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Pääkirjoitus

Sinivuokkoj! 
sinull"

Paljon pidättyvämpi on se sini,
joka tuolla vilkkuu korsien lomasta.
Sen voima on paljon kätketympi.

Se on uneksiva väri, ja näyttää kuin se
heijastaisi taivasta maan päällä.
Se sanoo: Antaudu hiljaisuuden varaan,
lepoon, hämärän sinisen hetken varaan,
jona esineiden ääriviivat häipyvät
ja ajatukset ja tunteet heltyvät.

Haluan ojentaa Sinulle, rakas sisareni, ison kimpun ke-
vään ensimmäisiä hennonlempeästi katsovia sinivuok-
koja. Oletpa sitten tulevana äitienpäivänä juhlan kohtee-
na oleva äiti tai isoäiti tai muuten vaan omalla, ainutlaa-
tuisella rohkeudellasi jättänyt taaksesi voimia vaatineen, 
viruksen hallinnoiman, raskaan 
koronavuoden. Saamme voi-
maantua ja kiitollisuudella jäädä 
nauttimaan Luojan luoman luon-
non heräämisestä ja kauneudesta.

Aurinkoista ja lämmintä kesää,

SINIKKA VILÉN
puheenjohtaja

Kiitän sinua siitä, että saan luottaa sinuun.
Kiitän sinua kärsivällisyydestäsi
ja luotettavuudestasi ja siitä,
että annat tilaa minun omille unelmilleni.

Me kaikki tarvitsemme toisiamme,
koska aavistamme, että maailmamme on syvempi
kuin miltä se meistä näyttää,
että siinä on tilaa,
johon me yhdessä olemme kätketyt,
Jumala itse.
(Jörg Zink: Näillä kukilla kiitän sinua)
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     Paikallisyhdistykse#
toimivat

Liitto ja

On niin vaikea 

Olet, Äiti, aarteista rakkahin
minne elämän matkani viekin.
Sinä opastit sanoin ja rukouksin.
Sinä sytytit elämän liekin.
On niin vaikea oppia luopumaan.
On niin vaikea antaa ainoataan.

Olet, Äiti, yksi ja ainoa mun.
Olet antaja Elämän tiellä.
Esirukoukseś  mua kantavat
vielä kauan, vaikk´ olet jo siellä.
On niin vaikea oppia luopumaan.
On niin vaikea antaa ainoataan.

Me olemme lapsia ainiaan,
pienet, nuoret ja vanhemmatkin
Me kaipaamme suojaa silloin ain,
kun on elämän myrskyssä haaksi.
On niin vaikea oppia luopumaan.
On niin vaikea antaa ainoataan.

Minä uskon, Äiti, oot mielessä ain
vielä silloin kun vanhus jo lienen.
Ja muistosi sun on mun seuranain
ja sen lasteni lapsille vienen.
On niin vaikea oppia luopumaan.
On niin vaikea antaa ainoataan.

Sulle, Äiti, Jumala antakoon
paikan parhaan taivaassa kerran.
Ja sielusi lempeän kantakoon
juhlasaattohon Kunnian Herran.
On niin vaikea tottua luopumaan.
Herra, armosi anna mua vahvistamaan!

Anneli Taimen v.1983

Äidilleni

Kuin kiuru laulun helskytellen
taivaan sineen, korkealle nousten
kaiuttaa ja kiittää Luojaa,
suven suloisuutta.
Niin kiittää   
tahtoisin myös minä Jumalaani, 
kun äidin hyvän, hellän, rakkaan mulle 
antoi
ja rukouksin monin elon tiellä mua, 
lastaan, kantoi.  

Anneli Taimen v.1975

Anneli Taimen oli vuosien ajan taiteellinen, 
lahjakas työtoverini. Runot ja kronikat syn-
tyivät häneltä nopeasti ja koska musiikki oli 
hänelle mieleistä, myös moni teksti koulu-
työssä muuttui mukaviksi lauluiksi ennes-
tään tutun laulun sävelin laulettuina tai An-
nelin säveltämänä.

Olen tallettanut hänen tekstejään ja kokosin 
niistä hänelle kerran kansion syntymäpäivä-
lahjaksi. Anneli otti sen vastaan yllättyneenä 
ja ihmeissään, mutta kannustuksestani huo-
limatta pöytälaatikkoteksteistä julkaistava 
kirja jäi toteuttamatta. Harmi!

Anneli teki sävelenkin On niin vaikea -ru-
noon. Hän antoi runon parhaalle ystävälle-
ni äiti-suruun. Äidilleni-runon sanat Anne-
li loi vain yhtäkkiä, kun sanoin kirjoittavani 
äitienpäiväkorttia.

ARJA VUORI
Oulun Valkonauha ry
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Kahtena peräkkäisenä ke-
väänä koronavirus mul-
listi elämämme pyörre-

myrskyn lailla. Ensin maalis-
kuussa vuonna 2020 uutena ja 
koko maailmalle pelottavana 
ja sitten uudelleen tänä vuonna 
samoihin aikoihin entistä ärhä-
kämpänä. 

Näin toukokuussa näemme 
kevätauringon valon, lisäänty-
vän vihreyden, maasta nouse-
vat kukkaset ja kuulemme lin-
tujen laulun. Uskon, että me 
kaikki saamme voimaa vuo-
denaikojen kierrosta. Vuoden-
aikojen vaihtuminen tuo ryt-
miä vuodenkiertoon – on ai-
na mitä odottaa.

Pahimpina korona-aikoina 
jouduimme kutistamaan elä-
mämme oman kodin seinien 
sisälle ja minimoimaan mui-
den ihmisten kasvottaiset ta-
paamiset. Tilanteesta ei aina 
ollut helppo löytää hyviä puo-
lia, etenkään kun elämän su-
pistuminen ei ollut omissa kä-
sissämme.

Kriisin koittaessa heikoim-
milla ovat usein jo valmiik-
si heikoimmilla olevat. Monis-
sa perheissä seinät ovat korona-
aikana kaatuneet päälle, päih-
deongelmat voimistuneet ja 
tilanteet johtaneet perheväki-
valtaan. Yksinäisyys on syven-
tynyt. 

Erityisen hankalaa kotiin 
eristäytyminen on ollut ikäih-
misille ja koronaviruksen ris-
kiryhmäläisille. Heidän terve-
ytensä suojaamiseksi heidät lai-
tettiin rokotusten kärkeen. Tä-
mä oli viisasta myös siksi, että 
näin pitkään kotona olleille tu-
lee ensimmäisenä mahdollisuus 
tavata läheisiään ja ystäviään.

Siksi oli aivan oikea päätös 
aloittaa rokotukset juuri heistä.

Lasten ja nuorten elämäs-
sä viikko on pitkä aika ja vuo-
si liki ikuisuus. Nuorille koro-
na-ajasta tulee väistämättä yh-
teinen sukupolvikokemus. Mo-
net nuoruuteen liittyvät tärke-
ät perinteet peruttiin tai niistä 
jäi pois yhteen kokoontuminen. 
Esimerkiksi rippileirit, valmis-
tujaisjuhlat ja opintojen aloit-
tamiset ovat olleet toisenlaisia 
kuin aiemmilla sukupolvilla.

Aikuisilla on velvollisuus 
tehdä parhaansa siinä, että su-
kupolvikokemukseen kuuluvia 
kolhuja pehmennetään. Perhe-
palveluissa, kouluterveyden-
huollossa, lastensuojelussa ja 
nuorisotyössä pitää olla val-
miuksia tukea nuorten hyvin-
vointia. 

Korona karsi elämästämme 
pois monia asioita, mutta va-
pautunutta tilaa täyttivät lu-
kuisat myönteisetkin asiat. Mo-
ni taisi huomata senkin, että 

yksinkertaisemmassa elämässä 
on oma viehätyksensä.

Vapaa-ajan ja työn supistu-
minen kotiin tarkoitti monel-
le aikaa keskittyä kotona ole-
miseen. Monimutkaiset kirjo-
neuleet ja juureen leivotut leivät 
nousivat uusiksi hittiharrastuk-
siksi. Kukapa olisi uskonut vie-
lä pari vuotta sitten, että monel-
le vuosittainen ulkomaanreissu 
vaihtuisikin mökkeilyyn koti-
maassa ja kävijäennätyksiin suo-
malaisissa kansallispuistoissa.

Pakko oli paras mootto-
ri myös työnteon muutokseen. 
Maailman suurimman etätyö-
kokeilun aiheutti pieni virus. 
Eduskunta oli tässä muutokses-
sa mukana. Siirryimme edus-
kunnan valiokuntatyössä säh-
köisiin kokouksiin varsin no-
peasti. 

Sähköiset kokoukset ovat te-
hokas ja matkustusaikaa sääs-
tävä tapa jatkossakin työssä ja 
järjestötoiminnassa. Korona-
viruksen vauhdittamana etä-
työ ja paikkariippumaton työ 
ja järjestötoiminta ovat tulleet 
jäädäkseen. Tietoliikenneyhte-
yksien on pelattava hyvin koko 
Suomessa.

Omassa elämässäni rajoi-
tukset johtivat siihen, että kan-
sanedustajuuteen olennaises-
ti kuuluvat ihmisten tapaami-
set muuttivat muotoaan. En-

ANU VEHVILÄINEN

Eduskunnan puhemiehen  
tervehdys lukijoille
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sin kaikki tilaisuudet peruttiin, 
mutta pikkuhiljaa opimme vir-
tuaalisiin sidosryhmä- ja järjes-
tötapaamisiin.

Teams ja Facebook live ja 
vastaavat virtuaaliset kohtaa-
mispaikat ovat tulleet tutuik-
si. Eivät ne kasvokkain kohtaa-
mista korvaa, joten odotan ko-
vasti aikoja, jolloin voimme ta-
vata taas ihan perinteiseen ta-
paan. Uskon, että niin kaipaa 
moni muukin järjestötyössä yh-
teiseen tekemiseen tottunut.

Etätöissä kaivataan työkave-
reiden tapaamista. Teams-ko-
kouksessa on hankala törmätä 
sattumalta kehenkään kahvi-
huoneessa tai ulko-ovella. Tai 
kuka tietää, vaikka oppisim-
me organisoimaan nämä spon-
taanit, mutta monin tavoin tar-
peelliset työkavereiden kohtaa-
miset jatkossa uudella tavalla.

Uskon että tulevaisuuden 
toimintamalli tulee olemaan 
yhdistelmä etä- ja läsnäolotyö-

tä. Ja jos vain työtehtävien luon-
ne sen sallii, työntekijän omia 
toiveita toivottavasti kuullaan 
herkällä korvalla. 

Pitkittyvä kriisi on koetellut 
raskaasti niin ihmisiä, yrityk-
siä kuin kansakuntiakin. Toi-
von näköalalle on ollut tarvetta. 
Vaikeudet on hieman helpompi 
jaksaa ja voittaa, jos edessä on 
valoa. 

Toivon lisäksi meistä jokai-
nen tarvitsee rinnalleen kans-
sakulkijoita. Niitä, jotka mur-
heiden keskellä kuuntelevat ja 
auttavat huomaamaan toivon-
säteet.  Kannamme vastuuta it-
sestämme, mutta myös muista 
ihmisistä. 

Suomen Valkonauhaliitto on 
hyvä esimerkki järjestöstä, jos-
sa vastuuta kannetaan yhdessä 
muiden kanssa. Yli sadan vuo-
den ajan kristillisen elämänkat-
somuksen omaavat naiset ovat 
halunneet kantaa lähimmäisen-
vastuuta yhdessä samanlaisen 

ajatusmaailman jakavien nais-
ten kanssa.

Järjestötyön antoisia puolia 
onkin juuri tämä; yhdessä hy-
vän asian puolesta toimiminen 
on antoisampaa kuin yksin pa-
kertaminen. Yhdessä tehdes-
sämme myös opimme toinen 
toisiltamme ja voimme toimia 
yhdessä yli sukupolvi- ja am-
mattirajojen.  
 
Kiitos työstänne valon ja toivon 
vahvistamiseksi!

Kirjoittaja on  
eduskunnan puhemies.

Olen viisilapsisen yrit-
täjäperheen toiseksi 
vanhin tytär. Työnte-

ko tuli tutuksi jo hyvin nuore-
na. Koska äiti oli kotiäiti, mei-
dän lapsien työpanosta tarvit-
tiin lähinnä isän puusepän-
verstaan puolella: oli siivousta, 
lähettitehtäviä ja pieniä apu-
miehen hommia. Sieltä imin 
arvot yrittämiseen ja omatoi-

misuuteen, sieltä yrittäjätaipa-
leeni käytännössä alkoi.

Valmistuttuani yo-merko-
nomiksi jatkoin työtä perhe-
yrityksessämme, joka oli kas-
vanut, kehittynyt ja kansain-
välistynytkin. Tuli 90-luvun 
suuri lama ja yrittäjäriski rea-
lisoitui isäni kohdalla. Veljeni 
kanssa saimme mahdollisuu-

den jatkaa yritystoimintaa ja 
sillä tiellä olemme olleet vii-
meiset 28-vuotta. Muutama 
vuosi sitten perustin tilitoi-
miston, koska huomasin, että 
ammattitaidollani on kysyn-
tää. Halu haastaa itseäni otti 
vallan.

