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Joitakin vuosia sitten 
matkustin bussil-
la kotiin. Matkan 

varrelta nousi autoon 
nuori nainen, joka 
istui viereeni. Het-
ken kuluttua hän 
alkoi jutella. Pian 
selvisi, että hän 
oli matkalla kat-
somaan paikkaa, 
jossa hänelle lähei-
nen ihminen oli lo-
pettanut elämänsä 
oman käden kautta.

Bussista poistuessaan hän 
kysyi minulta, että oletko jo-
ku ”sossu”. Vastasin, että vähän sinne 
päin. Sitten hän kaivoi laukustaan ku-
vassa olevan onton maatuskan, antoi 
sen minulle ja sanoi, että älä koskaan 
muutu. Aina, kun katson maatuskaa 
koen, että sen onttouden sisälle jäi pala 
tämän nuoren naisen sielua.

Miltä näyttää Sinun sielunmaatuska-
si nyt? Takanamme on monella taval-

la rankka, ennalta tuntema-
ton kevät ja uutta toivoa 

tuonut kesä. Itse koen 
sisälläni olevan mo-
nenlaisia riitasoin-
tuja.

Kaiken pitäisi ol-
la hyvin, mutta ei 
kuitenkaan. Jokin 
jäytää... Voi kun 
vielä jonakin päi-

vänä oppisin täyttä-
mään oman maatus-

kani sillä, jonka tiedän 
enkä sillä, jota en tiedä.

”Päivä vain ja hetki kerrallansa,
siitä lohdutuksen aina 
saan…” 
(Lina Sandell,  
virsi 338)
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     Paikallisyhdistykset
toimivat

Liitto ja

Lähellä ihmistä

Mikkelin Valkonauha järjesti sie-
lunhoidollisen Lähellä ihmistä 
– Ihmiselon ihanuus ja kurjuus 

-seminaarin tammikuisena lauantaina 
25.1.2020 Lähemäen seurakuntatalolla. 

Luennoitsijaksi saatiin TM, pastori ja 
kirjailija Petri Välimäki, jonka monet 
tuntevat TV7:n Armon kalliolla -ohjel-
mista sekä Radio Dein kanavilta. Välimä-
ki toimii Perheniemen evankelisen opis-
ton kriisiterapian ja sielunhoidon koulut-
tajana sekä Missio Europen evankelistana 
myös ulkomailla, esimerkiksi Venäjällä.

Seminaari toteutettiin yhteistyös-
sä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan 
Rukouksen talon kanssa. Seminaarimme 
avasi Mikkelin Valkonauhan varapuheen-
johtaja Eeva Riittinen, joka kertoi kuuli-
joille yli 100 vuotta toimineen yhdistyk-
semme lähtökohdista ja tämän hetken toi-
minnasta. Osanottajille jaettiin myös kir-
jallista infoa valkonauhatyöstä ja annet-
tiin Valkonauha-lehti. 

Vapaaehtoiset emännät olivat puuhan-
neet reilut voileipäannokset ensimmäi-
selle tauolle ja toiselle terveyspainottei-
sen tarjoilun pähkinöineen, tuorevihan-
neksineen ja hedelmineen. Kahvi ja muu 
juoma olivat lisukkeina. Ennakkoarviom-
me enintään 30 osallistujasta petti pahas-
ti, sillä päivään osallistui kaikkiaan yli 
100 teemasta kiinnostunutta. Niin kuin 
tilaisuutta valmisteleva rukousryhmä oli 
pyytänytkin! Se tiesi kuitenkin emännil-
le yllättävää käännettä, lähes ruokintaih-
meen tapahtumista, kun väkeä oli yli kol-

me kertaa odo-
tettua enemmän! 
Mutta hyvin he on-
nistuivat ja iloiten 
palvelivat. Väkikin oli tosi tyytyväistä!

Lähemäen seurakuntatalo täyttyi odot-
tavista ja toivorikkaista ihmisistä yli seu-
rakuntarajojen. Olihan luvassa kosketta-
vat aiheet. Aamupäivällä luennoitsija Pet-
ri Välimäki johdatteli meidät miettimään 
kysymystä: Miksi ihminen särkyy ja mi-
kä auttaa? Hän käytti luennossaan pal-
jon henkilökohtaisesta elämästään nou-
sevia esimerkkejä: pienen lapsen kuole-
ma, konkurssi, joka vei perheeltä kaiken 
aineellisen sekä vaimon sairastuminen ja 
oma masennus tämän kaiken keskellä. Jo-
kaiselle tuli tarttumapintaa elämän olo-
suhteiden särkevään voimaan, vaikkei it-
se juuri näitä olisi kokenutkaan. Hän roh-
kaisi meitä vertaistuen ja käytännön asi-
oissa saatavan avun käyttöön kriisin kes-
kellä. 

