääsee, nähtäväksi ja 
kuultavaksi. 
-Kokkikerho, jossa nälkäinen saa syötävää ja työvuorossa oleva 
vanhempi lapselleen turvallisen paikan olla. 
-Avoin perhekerho, johon vanhempi pääsee lepäämään ja 
saamaan vertaistukea. 
-Frendie kaverisovellus. Pikkuhelppi. Perheystävä                          
-Moottoripaja, jossa voi onnistua yhdessä ohjaajan kanssa. 
-Saapas- vapaaehtoinen, joka kohtaa rakastavasti ja rukoillen 
eksyksissä olevan nuoren. 
Sekasin-chat päivystäjä yli 100 kirkon työntekijää koulutettu
Digitaalisen nuorisotyö voi olla koulukiusatulle ainoa turvallinen 
tapa kohdata nuoria. 
-Koululuokkien ryhmäyttämiset. Kouluyhteistyö. 
-Höntsäliikunta riparin jälkeen, jossa olet osa ryhmää.  



Pikkuserkku syntyy
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WALK in TALK

♥ Kohderyhmä 13-20-vuotiaat.

♥ Ensimmäisenä alkaa Malmilla, 

varustamolla ma klo16-18 

♥ Yhden keskustelun pituus 45 

minuuttia. 

♥ Kirkon ammattilaisen 

perusosaamista.
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Kiitos. 
Olet tärkeä!

www.ettakukaaneijaayksin.fi

http://www.ettakukaaneijaayksin.fi/