Olen nähnyt läheltä ja elä-
nyt yrittäjyyden myönteiset 

Työ j! se$ tekijä

Naisyrittäjänä Kuopiossa

MERJA KORKALAINEN



Valkonauha  2/2021   7

puolet, sen kun työ palkitsee 
ja menestyy, pääsee mukaan 
myötäsukaiseen imuun sekä 
epäonnistumisen, pettymyk-
sen ja taloudellisen ahdingon. 

Olen pohtinut, onko yrittäjyys 
ollut elämässäni sellainen ki-
pukohta, joka on herättänyt 
kiinnostukseni osallistua yrit-
täjien järjestötoimintaan jo yli 
25 vuoden ajan. Se on ollut 
minulle keino käsitellä asioita 
katkeroitumatta, pyrkiä vai-
kuttamaan osaltani, jotta yrit-
tämisen olosuhteet olisivat pa-
remmat jatkossa.

Puolitoistavuotta sitten ystä-
väni kertoi minulle Kuopion 
Valkonauha ry:stä. Hän tie-
si, että olin pitkään hakenut 
naisten vertaistukiryhmää. 
Alkoholin tuhoavan voiman 
vaikutuksista lähelläni oli 
muodostunut minulle toinen 
elämäni kipukohdista, johon 
halusin vaikuttaa, saada ja an-
taa apua.

Heti ensimmäisessä ryhmäta-
paamisessa tuntui, kuin olisin 
saapunut kotiin. Ilmapiiri oli 
niin salliva ja keskustele-
va. Viikoittain kokoontuvan 
moninaisen naisjoukkomme 
luottamukselliset keskustelut 
ovat voimaannuttavia ja vah-
vistavat ryhmän naisten pa-
rempaa arkea. Vertaistuki on 
parasta tukea kenelle tahansa 
elämän ongelmatilanteita rat-
kottaessa.

Kiitollinen olen siitä, että 
omalla kohdalla elämäni ki-
puilut eivät ole lannistaneet 
eivätkä katkeroittaneet mi-
nua, vaan antaneet sysäyk-
sen toimintaan: vieneet uusi-

en asioiden ja ihmisten pariin, 
muovanneet ja avartaneet kä-
sitystä elämästä sekä opet-
taneet katsomaan asioita eri 
kanteilta.

Ymmärrän kuitenkin, että 
vastoinkäymiset voivat lannis-
taa ja katkeroittaa, aiheuttaa 
syrjäytymistä ja sen mukana 
tuoda lisäongelmia. Siksi tu-
kityöntarve ei ole vähentynyt 
vaan pikemminkin lisäänty-
nyt yhteiskunnassamme. Ny-
kyisen laman ja epidemian 
vaikutukset ulottuvat koske-
maan yhä laajempaa joukkoa. 
On huolestuttavaa, että nuoret 
ja opiskelijat oireilevat nyt jo 
enemmän kuin 90-luvun la-
man aikana.

Valkonauhatyötä tarvitaan 
edelleen, sen olemassaolon 
tarpeellisuus on vaan vah-
vistunut 125 vuoden aikana. 
Vaikka yhteiskunnalliset olot 
elintason nousun myötä ovat-
kin parantuneet, silti väliin-
putoajien ja avun tarvitsijoi-
den joukko säilyy, koska yh-
teiskunnan turvaverkoissa 
on ihmisen meneviä aukkoja. 
Niitä paikkaamaan tarvitaan 
vapaaehtoistyötä ja järjestöjä.

Kuopiossa 9. maaliskuuta 2021

Kirjoittaja on Kuopion Valko-
nauha ry:n sihteeri ja yrittäjä:

eTilit Merja Korkalainen Oy
M-Erikoiskaluste Oy
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Kutsumustyössä  
Afrikass!

”Kyllä se on kotikasvatuksen tulos, että hakeuduin lähetystyöhön. 
Omat vanhempani olivat kuolleet sota-aikana. Kasvatusisäni 

oli harras mies. Hän oli sitä mieltä, että kun me olemme saaneet 
Jumalalta näin suuren lahjan – olemme syntyneet kristittyyn maahan 
– niin meidän asiamme on ilman muuta mennä kipin kapin viemään 

tätä hyvää sanomaa maihin, joissa sitä ei vielä oltu kuultu.”

Maija-Liisa Tiusanen 
valmistui diakonis-
saksi 26-vuotiaana 

v.1957, ja hakeutui heti lähe-
tyskurssille ja sitä tietään Suo-
men Lähetysseuran lähetiksi 
Namibiaan. Lähetysseura oli 
aloittanut toimintansa Am-
bomaalla, nykyisessä Pohjois-
Namibiassa v. 1870. He aloit-
tivat evankeliumin levittämi-
sen rinnalla kielen oppimisen, 
kirjakielen luomisen ja luku-
taito-opetuksen. Kirjoitettu 
kieli antoi pohjan ambolais-
ten kansalliselle identiteetille.

Suomalaiset lähetystyönte-
kijät toimivat 1950-luvulla eri 
aloilla käytännön opettajina, 
lääkäreinä ja sairaanhoitaji-
na. Lähetysseuran nuorimpa-
na lähettinä Maija-Liisa Tiu-
sasen ensimmäinen työpaik-
ka oli Eenhanan lähetysase-
ma, jossa toimi myös sairaala. 
Sairaala-alueella sijaitsi asuin-
rakennuksia sekä läheteille et-

tä namibialaisille hoitajille ja 
muille työntekijöille. Lähetys-
työ edisti tasa-arvoa, sillä hy-
vin varhaisessa vaiheessa ryh-

dyttiin kouluttamaan pai-
kallisia naisia opettajiksi ja 
sairaanhoitajiksi. 

Asemalla oli myös kirja-
paino, sillä lukutaidon edis-
tämistä pidettiin tärkeänä. 
Raamattua, katekismusta ja 
virsikirjaa käännettiin pai-
kallisille kielille Lähetysseu-
ran toimesta.

– Työstä teki mieluisaa 
ja merkityksellistä sen mo-
nipuolisuus. Se oli sekä ju-
listavaa että parantavaa. 
Käytännön sairaanhoi-
tajan työtehtävien lisäk-
si ja kyläyhteisön arjes-
sa tiiviisti mukana elä-

en ymmärrettiin, ettei pel-
kän julistuksen varassa voida 
rakentaa vakaampaa tulevai-
suutta. Kansaa opetettiin siis 
myös lukemaan mitä kristil-
lisyys merkitsee. Rotuerotte-
lu, apartheid, ymmärrettiin 
vahvasti kristillisten arvojen 
vastaiseksi. Musta väestö asui 

Ensimmäinen orpolapseni oli  
Hafeni Markus, jonka äiti oli 
kuollut synnytykseen. Poliklini-
kan ovelle ilmestyi pieni nyytti, 
koska vauvan kristitty isä uskoi 
sieltä loytyvän avun.
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tuolloin omilla rajatuilla alu-
eilla reservaateissa eli bantus-
taneissa.

Kielen opiskelua arjen 
keskellä 
Lähetysseura antoi läheteille 
alkuun tarvittavaa kielikou-
lutusta.

– Muun muassa kwanya-
ma kieltä pikkaisen opiskelin 
etukäteen, mutta jouduinkin 
sitten työhön eri kielialueelle. 
Kohteessahan kielen oppi par-
haiten ja afrikkalaiset ovat hy-
viä opettajia! Pensastolaisten, 
busmannien kielen erikois-
piirteenä on naksautusäänne. 
Sen saattoi oppia ainoastaan 
eteläisen Afrikan alkuperäis-
kansan keskuudessa eläessä. 
Afrikkalaiset juttelivat vuo-
laasti ja korjasivat kaikki mi-
nun kielivirheeni. Potilastyös-
säkin ihmiset sanoivat: ”Sinun 
täytyy oppia sanomaan näin”. 

– Kiitän Liina Lindströmiä 
neuvosta, että vaikka olet vä-

synyt illalla, älä jää asuntoo-
si olemaan yksin, vaan osal-
listu iltanuotiolle. Ja vaikket 
ymmärtäisi puheesta mitään, 
kuuntele, anna sen puheen 
soljua korvaan. Se oli hyvä 
neuvo! Sairaalan naisevanke-
lista, Selma, tuli toisinaan pi-
halla vastaan tanssien, iloiten 
ja laulaen. Miksi, Maija-Liisa 
ajatteli. ”...kun sinä taas olet 
oppinut uuden sanan”! Hän 
osoitti näin ilonsa. 

Tämä johti siihen, että seu-
raavaa päivää varten Maija-
Liisa opetteli jo uuden pitkän 
lauseen. Selman osoittama ilo 
ja toteamus: ”Kun me olemme 
saaneet tänne kyläämme hoi-
tajan, niin haluamme hänen 
oppivan kielemme nopeasti”, 
kannusti oppimaan.

– Arjen työ sairaalassa oli 
mielekästä, kun pystyi autta-
maan ihmisiä heidän tilan-
teissaan. Kaikkea mahdollis-
ta hoidettiin sitä mukaa kun 
pystyttiin ja myös lääkkeitä 

saimme tarpeen mukaan. Ta-
paturmat olivat arkipäivää, ja 
muita yleisimpiä hoitoa vaati-
via sairauksia olivat trooppiset 
sairaudet, malaria ja erilaiset 
vatsasairaudet. Lähetysase-
malla oli omia osastoja myös 
tuberkuloosia sairastaville.

Yhteiskunnallisten 
epäkohtien keskellä 
paikallisen väestön tukena
Suomalaiset lähetystyöntekijät 
tukivat Namibian itsenäisyy-
den puolesta taistelevia ihmi-
siä monin tavoin prosessissa, 
joka kesti yli 30 vuotta. Mai-
ja-Liisakin joutui tasapainoi-
lemaan haastavissa tilanteis-
sa. Sodan rankempi vaihe laa-
jeni Namibian pohjoisosaan 
1960-luvun puolessa välissä. 
Tuolloin lähetysaseman sai-
raalassa hoidettiin mm. ruhje-
vammoja ja sähköshokein ki-
dutettuja, joihin kuului myös 
sairaalan mustaan väestöön 
kuuluvia hoitajia. Etelä-Afri-

Sairaala koostui potilasmajoista. Hoitajat saivat 
koulutuksen klinikoillamme.
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kan hallitus, jonka alaisuu-
dessa Ambomaa oli, ei huo-
lehtinut kansalaisistaan mil-
lään tavoin. 

–Rotuerottelupolitiikka oli 
vallalla ja musta ei ollut min-
kään arvoinen valkoisen rin-
nalla, Maija-Liisa toteaa. Vuo-
sikymmenen lopulla Maija-
Liisan työ siirtyi Namibian 
ja Angolan välisen rajan pin-
taan, Engelan lähetysasemalle. 
Lähetysseura siirsi suomalai-
set 1980-luvulla kauemmak-
si rajasta ja Engelasta, joka oli 
ollut vuosia Maija-Liisa Tiusa-
sen kotipaikka.

Kaikilla kylillä oli pääl-
likkönsä. Heidän puoleensa 
käännyttiin, kun oli joitain 
”kinkkisempiä tilanteita” rat-
kottavana. Alkuperäiskanso-

jen keskuudessa riidat pyrit-
tiin ratkaisemaan puhumalla. 
Isoäitejä arvostettiin perheis-
sä paljon.

– Myös meitä lähettejä ar-
vostettiin, koska hallitus ei 
tarjonnut kyläläisille min-
käänlaista sairaanhoitoa. Lä-
hetysaseman johtajana olin 
myös sairaalan päähenkilö. 
Kyläläiset osoittivat arvostus-
ta antamalla ruokalahjoja ku-
ten lihaa. Päivittäinen ravinto 
koostui kuitenkin merkittä-
vältä osin erilaisista puurois-
ta. Viljat, hirssi ja durra, sur-
vottiin jauhoiksi survimil-
la. Leipää ei juurikaan leivot-
tu. Ruuanlaittomenetelmänä 
oli pääasiassa avotuli, mutta 
myöhemmin alkoi tulla hel-
loja ja uuneja. Minkäänlaisia 

kylmälaitteita ei ruokatarvik-
keiden säilytykseen ollut. Pe-
rinteisessä pyyntikulttuurissa 
pensastolaiskansat käyttivät 
jousia ja he olivat taitavia nuo-
lella ampujia. Virrasta sai syö-
tävää kalaa, mutta krokotiili-
en kanssa piti olla varovainen! 
Myös auringossa kuivatettua 
lihaa oli tarjolla. 

–Suolaa käytettiin ruu-
an säilyttämiseen ja mausta-
miseen, mutta se oli kallista. 
Okavango-joki virtasi eteläs-
tä päin. Suolalakeuksien hiek-
kainen maaperä oli hyvin suo-
laista, mutta siitä sai puhdista-
malla ihan kelvollista suolaa. 
Ajoittain oli pitkiä kuivia kau-
sia ja toisinaan sade aiheutti 
huomattavia tulvia. Muistan 
kun eräänä aamuna sikojen 

Edessä pensastolaistyttö Maija-Liisa  
Ndilmeke ja hänen takana Hafeni Markus.  
Kolmen veljeksen Abednekon, Mesakin ja 
Sadrakin vanhemmat kuolivat sodan ai-
kana väkivallan uhreina. Naapuri neuvoi 
poikia kulkemaan kohti Etelän risti -tähti-
kuviota, jotta löytäisivät perille lähetys-
aseman klinikalle. Siellä asuessaan he sai-
vat kristillisen kasvatuksen, kävivät kas-
tekoulun ja saivat koulutusta ammattiin. 
Kuva on otettu veljesten kastepäivänä.
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hoitajapoika tuli kertomaan, 
että siat hukkuvat! Krokotiile-
ja saattoi tulla tulvien aikaan 
myös ihan lähetysaseman pi-
haan asti.