Vierellä kulkijan merkitys on korvaa-
maton näissä ihmisen sisintä syvästi hor-
juttavissa tilanteissa. Henkilökohtaisen 
uskon löytyminen antoi Petrille toivoa ja 
voimaa, vaikkei se ratkaissutkaan hetkes-
sä ongelmia. Koko persoonan tuli pikku-
hiljaa rakentua uudelleen ja siihen Juma-
la käytti ihmisiä. Hän sai lähimmäisiltä 
ja kriisiryhmästä ehdotonta, varaukseton-
ta rakkautta ja hyväksyntää. Jumalan Sa-
na tuli Elämän Sanaksi, josta hän sai päi-
vittäin voimaa. Pikkuhiljaa alkoi terveh-
tyminen. 

Seuraava luento olikin nimeltään Ko-
konaisvaltaista tukea inhimillisen ter-
vehtymisen askelissa. Luennon pohjal-
ta saimme rohkaisua ja toivoa omien on-
gelmiemme keskellä. Siinä mielessä olisi 
hyvä hakeutua toisten ihmisten seuraan, 
mieluiten ohjattuihin pienryhmiin, jos 
mahdollista. Niissä voi jakaa kipeitäkin 
asioita ja saada vertaistukea, Ryhmässä 
tulee kuulluksi ja nähdyksi, ja se, jos mi-
kä, on tärkeää jokaiselle ihmiselle. Näin 
hän saa ihmisarvon! Usein tulee huomaa-
maan, että samantyyppiset ongelmat löy-
tyvät myös toisen ihmisten puseron alta! 
En olekaan yksin asioineni ja siihen kuu-
luvine tunteineen!

Seminaarin kuluessa Perheniemen 
opiston pienryhmäkoordinaattori Ma-
ria Saukkola esitteli Mikkelissä helmi-
kuun alussa alkanutta Perheniemen opis-
ton suunnitteleman 15 kerran Lähellä ih-
mistä -ryhmän seminaarilaisille ja haas-
tatteli kolmea ryhmän vetäjäksi lupautu-
nutta henkilöä. Mikkelin Valkonauhan 
Kotikulmaan järjestettiinkin ryhmä, jon-
ka osallistujat kokivat merkitykselliseksi 
oman elämänsä kannalta. Tosin koronae-
pidemia aiheutti katkon tähänkin hyvin 
alkaneeseen toimintaan.

Päivän viimeinen luento oli Kutsumus 
elämän voimavarana. Siinä tuli ymmär-
rys, että usein kaikki aikaisemman elä-
män kipu kääntyykin kutsumukseksi, jol-
la voi auttaa muita samanlaisissa asioissa 
kamppailevia eteenpäin. Ne pitää vain 
työstää käymällä vaikeuksia läpi turvalli-
sessa yhteisössä tai terapiassa. Silloin on 
avoimempi kuuntelemaan itseään, lähim-
mäistä ja Jumalaa, kun monet elämän pe-
lot ja ahdistukset hellittävät otettaan. Tu-
lee tilaa omaan sisimpään ja näin voi to-
teuttaa itseään ja kutsuaan sekä auttaa 
myös muita. Silloin uskaltaa nähdä itselle 
ja myös toiselle annettuja luonnonlahjo-
ja sekä armolahjoja ja rohkaistua käyttä-
mään niitä toistenkin iloksi ja avuksi. 

Joku meistä on matemaattisesti lahja-
kas, joku kielellisesti, joku taiteellisesti, 
joku johtaa toimellisesti, toinen organi-

soi ja kolmas on silmiinpistävän oivalli-
nen opettaja. Jollakin on armoitus kuun-
nella myötäelävästi ja lohduttaa. Jollakin 
on selvä kutsu lähteä maan ääriin evanke-
lioimaan ja auttamaan köyhiä. Jokaisella 
on joku kutsu, lähellä tai kaukana! 

Ihminen, jolla on tarkoitus, tehtävä, 
kestää vaikeissakin oloissa. Tämän tote-
si logoterapeutti Viktor Franklin keski-
tysleiriolosuhteissa! Niinpä meilläkin on 
hyvä motivaatio etsiä ja löytää oma paik-
kamme toimia. Se antaa mielekkään ja 
tarkoituksellisen elämän.

Ihmiselämän ihanuus ja kurjuus on 
kaikkien osa! Siksi rohkaistaan ja aute-
taan toisiamme selviämään elämän po-
lulla! Tähän seminaariväki sai runsaasti 
opetusta ja rohkaisua kuusituntisen päi-
vän aikana. Lämmin kiitos yhteistyöstä 
Agricola-opintokeskukselle, Suomen Val-
konauhaliitolle, Mikkelin Rukouksen ta-
lolle sekä Perheniemen ryhmätyöstä vas-
taaville Maria Saukkolalle ja Marianne 
Välimäelle. Suuri kiitos pitkän päivän 
puurtaneelle luennoitsija Petri Välimäel-
le ihmisläheisestä ja itsensä likoon laitta-
vasta, taitavasta opetuksesta! Ja taivaalli-
selle Isällemme, jonka hyvässä johdatuk-
sessa kaikki tapahtui!

Seminaarin jälkeen käynnistyi pien-
ryhmätoiminta, josta vastaavat kolme va-
paaehtoista vertaisohjaajaa. Ryhmä ehti 
kokoontua kuusi kertaa ennen koronae-
pidemiaa ja näissä viikoittaisissa kokoon-
tumisissa oli keskimäärin 12 osallistujaa 
kerrallaan. Toivomme, että pystymme jat-
kamaan ryhmää syyskaudella, toki epide-
miatilanteen huomioiden ja turvallisuus 

edellä. Tarkoitus 
on, että ryhmä voi-
si kokoontua vie-
lä yhdeksän kertaa. 

Ajatukset muistiin 
kirjasi 

Leila Simula
Valkonauhasisar 

Mikkelistä.

Mikkelin Valkonauha

Petri Välimäki
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Suomen Valkonauhaliiton syysneuvottelupäivän seminaari järjestetään lau-
antaina 17.10.2020 klo 12:30–16:15 Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. 
Työskentelyä johdattelee TM, psykoterapeuttiopiskelija Riina Nissinen.
Erityisen kevään ja kesän jälkeen on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten minä voin? 
Miten poikkeustila ja mahdolliset erityistoimet ovat vaikuttaneet fyysiseen, psyyk-
kiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin? Kriisin vaikutukset ovat yksilöllisiä. 
Kriisistä toipumiseen vaikuttaa oman elämän aiemmat kokemukset, sekä osin ihan 
biologinen taipumus reagoida stressiin tai kuormittaviin tekijöihin. Tarkastelemme 
yhdessä keskustellen ja eri työtavoin työskennellen eri näkökulmista poikkeusolo-
jen vaikutusta valkonauhatyöhön ja kohderyhmiimme ja mietimme keinoja, joilla 
voimme olla avuksi. 

kOkOUSkUTSU 
Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n sääntömää-
räinen jäsenkokous pidetään Kauniaisissa Suomen Raamattuopiston tiloissa 
osoitteessa Helsingintie 10, 2700 Kauniainen sunnuntaina 18.10.2020 alkaen 
kello 13:30.
Kokouksessa päätetään liiton sääntöjen § 5 mukaisesti sekä koronapandemian 
vuoksi peruuntuneen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, että syyskokoukselle 
kuuluvat sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautumiset 5.10.2020 mennessä liiton toimistoon 09 1351 268 tai  
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi. Samalla pyydetään ilmoittamaan ruoka-
ainerajoitteista.
Osallistumismaksu täysihoidolla 17.–18.10 on 2 hengen huoneessa, sisältäen liina-
vaatteet, 70 euroa/henkilö ja 1 hengen huoneessa 95 euroa/henkilö. Majoitus on  
ns. Ystävien talossa.
Pyydämme kokousedustajia ottamaan mukaan maaliskuussa liitosta lähetetty
kevätkokousmateriaali: vuosikertomus 2019 ja tilinpäätös 2019.  
Järjestämme Helsingistä, Fennian talon edestä Mikonkadulta kuljetuksen kokous-
paikalle lauantaina 17.10. Kuljetus lähtee kello 10:00 ja paluu on samaan paikkaan 
sunnuntaina 18.10. kello 17:00 mennessä. 