Suola oli käypää valuut-
taa. – Kun tarvitsin kulku-
välinettä päästäkseni länsi-
heimojen alueella, sain suo-
laa maksuvälineenä käyttä-
en lainaksi evankelistan he-
vosen. Joillekin klinikoille 
ei ollut tietä, mutta ratsas-
taen pääsi perille. Pikkupo-
jat tervehtivät minua ”Hyvää 
huomenta isoisä”. He eivät 
voineet ymmärtää, että nai-
nen voisi ratsastaa ja pukeu-
tua pitkiksiin. Tietenkin olin 
pukeutunut tuolloin pitkiin 
housuihin, Maija-Liisa nau-
rahtaa. Lapset luulivat, että 
olen mies. Lähetysasemalla 
pukeuduttiin virka-asuihin.

– Iltaisin kokoonnuimme 
iltanuotiolle yhdessä aseman 
työntekijöiden ja paikallisten 
kanssa. Päiviin sisältyi raken-
tamista, opiskelua ja monen-
laista arjen työtä. Yhdessä-
olon hetket olivat iloisia: lau-
lua, tanssia. Afrikkalaisilla on 
aivan erinomainen rytmita-
ju. Suomalaisten yhteyksien 
kautta olimme saaneet kyli-
en asukkaille värikkäitä vaat-
teita, joista he pitivät suuresti. 
Paketeissa tulleet pipotkin oli-
vat suosiossa, sillä ne viilensi-
vät mukavasti päivällä porot-
tavalta auringolta. 

Maija-Liisan ensimmäinen 
orpolapsi
Sairaalan toiminnan alusta 
asti sinne oli tuotu orpolapsia. 
Eräänä päivänä oven edessä 
oli pieni käärö, pieni poika. 

– Ehkä äiti oli kuollut syn-
nytykseen. Kristitty suku ha-

lusi tuoda lapsen lähetysase-
malle hoitoon. Kotona ei oli-
si ollut mahdollisuutta lap-
sen tarvitsemalle huolenpi-
dolle. Karjan laiduntaminen 
kaukana karjaportissa otti 
aikansa. 

– Tästä asemalle jätetystä 
pikkupojasta, joka myöhem-
min kastettiin Hafeni Mar-
kukseksi, tuli minun ensim-
mäinen orpolapseni. Hafeni-
nimi tarkoittaa ”Iloitkaam-
me”. Vartuttuaan nuorukai-
seksi, tapasin hänet usein 
sairaalan puusepän verstaalla. 
Hafeni tykkäsi höyläämisestä 
ja veistämisestä. Sota-aikana 
valkoiset haudattiin aina pui-
sissa arkuissa. Hafeni perusti 
arkkuverstaan, jotta mustil-
lekin mahdollistui arkkuhau-
taaminen.

Lähetysasemat rakentuivat 
siten, että alueella oli työnte-
kijöiden asuntoja ja polikli-
nikkarakennuksia sekä poti-
lasmajoja. Työ sairaaloissa ta-
pahtui Lähetysseuran resurs-
sien puitteissa. Meillä oli käy-
tössämme myös puhelimet, 
joilla pidimme yhteyttä toisil-
le lähetysasemille. Alueella oli 
tieverkostoa, joten pystyim-
me liikkumaan maastoautoil-
la. Pääasemalla oli leikkaussa-
li, ja teimme tarvittaessa myös 
potilassiirtoja. 

– Elimme aurinkoajassa. 
Kerran viikossa, lauantaisin, 
minun tehtäväni oli nousta 
ennen aurinkoa. Istuin lähe-
tysaseman itäpuolella, seinän 
vierustalla. Siinä odottelin 
auringonnousua. Kun aurin-
gosta näkyi puolet, hiekan ta-
kaa, kello oli puoli seitsemän! 
Tuolloin sairaalan kellot oli-
vat oikeassa ajassa, kerran vii-
kossa. 

Joustavuus oli tärkeä 
ominaisuus

Neuvokkuus ja sopeutuminen 
nopeasti muuttuviin tilantei-
siin oli tärkeä ominaisuus. Po-
liittinen tilanne rotusyrjinnän 
maassa loi jännitteitä alueille, 
joilla Maija-Liisa Tiusanen-
kin työskenteli. Järjestäyty-
neitä itsenäisyysliikkeitä syn-
tyi 1950-luvulla ja niistä tär-
keimmäksi muodostui South-
West Africa Peoplé s Organi-
sation, Swapo, joka aloitti v. 
1966 sissisodan Etelä-Afri-
kan hallintoa vastaan. Sota oli 
aluksi pienimuotoista, mut-
ta laajeni Namibian pohjois-
osiin v. 1975 kun pohjoinen 
rajanaapuri Angola itsenäis-
tyi Portugalista. 

Maija-Liisa Tiusanen nä-
ki sodan ankarat seuraukset 
työssään lähetysaseman sai-
raalassa. Swapo sai tukea sekä 
lännestä että itäblokin mais-
ta. Swapo voitti v. 1989 ensim-
mäiset Namibiassa pidetyt 
vapaat vaalit ja maaliskuus-
sa 1990 Namibia itsenäistyi 
Martti Ahtisaaren vetämän 
YK-operaation tuella.

Leppävirran seurakunnan 
nimikkolähetti Maija-Liisa 
Tiusanen poistui Namibiasta 
v. 1981. Tulevana kesänä Mai-
ja-Liisa täyttää 90 vuotta. On-
nittelumme ja tervehdyksem-
me Pohjois-Karjalan Kon-
tiolahdelle, jossa Maija-Liisa 
viettää ansaittuja eläkepäiviä. 
Onneksi olkoon monivaihei-
nen matka, varjelusta uudelle 
vuosikymmenelle!

TEKSTI: Hannele Töyry Maija-Liisa 
Tiusasen haastattelun pohjalta

KUVAT: Maija-Liisa Tiusasen  
kotiarkisto
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Epätasa-arvo on kestävän 
kehityksen jarru

Koronavirus on muuttanut arkeam-
me ja lisännyt epävarmuutta. Mo-
ni kantaa huolta omasta terveydes-

tään ja toimeentulostaan sekä läheisis-
tään.  Olen käyttänyt vertausta, että virus 
on kuin röntgensäde. Se tekee näkyväk-
si sellaista, mikä normaalisti jää huomaa-
matta.

Olemme saaneet nähdä paljon hyvää: 
enemmistö ihmisistä tuntee suurta vas-
tuuta kanssaihmisten hyvinvoinnista 
ja on valmis merkittävästi rajoittamaan 

omaa käyttäytymistään toisten suojelemi-
seksi. Myös kansalaisyhteiskunta on näyt-
tänyt voimansa: järjestöt ovat mukautta-
neet toimintaansa ja kekseliäästi yhdistä-
neet ihmisiä etäisyyksistä huolimatta.

Tämä kriisi on aidosti maailmanlaajui-
nen. Valitettavasti, kuten niin usein en-
nenkin, se on osunut kipeimmin niihin, 
jotka olivat jo valmiiksi vaikeassa asemas-
sa. Näin on tapahtunut myös meillä Eu-
roopassa: sosiaaliset ongelmat ja esimer-
kiksi yksinäisyys ovat lisääntyneet.

JUTTA URPILAINEN
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Kansainvälisten kumppanuuksien ko-
missaarina teen työtä EU:n 126 kump-
panimaan kanssa. Nämä ovat pääasiassa 
matalan tulotason maita, joilla on erilai-
sia kehityshaasteita. Esimerkiksi mones-
sa Afrikan maassa sosiaalisia turvaverk-
koja ja työttömyysturvaa ei käytännös-
sä ole, vaan ihmiset ovat täysin lähiyh-
teisönsä varassa. Tällaisissa olosuhteis-
sa rajoitusten noudattaminen voi olla 
mahdotonta, sillä perhe on ruokittava ja 
toimeentulo hankittava. 

Myös peruspalvelujen merkitys on pan-
demian aikana kirkastunut. Jos virus 
lähtee leviämään, koko yhteiskunta on 
polvillaan ilman toimivaa terveyden-
huoltoa. Samaten rokotusten järjestämi-
nen on vaikeaa ilman laajalti saatavissa 
olevia palveluita. 

Kumppanimaiden väestöt ovat hyvin 
nuoria. Afrikassa 60 prosenttia ihmi-
sistä on alle 25-vuotiaita. Virus uhkaa 
myös tulevaa kehitystä, sillä monien las-
ten ja nuorten koulunkäynti on häiriin-
tynyt. Viime vuoden keväällä 1,6 miljar-
dia maailman lasta oli ainakin hetkelli-
sesti poissa koulusta.

Kun koronaviruksesta tuli globaalipan-
demia, kokosimme voimamme jäsen-
maidemme kanssa. Ohjasimme uudel-
leen 40 miljardia euroa nimenomaan 
viruksen vastaisiin toimiin. Tämä tar-
koitti välitöntä humanitaarista apua se-
kä esimerkiksi ruoka- ja terveysjärjestel-
mien vahvistamista.

EU:lla on seitsemän vuoden budjetti-
kausi, ja juuri nyt olemme uuden kau-
den alussa. Parhaillaan käynnissä on 
ohjelmointi, jossa määritellään EU:n 
kehitysyhteistyövarojen käyttö tuleviksi 
vuosiksi. Olen jo päättänyt, että koulu-
tuksen rahoitusosuutta kumppanimais-
sa tullaan nostamaan, sillä inhimillisen 
pääoman vahvistaminen on avain uu-
teen kasvuun.

Koronaviruskriisistä saatu oppi on, että 
epätasa-arvo tekee yhteiskunnista hyvin 
haavoittuvia viruksen tapaisen ulkoi-
sen uhan edessä. Sillä, että peruspalve-
lut kuten sosiaaliturva, terveydenhuolto 
ja koulutus ovat kaikkien väestöryhmi-
en saatavilla, lisätään kokonaisturvalli-
suutta. 

Viime aikoina on puhuttu paljon yhteis-
kuntien vastustuskyvystä. Ikävä kyllä 
koronavirus ei ole viimeinen kriisi, jon-
ka tulemme kohtaamaan. Vastustusky-
kyämme on siis vahvistettava. Aidosti 
kestävä kehitys nimittäin edellyttää se-
kä sosiaalisen, ympäristöllisen että talo-
udellisen kestä-
vyyden huomi-
oimista.

Kirjoittaja on 
EU-komissaari.
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Palstalla lukijat esittelevät 
merkitykselliseksi kokemiaan 
teoksia. 

Kirjaviisaa#

Pysäyttävä tietokirja päästää ääneen 
SUOMALAISET ALKOHOLISTIT

Toimittaja Johanna Poh-
jolan Isä pullossa - Mat-
ka alkoholistin mieleen 

ja maailmaan (Gummerus) on 
tyttären kertomus siitä, kuin-
ka isän, lahjakkaan lääkärin, 
elämä tuhoutui alkoholismin 
vuoksi. Se on samalla tieto-
kirja suomalaisesta alkoholis-
mista ja sen hoitamisesta. Kir-
jassa kuvataan, miten alkoho-
listit valehtelevat läheisilleen, 
työkavereille ja Alkon myyjil-
le piilotellessaan sairauttaan. 
Pohjola asui kirjaa kirjoitta-
essaan kuukauden eri päihde-
laitoksissa ja haastatteli kym-
meniä alkoholisteja ja päihde-
työntekijöitä.

Kaksi kolmasosaa suoma-
laisista alkoholisteista on työ-
elämässä. Useista päihdehoi-
tolaitoksista kerrotaan, et-
tä koronakriisi etätöineen on 
lisännyt alkoholiriippuvais-
ten juomista. Tämä on näky-
nyt kasvaneina potilasmääri-
nä maaliskuusta asti.

Pohjolan teos antaa konk-
reettisia vinkkejä siihen, kuin-
ka puuttua päihderiippuvai-
sen juomiseen. Hänen mu-
kaansa jämäkkyys, ihmisen 
arvostaminen ja rajojen aset-

taminen riippuvaiselle käy-
tökselle ovat aina tärkeitä, oli 
kyseessä läheinen tai työto-
veri. 

– Alkoholisti on taita-
va kieltämään ongelmansa ja 
keksimään tekosyitä, joihin 
hän itse aidosti uskoo. Saira-
us pahenee, kun se saa jatkua 
rauhassa. Vaikka alkoholisti 
usein närkästyy puuttumises-
ta, syvällä sisimmässään hän 
yleensä arvostaa sitä, Pohjola 
kertoo.

Tarkoitus vähentää 
tarpeetonta häpeää

Teos sai alkunsa halusta ku-
tistaa alkoholismiin liittyvää 
tarpeetonta häpeää ja lisätä 
rehellistä puhetta päihderiip-
puvuudesta. Johanna Pohjo-
lalle tuli isänsä kuoltua myös 
tarve ymmärtää riippuvaisen 
mielenmaisemaa.

Kirjassa Pohjola kertoo ta-
rinansa alkoholistin lapsena. 
Hän pui alkoholistien lähei-
sille tuttuja syyllisyyttä ja hä-
peää sekä läheisen toipumis-
ta. Kirjassa pohditaan myös 
historian ja asiantuntijoiden 
avulla, miksi alkoholismia 
hävetään Suomessa yleises-
ti enemmän kuin esimerkiksi 
syöpää, masennusta tai työuu-
pumusta.