Anu Sandelin julkai-
si omaelämänkerralli-
sen kirjansa ”Sinun sii-

villäsi” vuonna 2016. Se ker-
too Laatokan Karjalaan syn-
tyneen evakkotytön Hanna 
Katriina Saikkosen matkasta 
opin tielle ja elämässä eteen-
päin ekonomina kaupallisten 
aineiden opettajana.

Varaton neito pääsee lasten-
hoitajana ja piikana näke-
mään hienon väen varjeltujen 
seinien sisään. Pahansuopuus 
ja ilkeys ei katso varallisuut-
ta tai titteliä. Mutta kaikkial-
la löytyy myös hyviä ihmisiä.

Anun toinen kirja "Akvarel-
li elämän värein" julkaistiin 
2.9.2020. Kirjan päähenkilö 

on Kati, joka etsii itseään mo-
nen kokemuksen kautta, an-
toisimpia ovat opintomatkat 

ja myöhemmin työkomen-
nukset Eurooppaan. Erityi-
sen rakkaiksi matkakohteiksi 
muodostuvat Itävalta ja Mo-
zartin Salzburg. Täällä Ka-
ti löytää itsestään taiteilijan. 
Opettajan työ ja avioituminen 
pohjoisessa Valuman kaupun-
gissa on teoksen keskeisin ta-
pahtumaympäristö; oman ti-
lan raivaaminen itsetyytyväi-
sessä keskuksessa on romaa-
nin riemullisinta antia.

Yhteistä näille teoksille on 
mukana seuraava velvollisuu-
dentuntoinen suojelusenkeli.

MariTTa PieTilä-HOlOPainen
Oulun Valkonauha ry

puheenjohtaja

”PareMMaT PäiVäT” – koronapandemian vaikutukset 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Terveisiä Oulusta

Anu Sandelin, 
kirjailija, kuvataiteilija ja valkonauhasisar

Kirjailija kädessään painotuore 
teos.

VIERAANVARAISUUTTA JA VALOA -seminaari  
lauantaina 14.11.2020 klo 11–14 Helsingin Valkonauhassa 

Bulevardi 15 C 32, 00120 Helsinki

Mistä muodostuu mieleenpainuva ja lämmin kohtaaminen?
Mikä saa sinut tuntemaan olosi tervetulleeksi?
Entä miten osoitat vieraanvaraisuutta toisille?

Vieraanvaraisuus on tunne, joka voi toteutua pienillä teoilla, mutta isolla asenteella.

Tule kuuntelemaan, pohdiskelemaan ja keskustelemaan millaisia havaintoja tehtiin  
yhteisöissä, joissa henkilökunta, asiakkaat ja asukkaat, omaiset ja vapaaehtoiset  

kohtaavat toisensa arjessa ja juhlassa. 

”Vieraanvaraiset yhteisöt – Sinustako yhteisönrakentaja” -aiheesta kertoo ja keskusteluttaa  
Pirjo von Essen Agricola-opintokeskuksesta. 

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa.
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     Hengellinen
kirjoitus

Pienellä vaelluksella

K askisten seurakunnassa teem-
me silloin tällöin pieniä hiljai-
suuden kävelyitä tai rauhallisia 

vaelluksia lähipiirissä. Reitit ovat pa-
rin kolmen kilometrin pituisia ja kul-
kevat sekä kaupunkialueella että luon-
non keskellä.

Yhdessä kävellessä voi aistia toisten 
ihmisten läsnäolon ja samalla miettiä 
elämän kulkua. Tietyillä kävelyosuuk-
silla voi myös keskustella. On hyvä ol-
la liikkeellä elämän ilojen ja syvällisten 
asioiden kanssa. Tärkeää on huomata, 
miten olemme juuri tässä ja nyt. Kuun-
nella ääniä, tuoksutella tuoksuja.

Tällä kertaa meillä oli tarkoitus kä-
vellä hiljaisuudessa pururadan koh-
dalla, mutta hiljaisuus oli vaikeampaa 
kuin tavallisesti. Tänä aikana kohtaa-
misia on vähemmän, joten kaipaam-
mekin enemmän keskustelua kuin hil-
jaisuutta. Miten tärkeää onkin puhua 
ja keskustella yhdessä, keventää miel-
tä, kun mielessä on uusia kysymyksiä 
ja uhkaaviakin asioita. 