Pohjolan mukaan hallitse-
mattomaan juomiseen liittyy 
aina tervettä häpeää, koska 
riippuvainen toimii sisimpän-
sä vastaisesti. Tuhoisaa häpe-
ästä tulee, kun se johtaa ko-
ko perheen salailuun ja peitte-
lyyn. Häpeää ja tuomitsemista 
lisää myös käsitys, että riippu-
vuudessa on kyse heikkoudes-
ta tai huonoudesta.

Johanna Pohjola:  
ISÄ PULLOSSA  

Matka alkoholistin mieleen ja 
maailmaan  

(Gummerus 2020)
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Hermoston pakkoliike
Teoksessa toipuvat alkoho-
listit kertovat, miten pakon-
omainen juominen käytän-
nössä ilmenee ja miltä se tun-
tuu. Pohjola kertoo, että ym-
märsi isäänsä ja alkoholismia 
sairautena vasta heitä kuun-
nellessaan.

– Kun riippuvuuden raja 
ylittyy, juomisesta tulee her-

moston pakkoliike. Ulkopuo-
lisen on vaikeaa käsittää sitä, 
koska juominen näyttää pääl-
lepäin tietoiselta valinnalta. 
Ymmärtämisen tiellä on usein 
myös inhimillisiä tunteita, ku-
ten vihaa, surua ja syyllisyyt-
tä. Käsittelemättöminä ne es-
tävät esimerkiksi terveyden-
hoidon ammattilaisia kohtaa-
masta riippuvaisia viisaasti.

TOIPUMO osallisena Johanna Pohjolan ”Isä pullossa” -kirjaan

Toimittaja Johanna Poh-
jola lähestyi allekirjoit-
tanutta puhelimitse Toi-

pumoon. Kysymys kuului, 
voisiko hän tulla Toipumoon 
havainnoimaan päihderiip-
puvaisia ja saamaan vastauk-
sia tekeillä olevaan kirjaansa. 
Pohjola kertoi lyhyesti kirja-
projektistaan ja sen käynnis-
tymiseen liittyvistä kysymyk-
sistä suhteessa päihderiippu-
vaiseen isäänsä. Kirjan kirjoit-
taminen olisi tutkimusmatka 
isän juomiseen, päihderiippu-
vuudesta tietoisuuden lisää-
minen ja sen kautta isän toi-
minnan ymmärtäminen ja 
ehkäpä jollakin osin myös hy-
väksyminen. 

Toipumohan ei ole mikään 
ulkopuolisten vierailukohde, 
ajattelin ensin. Päihdekun-
toutuksessa olevien asiakkai-
den yksityisyys ja aiheen arka-
luonteisuus? Lupasin miettiä 
asiaa ja olla myöhemmin yhte-
ydessä. Kerroin kyseisenä het-
kenä kuntoutuksessa oleville 
asiakkaille Pohjolan ehdotuk-
sesta ja välitin vakuuttelut sii-

tä, ettei kenenkään nimiä tul-
la mainitsemaan missään ja 
ehdottomasta vaitiolovelvol-
lisuudesta. Väkihän toivot-
ti hänet välittömästi tervetul-
leeksi ja näin pääsimme yhte-
nä päihdekuntoutusyksikkönä 
osalliseksi Pohjolan kirjaan.

Pohjola asui Toipumolla va-
jaan viikon verran osallistu-
en päivittäin päiväohjelmaan, 
havainnoiden sekä henkilö-
kuntaa haastatellen. Päiväoh-
jelmaan sitoutuen hän pääsi 
kuulemaan asiakkaiden tari-
noita elävien stoorien ja mui-
den tehtävän purkujen kaut-
ta. Luennot osaltaan lisäsivät 
ymmärrystä ja antoivat uusia 
näkökulmia. Henkilökunnan 
haastattelut toivat oman lisän-
sä päihdetyön ammattilaise-
na ja omakohtaisesta päihde-
riippuvuudesta toipuneena tai 
päihderiippuvaisen läheise-
nä eläneenä, kuten Toipumon 
työntekijöillä kokemusta on. 

Päihderiippuvaiset ovat 
muutakin kuin ilkeyttään pa-
konomaisesti päihteitä käyttä-
viä ja läheisensä myrkyttäviä 

addikteja. He ovat äitejä, isejä, 
puolisoita, sisaria, veljiä, jon-
kun lapsia, yritysjohtajia, lää-
käreitä, ja mitä kaikkea muu-
ta! Ainutlaatuisia persoonia, 
jotka ovat sairastuneet päih-
deriippuvuus nimiseen sai-
rauteen. Iloisia, rohkeita, hui-
keita tyyppejä, jotka ovat ym-
märtäneet lähteä hakemaan 
apua sairauteensa. Sairauden 
luonteeseen kuuluu itsekes-
keisyys, omahyväisyys, valeh-
telu, vähättely ja oman edun 
tavoittelu. Moni asiakas ku-
vaakin itseään kahdessa per-
soonassa; käyttävään aikaan 
ja raitistuttuaan. Matka rai-
tistumiseen alkaa kuntoutuk-
sessa, mutta kestää lopun elä-
mää. Tätä matkaa olen saanut 
itsekin kulkea monen toipu-
jan rinnalla, itkien, nauraen, 
ylämäkeen työntäen ja välillä 
pohjalta ylös nostaen. 

Mutta, mennäksemme vie-
lä kirjaprojektiin; asiakkaat 
suhtautuivat kirjailija-Pohjo-
laan erittäin avoimesti, ym-
märtäväisesti ja rohkaisevasti. 
He jakoivat omaa elämää ja ta-

Johanna Pohjola (s. 1977) 
on toimittaja ja koulutuk-
seltaan sosiaali- ja kulttuu-
riantropologi. Hän työs-
kentelee parhaillaan Ylel-
le Latinalaisessa Amerikas-
sa. Pohjola on kirjoittanut 
aiemmin tietokirjan Ma-
te – Etelä-Amerikan voima-
juoma (2013).



16   Valkonauh! 2/2021

rinoitaan noiden muutaman päivän aikana. Saa-
dun palautteen mukaan ja havainnoituaan lukui-
sia toipuvia addikteja kirjan kirjoittamisen mat-
kalla, Pohjolan ymmärrys isäänsä ja hänen toi-
mintaansa kohtaan lisääntyi ja syveni. Matkan 
tavoite oli siis täyttynyt ja toteutunut. Tätähän 
me toivomme myös päihderiippuvaisen matkalle 
päihteidenkäyttäjästä raittiiksi yksilöksi!

Kirjoittaja on  
Toipumon 

toimitusjohtaja 
Eeva-Mari  
Penttonen, 
sosionomi 
(YAMK).

O�Toipumo on 15-paikkainen täysi-ikäisten 
päihderiippuvaisten naisten sekä miesten 
hoitoon erikoistunut päihdekuntoutuspaikka 
Sonkajärven kunnassa, Pohjois-Savossa. 
O�Toipumon henkilökunnan laaja osaaminen 
ja ammattitaito mahdollistavat monidiag-
noosiasiakkaiden hoidon. Hyödynnämme 
hoidossamme ammatillisen osaamisen lisäk-
si omakohtaista kokemuksellisuutta.
O�Kuntoutus Toipumossa perustuu 12-aske-
leen toipumisohjelman ammatilliselle sovel-
tamiselle, sekä ihmisen kunnioittamiselle ja 
myötätunnolle. 
O�Kohtaamme asiakkaan arvostaen ja ym-
märtäen päihderiippuvuussairauden luon-
teen. Jokainen voi saapua sellaisena kuin on, 
omana itsenään. 
O�Muutos voi alkaa tästä päivästä. Olet läm-
pöisesti tervetullut Toipumoon. 

Lipas

%Sydämessä, joss! hellyys asu&,
'elk( kä) se$ kanss! rinnatuste$
sielu$ talo$ pirst*e$ kui$ lippaa$
liia$ hauraa$ kulta! kalliimmall".

Särkynyttä lipastan+ kanna$
luokses+ Herr!. Minull! e+ muut!

oma! edessäs+ li" kui$ rakkaimpan+.
Heitä siuna!, Herr!, il( ann!,
su( un+ rauhalline$ pitki$ öi$

j! elämäämm" päivä$ leipä, lämmi$.
Su( suoj! suuremp+ kui$ sydämen+.

 HELVI JUVONEN

Eeva-Mari Penttonen ja Toipu-
mon terapiakoira.
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Erilaine$ polk& 
vanhemmuuteen

SAKRAN NUOJUA    THOMAS NUKARINEN

Mies kuljettaa sormeaan pitkin ho-
peoitua uraa, jonka koukeroista 
piirtyy kaipaus. Kivi on musta 

ja sen pintaan on kaiverrettu kaksi jout-
senta kurkottamassa katsettaan kohti ula-
pan taa piirtyvää auringonlaskua. Metsän 
reunassa yksinäinen mänty hamuaa koh-
ti illan viimeisiä säteitä. Puoliso, jonka 
kanssa hän jakoi elämänsä 43 vuotta, on 
ollut poissa jo kauan. Mies muistaa elon 
kiemuraiset juonteet, kipeät ylämäet ja 
leikkisät tyvenet. Hän muistaa täyden ko-
rin herkkutatteja sienimetsässä ja pannu-
kahvin tuoksun kesämökin tuvassa. Hän 
muistaa junamatkan halki Neuvostoliiton 
ja talonrakennuksen pienelle kylälle. En-
nen kaikkea hän muistaa toiveen lapsista 
ja omasta perheestä. Polku kohti yhteis-
tä unelmaa oli pitkä ja aikaansa näh-
den poikkeuksellinen. Kulkeminen 
vaati heiltä rohkeutta, päättäväisyyt-
tä ja kärsivällisyyttä, mutta he halu-
sivat olla äiti ja isä. Ja sitä he todel-
lakin olivat.

Isä suoristaa vanhan paperin 
kulmaa tuossa samassa talos-
sa, jonka perustuksiin on kai-
verrettu 1993. Hän arkistoi pa-
perin ja pinon muita tärkeitä 
muistoja kansioon yli kol-
mekymmentä vuotta sitten. 
Kuitti käännöksestä, vah-

vistus taloudellisen tilanteen vakaudes-
ta, tuttavien ja viranomaisten selvityksiä 
vanhemmaksi sopivuudesta. Kaikki nuo 
olivat tärkeitä askelia kohti lapsen saamis-
ta adoption kautta. Tänä päivänä ne ovat 
rakkaita muistoja.

Adoptiovanhemmalle oman lapsen syliin 
saamisen polku on hyvin erilainen, vaik-
ka toive lapsesta onkin kaikille vanhem-
maksi haluaville sama. Adoptiovanhem-
mat ovat käyneet yleensä jo hyvin raskaan 
tien ymmärtäessään, ettei biologiseen 
lapseen ole mahdollisuutta. Kuva konk-
retisoi tulevien vanhempien odotuksen, 
adoptiovanhemmilla se on mustavalkoi-
sen ultrakuvan sijaan otos jo syntynees-
tä ihmeestä.

Odotus oli kestänyt melkein kymmenen vuotta, mutta nyt kaik-
ki tapahtui äkkiä. Ensimmäiset kuvat tulivat Intiasta. Yhdessä 
kuvassa pieni, tumma vauva makaa valkoisessa sängyssä.
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Heille ensimmäiset kuvat tulivat Intiasta. 
Toisessa pieni, tumma vauva makaa val-
koisessa sängyssä, toisessa hän taas uinuu 
hoitajan sylissä. Odotus oli kestänyt mel-
kein kymmenen vuotta, mutta nyt kaikki 
tapahtui äkkiä. Kolmikuinen poika tuo-
taisiin heille Suomeen. Hartaasti odotettu 
lentokone laskeutui Helsinki-Vantaan len-
tokentälle tammikuisena aamuna. Adop-
tiojärjestön työntekijä työnsi lentoken-
tän porttien läpi matkalaukuille varat-
tuja kärryjä, joihin asetetuissa kehdoissa 
nukkui neljä pientä vauvaa, kaksi kussa-
kin. Tuloaulan lasin takana neljä perhet-

tä miettivät, kuka näistä suloisista lapsista 
olisi juuri heidän.

Elämä esikoisen kanssa oli asettunut jo 
uomiinsa, kun kaksi vuotta myöhemmin 
äiti nosti lankapuhelimen luurin, jonka 
toisessa päässä soittaja kysyi, haluaisiko 
perhe ottaa vielä noin vuoden ikäisen ty-
tön. Hänen vuokseen perheen olisi mat-
kattava ensimmäistä kertaa !aimaaseen. 
Kuva pörrötukkaisesta tytöstä tuli ja mat-
ka konkretisoitui. Matkaa suunniteltiin 
huolellisesti. Äiti jäi lomalle ja isä raivasi 
yrittäjän kalenterinsa. Matkaseurueeseen 

Kauan odotettu tapaamisen hetki pakahdutti äidin sydämen, mutta suututti päiväunilta heräte-
tyn tytön. Tyttö laitettiin takaisin nukkumaan ja äiti jäi sängyn vierelle odottamaan ja tarkkaile-
maan lastenkodin arkea. Kun tyttö heräsi, hän kurotti kätensä kohti äitiään – eikä päästänyt irti, 
kuin vasta kotona Suomessa.
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liittyi vielä äidin sisar takaamaan kieli-
taidon kinkkisimmissäkin käänteissä.