Pysähdyimme kolmen polun riste-
yksessä ja pidimme pienen hartauden. 
Kolme polkua johtaa ajatuksiin kolmi-
yhteisestä Jumalasta. Mikä Jumalassa 
on tänään tärkeintä. Yhdelle suunnal-
le katsoessa voi miettiä Jumalan suu-
ruutta kaikkivaltiaana Luojana ja rak-
kauden lähteenä, sekä kiittää kaikesta 
hyvästä mitä ympärillämme on. Toi-
nen polku sai miettimään veljeämme 

Jeesusta. Miten tärkeää on, että hän 
on Vapahtaja. Ylösnousemuksen to-
dellisuus tuo valoa myös niille mat-
kaosuuksille, joita on raskasta kulkea. 
Läksimme kulkemaan kolmatta pol-
kua eteenpäin, joka oli Pyhän Hengen 
suunta. Pyhä Henki on puolustaja, jo-
ka antaa vaellukselle suuntaa ja voi-
maa. Pyhä Henki vakuuttaa meille Ju-
malan rakkaudesta ja siitä, miten usko 
tuo valoisat näköalat tätä elämää ja tu-
levaa varten. Elämässä on vastatuulta 
ja myötämäkeä, mutta Jumala kulkee 
aina kanssamme elämäntaipaleen kai-
killa osuuksilla.

Pienen vaelluksemme loppuosa me-
nikin hyvin, sillä tiesimme, että meitä 
odottaa kirkolla kahvitarjoilu herkku-
leipien ja ihannekakun kera. Yhteinen 
kahvihetki olikin iloinen yhdessäolon 
tuokio, joka muistuttaa suuresta juh-
lasta taivaassa elämän matkan päät-
teeksi.

Jumalan siunausta.

Kirjoittaja on 
Kaskisten  

seurakunnan 
vt. kirkkoherra.

PirjO lyyTinen

Valkonauha  3/2020   9
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Valkonauhan paikanvälitystoimistosta 

itsenäiseen työelämään 
Kirkkososiologian professori Tapio 

Lampinen kertoi perheensä yhte-
yksistä Valkonauhaan johtaessaan 

teologisen tiedekunnan lisensiaattisemi-
naaria 1990-luvulla. Tapion äiti Saimi El-
len sai tuiki tärkeää ja asiantuntevaa apua 
saapuessaan 19-vuotiaana Helsinkiin pa-
remman työn ja tulevaisuuden toivossa. 

Saimi saapui Porista Helsingin rautatie-
asemalle keväällä 1924. Helsinkiin suo-
rastaan tulvi tuohon aikaan nuoria nai-
sia. Yleensä tulijoilla ei ollut mitään tie-
toa enempää asunnosta kuin työpaikas-
takaan. Tilanne oli haavoittuva ja jätti 
paljon mahdollisuuksia naisia ja tyttöjä 
hyväksikäyttäville ”avuntarjoajille”. Sen 
tähden Suomen Valkonauhaliiton jäsenet 
päivystivät asemalla pitkän matkan juni-
en saapumisaikoina ja tarjosivat tulijoille 
turvaa ja neuvoja jo asemalla. Valkonauha 
ylläpiti aseman läheisyydessä naisten Yö-
majaa ja paikanvälitystoimistoa. 

Saimikin sai Valkonauhan kautta ensim-
mäisen kortteerin ja palvelupaikka löytyi 
Siltasaarenkatu 4:ssä asuvasta juutalaises-
ta kauppiasperheestä. Aluksi Saimi oli tä-
män Waprinsky perheen keittäjänä, myö-
hemmin lastenhoitajana.

Juutalaiset olivat saaneet ensimmäisenä 
Euroopan maista Suomessa täydet kan-
salaisoikeudet vuonna 1918. Sen jälkeen 

Waprinskyn perheenkin oli ollut mahdol-
lista perustaa omia vaatetusliikeitä Haka-
niemeen. 

Saimi asui Helsingissä yhdeksän vuotta. 
Yritteliäänä nuorena Saimi halusi saada 
itselleen kunnon ammatin. Valkonauhan 

kautta löytyi Iso Roobertinkadulta uusi 
työpaikka, vaatetustehdas, johon Saimi 
pääsi ompelijan oppiin. Saimi sai sieltä 
aikanaan ompelijan ammattipätevyyden.