Kauan odotettu tapaamisen hetki pakah-
dutti äidin sydämen, mutta suututti päi-
väunilta herätetyn tytön. Tyt-
tö laitettiin takaisin nukku-
maan ja äiti jäi sängyn vierelle 
odottamaan ja tarkkailemaan 
lastenkodin arkea: lattialla 
syöviä aikuisia ja sängyissään 
itkeskeleviä lapsia. Naurua ja 
hymyäkin oli. Kun tyttö he-
räsi, hän kurotti kätensä koh-
ti äitiään – eikä päästänyt irti, 
kuin vasta kotona Suomessa. 
Viimeisten yhteiskuvien otta-
minen henkilökunnan kans-
sakin oli liian pitkä hetki pois 
merkitykselliseksi koetusta sy-
listä. 

Näin neljän ihmisen elämät 
kietoutuivat yhteen tiiviik-
si perheeksi. Lapsuudessam-
me riitti tarinoita, tärkeä osa 
adoptiolapsen vanhemmuut-
ta onkin puhua avoimesti lap-
sen juurista ja taustasta. Äi-
ti jaksoi aina lempeän kärsi-
vällisesti kertoa juuri meidän 
omat tarinamme ja vastata sa-
moihin kysymyksiin yhä uu-
delleen. Äiti osasi käsitellä vii-
saudella myös hylkäämisen 
kokemusta. Hän kuvasi biolo-

giset äitimme aina niin, että heidän tar-
koituksensa oli tarjota lapselleen parem-
pi elämä muualla, eikä heillä ollut mitään 
muuta vaihtoehtoa, kuin antaa lapsensa 
pois. Äidin tarinoista välittyi aina äärim-

mäinen kiitollisuus ja arvos-
tus taustaamme kohtaan.

Äitimme nukkui pois per-
heen läsnä ollessa elokuus-
sa 2018 sairastettuaan muis-
tisairautta 15 vuotta. Lukui-
sista kertomuksista ja valo-
kuva-albumeista huolimatta 
osa tarinastamme hävisi vä-
hitellen hänen haurastuvan 
muistinsa mukana. Vaikka 
muistot ja ihmisetkin ovat 
katoavaisia, tarinamme on 
osoitus siitä, että taustasta 
riippumatta kokemus per-
heestä on ennen kaikkea 
kollektiivista tunnetta yh-
teenkuuluvuudesta, pyyteet-
tömästä rakkaudesta ja pysy-
vyydestä.

Haluamme omistaa kirjoi-
tuksen rakkaan ja lempeän 
äitimme muistolle. Olem-
me yhteisestä ajastamme ää-
rimmäisen kiitollisia ja kun-
nioitamme hänen elämän-
työtään lasten parissa sekä 
omistautumistaan adoptio-
perheiden asioille.

!omas Nukarinen, 
34-vuotias kasva-
tusalan ja johtami-
sen kouluttaja Joen-
suusta

Sakran Nuojua, 
33-vuotias henkilös-
tökonsultti Helsin-
gistä.

”Äidin tarinoista välittyi 
aina äärimmäinen 

kiitollisuus ja arvostus 
taustaamme kohtaan.”
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Kiitos
 äidistä

Piispa emeritus Eero Huovisen 
Äitiä ikävä -kirja avaa lämpimästi 

ja läheisesti lapsen muistojen 
matkaa, varhain kuolleen 

äidin ikävää ja kaipuuta. Kirjan 
kansikuvana on kuva onnellisesta 

äidistä. Mitä tuo kuva lukijalle 
viestii? Annetaan teoksen kertoa:

Kuusikymmentä vuotta äidin kuo-
leman jälkeen löydän isän vanho-
ja "lminegatiiveja, joista en muis-

ta milloinkaan nähneeni paperivedoksia. 
Yksi kuva on ylitse muiden. Naurava nai-
nen ja naurava mies kävelevät Roomassa 
Via del Corsolla, keväällä 1950. Heillä on 
ilmiselvästi hyvin hauskaa. Mitä he ovat 
kertoneet toisilleen? Mitä tahansa he pu-
huvatkin, he iloitsevat, vapaasti. Äiti kat-
soo eteenpäin, isä ihailee äitiä, seuraa taa-
empana ja sivussa kuin adjutantti.
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Corson kuvassa näen äidin ja isän sellai-
sena kuin haluan heidät nähdä. Ja mikä 
vielä parempaa, äidin kirjeiden perusteel-
la uskon, että he ovat olleet juuri sellaisia 
kuin kuva kertoo. Äiti kauneimmillaan, 
elävänä, hurmaavana, huolettomana, ilos-
taan ja miehestään varmana. Mies peesaa.

Miksi vasta nyt löydän tämän kuvan? Oli-
siko isä puolisonsa menetyksen jälkeen 
kätkenyt kuvan, koska se oli liian väkevä 
katsottavaksi? Entä olisiko minun elämä-

ni ollut toisenlaista, jos tällaiset äiti ja isä 
olisivat saaneet yhdessä elää pitempään?

Kun katselen Corson kuvaa, joudun raa-
puttamaan pois niitä kerrostumia, joita 
mieleeni ja alitajuntaani on myöhempien 
vuosikymmenten aikana kertynyt. Onko 
tämä Corson otos äidistä varmasti se to-
si ja alkuperäinen kuva, jota olen kauan 
etsinyt?

Tietysti Corson kuva on totta. Filmi ei va-
lehtele. Minulle se tulee todeksi vasta yli 
puoli vuosisataa myöhemmin. Ja nyt se 
valtaa mieleni, alan nähdä sen silloinkin, 
kun en katso sitä. Minun äitini. Haave ja 
totuus kohtaavat toisensa. Ikävä helpottaa, 
mutta ikävä myös syvenee.

Miten mielelläni kulkisin Rooman katu-
ja juuri tämän naisen kanssa, olipa hän 
kolmikymppinen tai ysikymppinen. Kun 
löysin Via del Corsolla otetun valokuvan, 
löysin läsnä olevan ja iloisen äidin, elä-
mänmyönteisen ja tulevaisuuteen katso-
van äidin. Corson kuva on hengeltään sa-
ma, jolla äiti johti Malminkadun teatteria, 
villien poikiensa kotia. Ei ihme, että mie-
lelläni kuljen sekä Malminkatua että Cor-
soa, Helsingissä ja Roomassa. Paikat ja ka-
dut – ne ovat muistojen runko.

Ote teoksesta Eero Huovinen: Äitiä ikävä 
(WSOY 2020). Julkaistu tekijän luvalla.
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Järjestöjen ja kuntien kumppanuutta 
kuntalaiste$ hyväks+
Kunnan tehtävä on edistää kuntalais-

ten hyvinvointia ja kunnan elinvoi-
maa sosiaalisesti, taloudellisesti ja 

ekologisesti kestävällä tavalla (Kuntala-
ki 1§). Tässä pitkäjänteisessä työssä järjes-
töillä on tärkeä rooli. Järjestöt ovat kun-
nille keskeinen kumppani julkisten pal-
veluiden tuotannossa. Yhteistyötä tarvi-
taan erilaisten haasteiden ratkaisemisek-
si ja vahvistamaan mahdollisuutta kuulua 
yhteisöön. Kunnat ovat merkittäviä järjes-
tö- ja yhdistystoiminnan toimintaedelly-
tysten, kuten avustusten ja tilojen, tur-
vaajia. Järjestöjen keskinäinen sekä kun-
tien ja järjestöjen välinen yhteistyö ja uu-
det kumppanuudet ovat tärkeällä sijalla 
hyvinvoinnin edistämisessä ja väestöryh-
mien välisten hyvinvointierojen kaventa-
misessa. Esimerkiksi liikunta- ja nuori-
sojärjestöillä on merkittävä rooli ihmis-
ten arjen hyvinvoinnin kannalta. Kunta-
laisen näkökulmasta palvelujen laatu, si-
sältö ja saatavuus ovat usein merkittäviä 
vetovoimatekijöitä riippumatta siitä, tuot-
taako palvelun kunta, kuntakonserni, jär-
jestö, yksityinen yritys tai muu taho. Jär-
jestöt tarjoavat erilaisia areenoita mielek-
kääseen toimintaan, jotka tukevat kun-
nan elinvoiman kehittymistä.

Tietoa ja luottamusta
Järjestöjen ja kuntien strategisen yhteis-
työn kehittyminen tarvitsee tuekseen 
riittävästi tietoa ja luottamusta. Luotta-

mus rakentuu sen pohjalle, että osapuo-
let tuntevat toisensa ja toistensa toimin-
tatavat. Kuntien organisaatiot ovat usein 
erilaisia ja ehkä haastaviakin hahmottaa. 
Toisaalta kunta usein tarvitsisi järjestöiltä 
ja kumppaneilta enemmän tietoa kuin on 
ehkä löydettävissä. Esimerkiksi kuntien 
lakisääteisessä hyvinvointikertomustyös-
sä järjestötietoa olisi mahdollista käyt-
tää vielä entistä monipuolisemmin hy-
vinvointia koskevien päätösten pohjana. 
Tiedon välittymiseen onkin hyvä kiin-
nittää huomiota viimeistään nyt. Myös 
avustustietoja koskeva tieto olisi sote-uu-
distuksen kynnyksellä hyödyllistä kerätä 
yhteen, kun avoimia kysymyksiä on vielä 
runsaasti ilmassa.

Kuntien ja järjestöjen yhteistyön kehit-
täminen edellyttää kuitenkin aina tavoit-
teellisuutta. Yhteistyön tavoista on hyvä 
sopia ja seurata ja arvioida miten tavoit-
teisiin on päästy. Millaisena näet kuntasi 
järjestöyhteistyön tulevaisuudessa? Kun-
tavaalien alla on hyvä pohtia millaisin 
strategisin valinnoin ja päätöksin eri toi-
mijoiden muodostama ekosysteemi omas-
ta kunnasta tulevina vuosina muodostuu. 
Järjestöyhteistyön kehittämiselle on an-
nettava aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia 
kasvaa täyteen loistoonsa. Hyviä toimin-
tatapoja kannattaa ideoida myös muiden 
lähikuntien kanssa. Tarvitaan pitkäjän-
teisiä innostujia ja kokeilevia visionääre-
jä, jotka näkevät kunnan ja järjestöjen yh-

PÄIVI KURIKKA      MARIA SALENIUS
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teistyön kunnan kestävän tulevaisuuden 
vahvistajana. Riittäviä resursseja unoh-
tamatta.

Osallisuus on sosiaalisen kestävyyden 
toteutumisen edellytys
Järjestöjen tarjoaman yhteisöllisyyden 
kautta syntyy vahvaa vuorovaikutusta 
ja inhimillisesti tärkeää sosiaalista pää-
omaa. Koska kaikkien ääni ei välttämät-
tä kuulu muuten, tarjoavat järjestöt väy-
län myös kuulluksi tulemiselle kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville. 

Osallisuuden monimuotoisuuden 
ymmärtäminen on oleellista, kun pu-
hutaan sosiaalisesta kestävyydestä osa-
na kestävän kehityksen kokonaisuutta 
ekologisen ja taloudellisen kestä-
vyyden rinnalla. Osallisuus on so-
siaalisen kestävyyden toteutumi-
sen edellytys. Osallisuus ei toteu-
du, jos se ei lähde rakentumaan 
yksilöstä ja hänen elämänhallin-
nastaan ja oman merkityksellisyy-
den kokemuksesta. Turvattu toi-
meentulo ja kokemus omasta hy-
vinvoinnista tuottavat kykyä toi-
mia omaehtoisena ja merkityksel-
lisenä toimijana lähiympäristössä. 
Tämä ilmenee laajemmin yhtei-
söihin sitoutumisena, luottamuk-
sena ja haluna vaikuttaa koko yh-
teiskunnassa.  Näiden toteutumi-

sessa järjestöissä tehdään kunnan kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää työtä.

Jotta yhteistyössä päästään eteenpäin, 
on molempien osapuolien tiivistettävä 
keskinäistä dialogiaan, opittava tunte-
maan toistensa toiminnan tavoitteita ja 
toimintatapoja. Kunnat ja järjestöt toi-
mivat periaatteessa eri logiikan perus-
teella, mutta yhteinen tavoite on ihmis-
ten hyvinvointi ja arjen sujuvuus. So-
siaalisesti kestävässä kunnassa on vah-
va rooli ja paikka myös järjestöjen teke-
mälle ansiokkaalle työlle. Järjestöt ovat 
usein kaikkein lähimpänä kuntalaisten 
elämää, myös siellä minne kunnan toi-
minta ei yllä.

Maria Salenius
Erityisasiantuntija/
Hyvinvointi ja sivistys 
-yksikkö
Suomen Kuntaliitto ry 

Päivi Kurikka
Erityisasiantuntija/
Strategiayksikkö
Suomen Kunta-
liitto ry

”Järjestöt ovat usein kaikkein 
lähimpänä kuntalaisten 

elämää, myös siellä minne 
kunnan toiminta ei yllä.”
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Olen lämmöllä ajatellut Valkonauha-
liiton toimintaa. Pieneltä osaltani 
olen saanut olla siinä mukana jois-

sakin koulutustilanteissa. Varmasti moni 
muu on tehnyt paljon, paljon enemmän.

Olin 1986–2010 kirkkoherrana Imatran 
seurakunnassa. Sukupuolen korjaukse-
ni aiheutti kuohuntaa ja luottamuspu-
lan, mitkä johtivat eron pyytämiseen ja 

työttömäksi jäämiseen. Olin sama ihmi-
nen kuin aina ennenkin, mutta uudelleen 
työllistyminen osoittautui yllättävän vai-
keaksi. Hain monia virkoja muualtakin 
kuin kirkollisen erityisosaamisen alueel-
ta, mutta pääsin harvoin edes haastatte-
luun.

En osaa selittää sitä muuten kuin sillä, et-
tä julkisuuteen tullut tieto erilaisuudesta-

Mitä kuulu&, 
rovast+ Marj!-Sisk( Aalt(?

                      Mitä  inulle tänään kuuluu?s
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ni oli este saada työtä. Olen kahden työt-
tömyysjaksoni ajalta onnellinen siitä, että 
monet järjestöt ja yhdistykset sekä Helsin-
gin kaupunki ja Oulunkylän seurakunta 
tarjosivat mahdollisuuksia työntekoon 
edes tilapäisesti.

Se oli vaikeaa aikaa, koska minulla on ai-
na ollut vahva kutsumus palvella ihmisiä 
ja heidän kauttaan Jumalaa. Sain toisaal-
ta käytännön kokemusta monelle muulle-
kin tutusta työttömyydestä ja tulevaisuu-
den epävarmuudesta. Minulla on monesti 
testattu hyvin vakaa persoonallisuus, epä-
varmuuden sieto ja terve mieli. Usein nuo 
erilaiset työtehtävät liittyivätkin toisaalta 
mielenterveyteen, toisaalta erilaisuuteen 
voimavarana eikä uhkana.

Työpaikka järjestyi loppusyksystä 2010 
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitu-
lin notaarina. Se on laaja-alainen hiippa-
kuntahallinnon virka, johon liittyy paljon 
järjestelyvastuuta, valmisteluja, esittelyä, 
sihteerin tehtäviä ja päätösten täytäntöön-
panoa. Erityisen mieluisaa oli vastata sii-
tä prosessista, jossa teologian maistereista 
valmistui pappeja kirkkoomme. Minulla 
oli useita huippuosaajia työtovereina. Piis-
pa Wille Riekkinen myönsi minulle ro-
vastin arvon vuonna 2012.

Jäin 64 täytettyäni eläkkeelle vuonna 
2018. Alkoivat eläkeläisen kiireet, mihin 
sisältyy paljon luonnossa liikkumista ja 
iloa yhdeksästä lastemme lapsesta. Olen 
myös toteuttanut pitkäaikaisen haaveeni 
kirjailijan urasta. Olen kirjoittanut Imat-
ran seurakunnan historiaa, suomalaisen 
diakonian bibliogra"an ja kuusi rikosro-
maania, joissa on pehmeän inhimillinen 
ote. Päähenkilöni noudattavat omia elä-
mänarvojani selvittäen monet vaikeat ti-

lanteet puhumalla ja päättelemällä. Heissä 
on yhä uskoa ihmisiin, vaikka esillä ovat 
myös elämän varjopuolet ja tummat sä-
vyt.

Nyt on työn alla historiallinen romaani 
esi-isästäni Ambrosius Henrikinpoika 
Redsvenistä (1550–1602), joka oli savolai-
sen ratsuväen komentaja. Saa nähdä, mi-
ten onnistun!

Hyvä Jumala on siunannut minua per-
heellä ja ystävillä. Erityisesti olen kiitolli-
nen pitkäaikaisesta puolisosta, lastemme 
äidistä ja elämänkumppanistani Birgitas-
ta, jonka kanssa minulla on yhä jalat sa-
man pöydän alla. Ihmisen ei ole hyvä olla 
yksin, Iso Kirja opettaa.

Meillä on kaksi kissaa ja elämä puuha-
kasta.

Olen miettinyt, että elämä työntää esiin 
usein ihan muita asioita ja tilanteita kuin 
mitä olen suunnitellut. Aluksi voi har-
mittaa, mutta monesti olen jälkeenpäin 
todennut, että se oli juuri sitä, mitä tar-
vitsin.

O�Marja-Sisko Aalto

O�rovasti, kirjailija

O�66 v.

O�s. Lappeenranta

O�asuu nyt Kuopiossa

O�teologian maisteri, ylempi pastoraalitutkinto

O�naimisissa, 3 lasta, 9 lastenlasta

O�Motto: Kiitoksia otetaan aina vastaan,  
haukkuja huhtikuun kuudentena maanantaina.
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PÄIVI KOKKONEN

Opettajien koulutuspäi-
vässä pohdittiin ar-
jen eettisiä kysymyk-

siä. ”Ei ole tästä maailmasta” 
totesi eräs osallistujista, kun 
otin esille keskusteluun van-
han TV-sarjan. Laura Ingalls 
Wilderin kirjoihin perustuva 
Pieni talo preerialla kuvaa uu-
disraivaajaperheen ja pienen 
kyläyhteisön arkea iloineen 
ja suruineen. Jaksot ovat kuin 
moraalin ja etiikan oppitunte-
ja. Nyt vuosikymmenet myö-
hemmin pohdin, onko tois-
temme kohtaamisessa koh-
tuullista sijaa hyveille. Missä 
mitassa käytämme rohkeutta 
ja rakkautta, viisautta ja nöy-
ryyttä tai kärsivällisyyttä ja 
anteeksiantoa?

Sukupolvi sitten erään päivä-
kodin varhaiskasvatusikäisten 
lasten vanhemmat saivat teh-
täväksi nimetä eettisen kasva-
tuksen piirteitä. Tehtävä ko-
ettiin vallan vaikeana, muttei 
jäänyt mahdottomaksi. Eetti-
nen kasvatus kuvailtiin jou-
koksi vanhempien tehtäviä, 
joissa lähtökohtana on rehel-
lisyys, luottamus, oikeuden-
mukaisuus ja johdonmukai-
suus. Lasta ohjataan oikean ja 
väärän erottamiseen empatia-
taitoa ja käytöstapoja opetta-

Ajatuksia 
eettisestä kasvatuksesta
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malla. Lapsen on ymmärret-
tävä, että teoilla on seurauk-
set. Näin lapselle kehittyy ”si-
säinen ohjautuvuus”. Tilan-
teita selvitellessä lapselle tulee 
antaa keino teon hyvittämi-
seen sekä anteeksipyytämisen 
että anteeksisaamisen mah-
dollisuus. Kannustaminen ja 
palkitseminen ovat kieltoja 
ja uhkailuja tehokkaampi pa-
lautteen tapa. Aikuinen toimii 
mallina, myös erheensä an-
teeksipyytäen ja tekonsa hy-
vittäen. Rakkaudella asetetut 
rajat ovat vanhempien anta-
ma tuki ja turva lapselle. Kas-
vatus on myös kodin ja päivä-
kodin yhteistyötä. Vanhem-
mat toivoivat päiväkodista 
tiedon, mikäli lapsen käyttäy-
tymisessä tapahtuu muutos – 
lapsi vetäytyy syrjään, kiusaa 
toisia tai ei koe minkäänlais-
ta empatiaa kavereitaan koh-
taan. 

Vanhemmat muistelivat 
oman lapsuutensa ajoista tei-
tittelyn, nykylasten ”haistat-
telun” sijaan ja kunnioittavan 
käyttäytymisen vanhempia 
ihmisiä kohtaan. Kurittami-
nen, uhkailu ja häpeään saat-
taminen liittyi vanhan ajan 
kasvatukseen. Vähitellen las-
ten ujous ja arkuus on muut-
tunut sosiaalisuudeksi ja avoi-
muudeksi, mutta oman edun 
tavoittelu ja toisen huomioon-
ottamattomuus vie kasvatuk-
sessa väärään suuntaan. Ih-

misten ahkeruus muuttuu la-
maannukseksi, kun mikään ei 
tunnu kestävän. Silti elämässä 
tavoitteet voivat olla ”päätä-
huimaavia”. Samalla maailma 
näyttää kovin pienentyneen. 
Televisio tuo onnettomuudet 
ja maapallon katastro"t olo-
huoneisiimme. Uutiset voivat 
olla pelottavia lapselle.

Eettistä kasvatusta vanhem-
mat saattoivat kuvata ”Veteen 
piirretty viiva”. Ilmentäisikö 
kuvaus häilyvää rajaa, mo-
raalisen selkärangan notkeut-
ta, arvojen moninaisuutta tai 
jotain muuta? Voisiko meta-
forana tilanteen viedä järvel-
le, sormella vedettyyn viivaan 
vedenpinnalle? Laajeneva jäl-
ki silenee näkymättömiin, 
mutta vihureissa jälkeä tuskin 
huomaa. Keskeytymätön vii-
van vetäminen kuvaa kasvat-
tajan kädenjälkeä ja kasvatus-
työn jatkuvaa vaikuttamisen 

vaatimusta. Mihin sitten kas-
vattaminen päättyisi – lapsen 
kykyyn itsenäiseen ajatteluun 
ja sekä yhteisössä että yksilö-
nä taitoon tehdä eettisesti kes-
täviä ratkaisuja? Lapsen näkö-
kulmassa aallokot ovat kasvu-
ympäristöä, missä lapsi koh-
taa arvoja, normeja ja asen-
teita. Itselle muotoutuva ja 
elämän ajan muuntuva arvo-
pääoma ohjaa valintojamme. 
Jokin tilanne voi yllättää toi-
mimaan jopa omia periaattei-
tamme vastaan. Ristiriitaa voi 
syntyä jo tilanteessa, missä 
moraalisesti toimitaan oikein 
myötäilemällä pahoittamat-
ta näin toisen mieltä, mutta 
eettisesti ajatellen joudumme 
valehtelemaan. Kasvatuksen 
tavoitteena on lapsen hyvä. 
Mutta alati muuntuva kasva-
tusympäristö luo haasteita, 
joita edelliset sukupolvet eivät 
joutuneet kohtaamaan. 

Artikkelissaan, Opettajan 
työ on kasvatusta kaiken ai-
kaa, Hannele Niemi kirjoit-
taa opettajan näköalasta yh-
teiskunnallisiin ilmiöihin. 
Kouluarjessa yhteiskunnan 
muutoksia ennakoivat mer-
kit näkyvät hyvin varhaises-
sa vaiheessa. Nuorista heijas-
tuu yhteisön henkinen suun-
ta, niin hyvinvointi kuin pa-
hoinvointi. Turvattomuus luo 
pelkoja ja ahdistusta. Tekstis-
sä on ajankohtainen näkemys: 
”Samaan aikaan kun koulun-

Nuorista heijastuu 
yhteisön henkinen 

suunta, niin 
hyvinvointi kuin 

pahoinvointi. 
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käyntimahdollisuuksia laajen-
netaan, osa oppilaista syrjäy-
tyy koulusta jo hyvin varhais-
vaiheessa.”

Yhteiskuntaa kuvaavissa teks-
teissä ja keskusteluissa esil-
le tulee näkemys ristiriitojen 
ja hajoamisen aikakaudes-
ta. Yksilökeskeisissä kulttuu-
reissa uuvutaan vaatimusten, 
epävarmuuden ja näkemys-
ten moninaisuuden painees-
sa. Toisaalta teknillistaloudel-
lisen johtamisen oheen nousee 
työyhteisön inhimillisyyden 
näkökulmaa tuova ihmisjoh-
taminen. Maailma todella-
kin on pienentynyt. Yksilöi-
den odotetaan huomioivan 
globaalit velvollisuudet, arjes-
sa ekologisesti kestävällä ta-
valla ja hiilineutraalisti toi-
mien. Kasvatus haasteellistuu 
multimahdollisuuksien maa-
ilmassa ja ns. ärsyketulvassa, 
missä verkkosukupolven di-
gitaitoiset näyttävät selviävän 
ja viihtyvän hyvin. Ohessa ta-
pahtuu kuitenkin jotain. So-
mekanavien kielenkäyttö on 
ilkeää, kiusaaminen muuttuu 
pahoinpitelyksi, laduilla ja lii-
kenteessä raivotaan, pelimaa-
ilmassa väkivallalla on viih-
dearvo, median välittämään 
tietoon suhtaudutaan ns. va-
leuutisten vuoksi aiempaa 
kriittisemmin. Päiväkodeis-
sa ja kouluarjessa nousee vaa-
timus lasten empatiataitojen 
ja sosiaalisten taitojen kehit-
tämisestä. Lasten väliset pul-
matilanteet vaativat yhä use-
ammin aikuisen väliintulon. 
Nuoret itse hakevat apua pu-

helin- ja nettipalveluista. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö jul-
kaisi tammikuussa 14 toimen-
pidettä ohjelmaan kiusaami-
sen, väkivallan ja häirinnän 
kitkemiseksi. Ohjelma alkaa 
ohjeella varhaiskasvatukselle 
tunne- ja vuorovaikutustaito-
jen vahvistamiseksi. 

Oman elämänpolun etsimi-
nen ja siinä kulkeminen vaa-
tii aiempaa tarmokkaampia 
ponnisteluja, ohjausta ja tu-
kea. Elämäntehtävän ja tar-
koituksen löytyminen voi 
opastaa kulkijaa. Saara Kin-
nunen pohtii, millainen yhte-
ys on lapsuuden lyhenemisellä 
suhteessa aikuisuuteen sitou-
tumattomuudella. Tavoitel-
laanko huolettomuutta, kos-
ka lapsuuden onnellisen huo-
lettomuuden aika jää lyhyeksi. 
Toisaalta yhteiskunnan vaati-
mukset muuntuvat. Muuttu-
vaa kasvatustodellisuutta ku-
vaa kasvatuskäsitysten muut-
tuminen ja uudenlaisen arjen 
hallinta. Aiemmin saatettiin 
puhua arvotyhjiöstä ja van-
hemmuuden katoamisesta. 
Sen jälkeen esiin on nostet-
tu ajatus arvojen paljoudesta 
ja näkemys vanhempana toi-
mimisen mahdollisuuksien 
puuttumisesta tai muuttumi-
sesta. Kasvatuksen rakkautta 
ja rajoja -ajatuksen rajat näyt-
tävät korvautuvan sanoilla ke-
hys tai rajoitukset.

Käytännössä moraali ja etiik-
ka määrittyvät usein synonyy-
meinä, mutta käsitteinä tar-
kastellen moraalimme näkyy 

arkivalinnoissa ja etiikka on 
valintojen puntarointia. Ar-
vot vaikuttavat asenteisiin ja 
välittyvät teoissa. Covid -19 
pandemia jättää meihin jäljen, 
ehkä arvoja muuttuu pysyväs-
ti ehkä väliaikaisesti. Vaik-
ka elämänarvoja voi koota il-
man uskontoa, moraalitajulla 
ja eettisellä ajattelulla on usein 
uskontojen ohjaama pohja. 
Etiikan ydintä on ihmisarvon 
kunnioittaminen, mutta mi-
hin itsekunnioituksen puute 
voi johtaa? Martti Lindqvist 
kirjoitti itsearvostuksen mer-
kityksestä suhteessa pysty-
vyyteen toisten kunnioitta-
miseen. Tavoitteena on yksi-
löllisyyden kunnioittaminen 
tasa-arvon toteutuessa. Työs-
säni esiopettajana koin lap-
sen kuuntelevan aikuista, jon-
ka taholta lapsi koki aidosti 
tulleensa kuulluksi. Vanhem-
mat kiteyttivät eettisen kasva-
tuksen Raamatun Kultaiseen 
sääntöön nojaten: Rakasta lä-
himmäistäsi, niin kuin rakas-
taisit itseäsi; Tee toisille niin, 
niin kuin toivoisit itsellesikin 
tehtävän; Kohtele toisia, kuten 
haluat itseäsi kohdeltavan.

Kirjoittaja on sosiaalikasvat-
taja, KM Lappeenrannan  
Valkonauhasta

Kinnunen, S. 2003. Anna mun 
olla lapsi.
Lindqvist, M. 1985. Ammatti-
na ihminen.
Niemi, H. 2002 artikkelisar-
jassa Etiikka koulun arjessa.
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     Hengelline$
kirjoitus

Kiitollisuus  
Jumala$ huolenpidosta

ARJA HUUSKONEN

Psalmin 103 jakeissa 1–5 sanotaan: ”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja 
kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Her-
raa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 

Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän pääs-
tää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän 
ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.”

Elämän kulku on vaihtelevaa. Joskus se kulkee syvissä pohjamudissa, har-
vemmin aallon harjalla. Usein se on tavanomaista. Aina silloin tällöin on 
hyvä pysähtyä miettimään elämänsä kulkua. Helposti unohtuu tai jää huo-
mioitta kaikki se hyvä, mitä elämä on tuonut tullessaan. Rukous on yksi ta-
pa keskittyä olennaiseen.

Usein rukouksemme ovat pyyntörukouksia, ja harvemmin muistamme 
kiittää Jumalaa hänen huolenpidostaan. Rukous on sydämen puhetta Ju-
malalle ja sanoja ei aina tarvita. Jumala näkee kiitollisuutemme, mutta mik-
si emme tietoisesti osoittaisi Hänelle kiitostamme. Siksi nytkin on hyvä ru-
koilla kiitollisin mielin: 

Jumala, kaiken luoja ja antaja. Elämämme on täynnä ihmeitäsi, kiitos 
niistä, vaikka emme aina näe niitä. Täytä sydämemme ilolla ja kiitolli-
suudella. Viritä meissä uusi ylistyslaulu. Suo hyvyytesi herättää meis-
sä rakkautta sinua ja toisiamme kohtaan. Ja 
kun vaikeudet kohtaavat, sinä autat meitä kes-
tämään. Sinä annat avun avuttomalle ja toivon 
toivottomalle. Kiitos siitä, että annat meidän le-
vätä armossasi. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. 
Aamen.    

Kirjoittaja on 
 Mikkelin tuomiokirkko-

seurakunnan kirkkoherra.
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Oululainen edesmennyt lasten-
hoitaja, Tuulikki Teppo, perus-
ti vuonna 1993 Home of Hopen, 

Toivonkodin, Intiaan. Tavoitteena on an-
taa parempi elämä, koti ja tulevaisuus 
orvoille ja köyhille ty-
töille rotuun ja uskon-
toon katsomatta. Äidit 
tietävät kokemukses-
ta niin Intiassa kuin 
missä tahansa maail-
massa mitä lapsi tar-
vitsee. Jos koulutusta 
ja ammattia ei ole, ty-
tön ja naisen elämä on 
miesten käsissä. Äidit 
voivat mahdollistaa 
uudelle sukupolvel-
le paremman tulevai-
suuden ja panna hy-
vän kiertämään. Sii-
hen tarvitaan auttajia, 
myös meitä kummeja. 

Nyt 12-vuotias Rat-
nasiri on varttunut 
varhaisteiniksi. Hän 
on ollut kummityttömme 4,5 vuotiaasta 
asti. Tiedämme, että hän on toimelias ja 
eläväinen tyttö. Pahimmassa tapauksessa 
hän voisi joutua milloin tahansa naimi-
siin, jos ei olisi päässyt lastenkotiin. On-

neksi Ratnasiri saa elää nuoruutta ja kas-
vaa turvallisessa ympäristössä perheen-
omaisessa yhteisössä. Oppimisen ja kou-
lutuksen kautta itseluottamus kehittyy 
oman elämän ja ammatillisen tavoitteen 

saavuttamiseen. 

Home of Hopesta Ou-
luun muuttanut Jyoth 
tuntee Ratnasirin. Hä-
nen kauttaan saam-
me tuoreita terveisiä 
kummitytöstämme. 
Jyoth kertoi, että Ho-
me of Hopen kum-
mitoiminta on autta-
nut tyttöjen elinolo-
suhteiden paranemis-
ta myös yhteisöllisesti. 
On saatu hankituk-
si mm. ruokapöytä, 
sängyt ja hella. Hygie-
nian taso on paran-
tunut mm. henkilö-
kohtaisilla vaatteilla. 
Monet ovat tottuneet 
elämään esimerkiksi 

ilman kodin huonekaluja ja nyt he saa-
vat opetella uusia tapoja ja taitoja. Orpo-
kodin toiminta on huomioitu yhteiskun-
nallisestikin mm. valvonnan ja kirjanpi-
don tarkistuksin. 

Monen intialaistytön hyvän elämän takana
 äidit ja kummit

Hom" of Ho'ess!

ARJA LAIHO

12-vuotias Ratnasiri saa elää nuoruut-
ta ja kasvaa turvallisessa ympäristössä 
perheenomaisessa yhteisössä. 
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Jyoth on oululaisten kummien avul-
la päässyt käymään Suomessa ja ha-
lunnut myös jäädä tänne. Suomen kie-
len oppiminen ja ammatillinen kou-
lutus ovat onnistuneet hyvin. Jyothin 
motivaatio, asenne ja halu oppia se-
kä avuliaat suomalaiset läheiset ovat 
tukeneet kotoutumisessa. Valkonau-
hasisar, Eine Lindén, on puolisonsa 
kanssa ollut hänelle yksi tärkeimmis-
tä ihmisistä täällä Suomessa. Muut-
tamiseen tarvittavat ’paperisulkeiset’ 
Intiassa olivat aikaa vievää ja kärsi-
vällisyyttä vaativaa. Home of Hopen 
avulla Jyothin lähteminen onnistui. 
Monet matkustukseen liittyvät val-
mistelut hoituvat tällä hetkellä net-
tiyhteyksillä eikä aina tarvitse lähteä 
asioille pääkaupunkiin asti. Digitaa-
lisuus on tullut myös Etelä-Intian las-
ten- ja orpokotiin. Yhteydenpito lä-
hentää kaikella tasolla.

Olemme seuranneet Jyothin ja Jou-
nin avioliiton polkua ja Kaarina Kas-
tehelmi -tyttären syntymistä. Meillä 
on ollut ilo nähdä ja seurata kummi-
työn tuloksia. Jyothin yhteydet Inti-
aan ovat lähes päivittäisiä netin väli-

Eine Lindénin koti on ollut myös Jyothin koti opiskelun aikana. 
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tyksellä, joten sitä kautta mekin saamme 
ajantasaista tietoa kummitytöstämme. 

Jyothin äiti on saanut tietää mm. suo-
malaisista neuvolapalveluista. Hän on 
ihmetellyt esimerkiksi alle vuoden ikäi-
selle annettua ilmaista hammasharjaa 
kun hampaatkin ovat vasta puhkeamas-
sa. Kastehelmi saa elää niin suomalaista 
kuin intialaistakin elämäntapaa. Kun-
han mekkokangas joskus saapuu perille, 
Jyoth ompelee tyttärelleen samanlaisen 
mekon kuin hänelläkin on joskus ollut. 
Kankaalla ja väreillä on suuri merkitys. 

Kastehelmi saa äitinsä kaksoiskansa-
laisuuden mukaisen kasvatuksen. Telu-
gu on Jyothin kotikieli ja sen oppiminen 
on Kastehelmellekin tärkeää yhteyden-
pidon vuoksi. Jouni on opetellut kyse-
lemään anopin kuulumisia telugun kie-
lellä. Anoppi on ihmetellyt miten mies 
voi arvostaa häntä näin paljon. Tavalli-
sella, varattomalla naisella ei ole Intiassa 
arvoa. Naisella ja tytöllä on merkitystä 
niin kauan kuin mies saa naiselta rahaa. 

Kirjoittaja on Oulun  
Valkonauhan sihteeri.
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Mä oo$ rakastunu# näihi$ 
Neuvokkaisii$ naisii$ 

- s" ant( naisenergiata

  oini on 67-vuotias nai-
nen, joka selviytyy ar-

jessaan pienen eläkkeensä 
turvin. Hän kokee olevan-
sa yksin ja yksinäinen. Yh-
teydet entisiin työkaverei-
hin harvenivat harvenemis-
taan, kunnes päättyivät ko-
konaan. Lapset ovat lentä-
neet pesästä ja elävät omaa 
kiireistä elämäänsä muual-
la. Herätessään Toini ei enää 
aina tiedä onko aamu vai yö, 
eikä oikeastaan välitäkään. 
Tänään Toini kuitenkin kat-
selee kaupan ilmoitustaulul-
ta löytämäänsä lappua. Sii-
nä luvataan, että liittymäl-
lä ryhmään ei tarvitse olla 
enää yksin. Kuulumalla po-
rukkaan voi jakaa ilot ja surut, 
ja vaikka liikkua yhdessä. 

Moni ikääntyvä nainen jakaa 
Toinin kokemuksen yksinäi-
syydestä. Ikääntyneet tuntevat 
yksinäisyyttä muuta väestöä 
yleisemmin: 11,4 prosenttia 
yli 64-vuotiaista kokee itsen-
sä usein yksinäiseksi. Yksina-

suminen lisää yksinäisyyden 
tunnetta, ja kaksi kolmesta 
yksinäisyyttä usein kokevis-
ta henkilöistä asuukin yksin. 
Merkittävää on, että 65-vuot-
ta täyttäneistä yksinasuvista 
naisista peräti kaksi kolmes-
ta kokee yksinäisyyttä. (Ok-
konen 2019.) Koronaepidemia 
on lisännyt näitä kokemuksia 

entisestään. Rajoitustoimet 
ja eristäytyminen ovat vä-
hentäneet erityisesti iältään 
vanhempien ja yksinasuvi-
en henkilöiden sosiaalista 
kanssakäymistä lisäten yk-
sinäisyyden tunnetta. (Leh-
tisalo 2020.) Elinolotutki-
muksista (Okkonen 2019) 
tiedämme myös, että al-
hainen tulotaso, heikompi 
terveydentila ja yksinäisyy-
den kokemukset kytkeyty-
vät toisiinsa. 

Neuvokkaat naiset -ryh-
mätoiminta vastaa nii-
den naisten tarpeisiin, jot-
ka kokevat Toinin tavoin 
yksinäisyyttä ja pienitu-

loisuutta. Se perustuu yhdes-
säolon ja vertaisuuden kaut-
ta välittyvään sosiaaliseen tu-
keen, naisten oman osaamisen 
ja elämäntaitojen arvostami-
seen sekä ihmisten ja ympä-
ristön kunnioittamiseen. Neu-
vokkaiden naisten ryhmätoi-
mintamalli on sovellettavissa 
kaikkien kiinnostuneiden ta-

VIRPI ANNANIEMI
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hojen käytettäväksi, jotka ha-
luavat keinoja ehkäistä ikään-
tyvien naisten yksinäisyyttä. 
Ryhmätoiminta on toteutet-
tavissa niin lähitapaamisina 
kuin myös digi- tai virtuaali-
ryhmänä. Neuvokkaiden nais-
ten ryhmään osallistujat luo-
vat toiminnallensa tarkem-
pia sisältöjä hyödyntäen Neu-
vokkaiden naisten ryhmätoi-
minnan seitsemää pääteemaa. 
Ryhmät voivat esimerkiksi 
retkeillä luonnossa, tehdä hy-
vän mielen harjoituksia, tu-
tustua uuteen liikuntalajiin se-
kä harrastaa kulttuuria ja tai-
detta kukkaroa säästäen. 

Eri puolella Suomea järjestet-
tyjen Neuvokkaat naiset -ryh-
mien perusteella ikääntyvät 
naiset kaipaavat erityisesti 
vuorovaikutuksellista toimin-
taa, jossa yhdistyy sekä miele-
käs tekeminen että samassa ti-
lanteessa olevien naisten koh-
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taaminen. Naisille osallisuus 
tarkoittaa toimintaa, vuoro-
vaikutusta ja yhteyttä toisiin 
naisiin. Eräs ryhmään osallis-
tunut nainen kuvaa Neuvok-
kaat naiset -toiminnan mer-
kitystä itselleen seuraavasti: 
”Sillee et oli joku paikka mi-
hin menee keskiviikkona, kos-
ka sillon viikolla ei ollu mi-
tään. Et tuli mun yks oma jut-
tu ja se oli kans se et siel ei oo 
mun kavereita eikä mun per-
hettä, kukaan ei tunne mua, 
se oli ihan oma juttu. Se oli se 
yks pointti siinä ja se oli must 
hyvä, ja mä kutsun mun kave-
reilleki sitä tyttökerhoks. Aika 
paljon merkityksellisyyttä. Oli 
kiva jutella ihmisten kaa. Kos-
ka ei ton oman miehen kaa… 
Ja sit on tietenki ystävii mutta 
siinä on jotenkin luottamuk-
sellinen ilmapiiri”.

Neuvokkaat naiset -ryhmässä 
toimitaan yhdessä valittujen 

teemojen ympärillä. Teemo-
ja käsitellään toiminnallises-
ti, jolloin vertaistuki syntyy 
luontevasti yhteisen tekemi-
sen kautta. ”Siellä jutellaan, 
nauretaan ja joskus itketään. 
Elämässä on hyvä olla ihmi-
siä, joiden kanssa voi puhua 
avoimesti ja luottamukselli-
sesti”, toteaa ryhmään osal-
listunut nainen. Aktiivinen 
yhdessä tekeminen tuo elä-
mään energiaa ja merkityk-
sellisyyttä. Koskaan ei ole 
myöskään liian myöhäistä tu-
tustua uusiin ihmisiin. Ryh-
mä on tuonut monelle myös 
uskallusta ja voimaa laajen-
taa harrastuksia. Osallistujat 
kertovat, että ryhmän jälkeen 
ei enää tunnu oudolta men-
nä tuntemattomien ihmisten 
pariin. Parhaassa tapaukses-
sa he ovat saaneet ryhmäs-
tä rohkeutta vanhan taitonsa 
herättelyyn tai uuden harras-
tuksen aloittamiseen. 
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ryhmätapaamisten kulusta. 
Julkaisuja voi myös tilata pai-
nettuina versioina maksutta 
osoitteesta julkaisut@miina-
sillanpaa.". Lisäksi saat apua 
ryhmän perustamiseen sekä 
käytännön vinkkejä ryhmä-
toimintaan ryhmänohjaajana 
toimineelta kirjoittajalta. 

Toini on oikeasti neuvo-
kas nainen, mutta se on vaan 
päässyt unohtumaan elämän 
käänteissä. Tänään on hyvä 
aloittaa uusi ja valoisampi elä-
mä, ajattelee Toini. 

Kirjoittaja on Miina Sillan-
pään säätiön kehittämis- 
päällikkö.

Toimeen tarttuminen ja us-
kallus toi tulosta jutun alus-
sa esiintyneelle Toinille. Toi-
ni kokee piristyneensä ja saa-
neensa aktiviteetteja elämään-
sä Neuvokkaiden naisten 
-naisryhmän ansiosta. Hä-
nelle se toi juuri sitä mitä hän 
oli kaivannutkin. Hän löysi 
naisystäviä, joita voi tavata ja 
joille voi aina soittaa. 

Miina Sillanpään Säätiön net-
tisivuilla on runsaasti käytän-
nönläheistä tietoa ja materiaa-
lia Neuvokkaat naiset -toimin-
nasta. Digitaalinen Neuvok-
kaat naiset -materiaalipankki, 
Neuvokkaat naiset – Ryhmä-
toiminnan käsikirja ja Neu-
vokkaiden naisten konstiko-
koelma sisältävät runsaasti 
aineistoa muun muassa ryh-
mätapaamisten teemoista ja 

Lähteet:
Lehtisalo, Jenni. 2020. Koronae-
pidemialla on ollut ikääntynei-
den arkeen sekä positiivisia et-
tä negatiivisia vaikutuksia – yk-
sin elävät erityisen haavoittuva 
ryhmä. THL 
Okkonen, Kaisa-Mari. 2019. 
Yksinäisiä on sadointuhansin – 
yhteistä korkea ikä, pienet tulot 
ja huono terveys. Tieto & Tren-
dit. 

Lisää aiheesta Miina Sillan-
pään Säätiön nettisivuilta: 
https://www.miinasillanpaa.!/
hankkeet/neuvokkaiden-nais-
ten-kestavat-konstit/
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Tamperelainen diakonis-
sa, erikoissairaanhoitaja 
Leena Järvelä oli Tam-

pereen Valkonauhan jäsen. 
Leenan Valkonauha-taival 
alkoi 1950-luvulla yhdis-
tyksen tyttökerhosta. Ym-
pyrä sulkeutui, kun yhdis-
tyksen silloinen puheen-
johtaja Ulla Salunen tapa-
si v. 2002 osastonhoitajan 
tehtävästä eläkkeelle jääneen 
Leenan paikallisessa kahvilas-
sa. Yhdistyksessä oli alkamassa 

diakonissa Lahja Koiviston vetä-
mä ryhmä äskettäin eläkkeelle 

jääneille naisille ja Leena tu-
li mukaan ryhmän toimin-
taan. Leena toimi myös 
Suomen Valkonauhalii-
ton hallituksen varajä-
senenä v. 2009–2014 se-
kä Tampereen Valkonau-
han luottamustehtävissä. 

Muistamme Leenan hy-
myilevän olemuksen koko-

uksissamme ja Valkonauhan 
tilaisuuksissa.

Tampereella syntynyt Sirkku Kai-
piainen eli vaiherikkaan elämän. 
Nuorena perheenäitinä, teo-

logisesta tiedekunnasta valmis-
tuneet Sirkku ja Juhani-puo-
liso vastasivat Suomen Lähe-
tysseuran kutsuun myöntä-
västi, ja lähtivät v. 1969 kol-
men pienen lapsen kanssa 
Namibiaan. Sirkku toimi 
Paulinumin pappissemi-
naarin opettajana ja Juhani 
seminaarin rehtorina. Pa-
lattuaan takaisin Suomeen v. 
1975 perhe asettui Pieksämä-
elle ja Sirkku jatkoi uskonnon ja 

psykologian opettajana ja Lähetysseuran 
kotimaan työntekijänä. Vuodesta 1986 

hän toimi Pieksämäen kaupunki-
seurakunnan palveluksessa, en-

sin lehtorina ja v. 1988 alkaen 
kappalaisena eläkkeelle siir-
tymiseensä asti. Suomen 
Valkonauhaliiton jäsenis-
tö tutustui Sirkun empaat-
tiseen toimintatapaan ja 
huoliteltuun olemukseen, 
kun hän toimi liiton vs. 

pääsihteerinä syksystä 1991 
syksyyn 1992. Sirkku oli lii-

ton kannattava jäsen ja Valko-
nauha-lehden uskollinen lukija.

Leena Järvelä  
o.s. Viljanen 

17.7.1940–9.2.2021
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Muistokirjoitus
k

Sirkku Marja Kaarina Kaipiainen 
o.s. Kaila 

19.6.1940–31.12.2020
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Jäsenemme eri puolilla maata 
muistavat Pirkko Laakson 
joulujuhliemme rakastet-

tuna puhujana ja ahkerana 
kutojana. Pirkon taitavista 
käsistä lähti sadoittain nut-
tuja, myssyjä, töppösiä ja 
sukkia niin Kätilöopiston 
keskososaston vastasynty-
neille vauvoille kuin kau-
emmaksikin yli maan rajo-
jen. 

Pirkko syntyi Helsingis-
sä ja asui lapsuutensa Pääskylän-
rinteessä Sörnäisissä. Lapsia lähetet-
tiin pommitusten alta Ruotsiin turvaan 
ja Pirkkokin lähti 1944 sotalapseksi. Tuo-
na aikana hän oppi ruotsin kielen ja koke-
mus oli muutenkin loppujen lopuksi hy-
vä. Pirkko piti sijaisperheeseensä yhteyttä 
aikuisikään asti. Palattuaan kotiin vuon-
na 1945 koulunkäynti jatkui Bulevardin 
ruotsalaisessa tyttölyseossa ja ylioppilas-
tutkinnon jälkeen alkoivat opinnot Turus-
sa Åbo Akademissa. Pirkko opiskeli kieliä, 
mm. latinaa tavoitteenaan kieltenopetta-
jan ammatti. 

Avioiduttuaan perhe kasvoi pojalla ja 
kahdella tyttärellä. Muutettuaan takaisin 
Helsinkiin, Pirkko siirtyi pankkialalle ja 
ehti tehdä pitkän uran perheestä huolehti-
misen ohella mm. valuuttapuolella Helsin-
gin Osakepankissa ja Nordeassa. Pankki-
työn jälkeen Pirkko toimi monipuolisesti 
vapaaehtoistehtävissä niin kotiseurakun-
nassa kuin Kansan Raamattuseurassa ja 
Helsingin Valkonauhassa, johon hänet 

pyydettiin syksyllä 1999 Sirpale-
piirin vetäjäksi.

Pirkon elämän peruspila-
rina olivat kolme aata: avoi-
muus, anteeksianto ja aut-
taminen. Näiden varaan 
hän rakensi Valkonauhas-
sa työnäkynsä. Pirkko oli 
Suomen Valkonauhaliiton 
hallituksen jäsen vuosina 

2004–2005 ja toimi seitse-
män vuotta Helsingin Valko-

nauha-Vita Bandet i Helsing-
fors ry:n puheenjohtajana. Pirkko 

kutsuttiin myös yhdistyksen kunnia-
puheenjohtajaksi. 

Pirkolla oli kohtaamisen ja puhumi-
sen lahja. Hän kävi eri puolilla maata si-
jaitsevissa liiton paikallisyhdistyksissä pi-
tämässä seminaareja, joiden ohjelma kä-
sitteli kriisejä ja niistä selviytymistä. Hän 
korosti, että vaikeuksista huolimatta elä-
mä kantaa tämän päivän ja huomisenkin 
yli. Pirkon lasten äidilleen valitsema muis-
tolause on ”Ahkerat kädet levon sai, val-
keni ikuinen sunnuntai”. Näihin sanoihin 
yhdymme mielissämme. 

Muistamme kaikkia poisnukkuneita kiit-
täen yhteisestä matkasta ja pyydämme 
lohdutusta läheisille. 

IRJA ESKELINEN
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Pirkko Laakso 
9.1.1936–11.3.2021
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Sinä kulji# pitkä$ matka$
ikävöide$, kaivate$.

Vihdoi$ löysi# oma$ ties+
raskaa# estee# raivate$.

Mon+ unelmas+ uupu+
matkareiti$ varrell".

Paljo$ tarvinnu# e# enää.
Turh! palo+ karrell".

Mitä jäljell" jä+ siitä?
Tarkkaa$ vielä tiedä e#.

Matk! jatku&. Ole# keske$,
syvyyttäs+ kuuntele#.

Sinä kulji# pitkä$ matka$.
Ole# toine$ ihmine$.

Jok& kaua$ sitte$ lausu+
nime$ tutu$, salaise$.

ANNA!MARI KASKINEN
Auringon aika
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                      Oiv! aivojumpp!

Oiv!  
aivojumpp!

1. Järjestä kirjaimet, niin saat Valko-
nauhassa vaikuttavan ihmisen etu- 
ja sukunimen.

OHUT KURKIPELI

2. Järjestä kirjaimet, niin saat selvil-
le kevään silmänilon.

NOTKOSIIVU

3. Tee yhdyssanoja. Sinulle on an-
nettu yhdyssanan loppuosat. Keksi 
yksi ainoa sana, joka sopii jokaisen 
annetun sanan eteen. Niin saat viisi 
yhdyssanaa, joissa on sama alku 
mutta eri loppu.

?raha
?loma
?jumppa
?huolto
?pakkaus

4. Minkä suomalaiskaupungin ni-
men alussa on taivaankappale?

5. Ratkaise yhtälöt.

Esimerkki: ritarin varuste + rikollinen = 
nelijalkainen eläin
Vastaus: kilpi + konna = kilpikonna

Yhtälö A: 
vaaleahiuksinen tv-juontaja + ilmansuunta 
= monen perheen kevätperinne

Yhtälö B:
vuodenaika + vaatteen kokomerkintä +  
ei kenenkään toisen = monella mielessä

Laatinut  
FM Tuija Viestilä
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Oikea# vastaukset

1. Tuulikki Perho
2. sinivuokot
3. äitiys: äitiysraha,  
äitiysloma…
4. Kuusamo
5. A: Vappu (Pimiä) + lounas 
= vappulounas
B: kesä + L + oma = kesä-
loma
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