Kesäisin Saimi työskenteli Karjalan kan-
naksella Perkjärvellä upseeriperheen ko-
tiapuna. Noina vuosina upseeristoa siirtyi 
tykistöharjoituksiin ja koko perhe muut-
ti harjoituspaikkakunnalle. Syksyn tullen 
palattiin jälleen vakinaiselle asuinpaikal-
le. Saimi palasi Helsinkiin.

Ennen paluutaan Poriin Saimi ehti vie-
lä perustaa oman ompelimon Helsingis-
sä. Yrityskumppanina oli samaa ikäluok-
kaa oleva ystävä. Ompelimo ei kuiten-
kaan lähtenyt Saimin haluamalla tavalla 
kehittymään ja yritys lopetettiin. Jo ennen 
Helsinkiin muuttoaan kihlautunut Saimi 
muutti Poriin ja avioitui pitkäaikaisen 
kihlattunsa kanssa. Puoliso oli Singerin 
edustaja ja perheellä oli Porin torilla omat 
kauppapaikat. Saimi jäi leskeksi vuon-
na 1945 kun puoliso kuoli keuhkotautiin. 

Tapio-poika oli isän kuollessa noin 3-vuo-
tias. Saimi jatkoi torikauppaa, jossa hän 
myi myös ompelemiaan vaatteita.

Saimin oma lapsuus oli ollut ankara ja sitä 
varjosti kansalaissodan aiheuttamat trau-
mat. Isä oli kuollut nälkään Hämeenlin-
nan vankileirillä, ja äiti oli menehtynyt 
Saimin ollessa 5-vuotias.  

Saimin isä oli työväen aatemaailmasta 
omaksunut ateismin. Tyttö oli kuitenkin 
syvästi uskova. Uskon häneen oli istutta-
nut isoäiti. Saimi joutui pikkupiiaksi Frii-
talaan, josta lähti 16-vuotiaana Porin puu-
villatehtaaseen työhön. Punaorpo tunsi 
olonsa ahdistavaksi ja niin hän lähti tyt-
tökaverinsa kanssa 19-vuotiaana junalla 
Helsinkiin etsimään avarampia olosuhtei-
ta. Tässä kohtaa Valkonauhan ja Saimin 
tiet kohtasivat edellä kerrotulla tavalla.

Saimilla oli tärkeä periaate: Työläisen lap-
sellakin täytyy olla oikeus käydä oppikou-
lua. Sen mukaisesti Tapio-poika pääsi op-

irja eSkelinen

Seurasaaressa 1932 helluntaina. Saimi Lampi-
nen oikealla.

Professori Tapio Lampisen vanhempien kihlakuva.
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pikouluun ja sai jatkaa yliop-
pilaaksi asti. Toki äiti oli toi-
vonut pojastaan diplomi-in-
sinööriä, mutta teologian ja 
kirkon kysymykset vetivät 
Tapiota vahvasti puoleensa. 
Insinöörejä arvostettiin Po-
rissa korkealle, edustivathan 
he paikkakunnan arvoste-
tuinta yhteiskuntaluokkaa. 

Tapion kodissa oli hiljen-
nytty kuuntelemaan radios-
ta hartausohjelmat ja juma-
lanpalvelukset, mutta kir-
kossa ei kuitenkaan käyty. 
Sittemmin kirkkososiologina Tapio Lam-
pinen on ymmärtänyt, että äidin kokema 
pettymys kirkkoa kohtaan teki vaikeak-
si osallistumisen kirkossa jumalanpalve-
luksiin. Sinänsä hassua, kuten Tapio huo-
mautti, samat papithan ne radiokirkossa-
kin saarnasivat. 

Suvun vaiheet, yhteiskunnalliset muu-
tokset ja Jumalan johdatus veivät Tapio 
Lampisen vajaan vuoden seurakuntapa-
pin työjakson jälkeen takaisin yliopistol-
le, teologisen tutkimuksen pariin. Se oli 
opiskelijoiden kannalta oikein lottovoit-
to. Tapio Lampinen oli opettajana kan-
nustava ja helposti lähestyttävä ja tarjosi 

laajan katselukulman haasta-
viin yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin. 

Professori, teologian toh-
tori, dosentti Tapio Lampi-
nen on sosiologi ja sosiaali-
demokraatti, joka ei häpei-
le sen enempää poliittista 
kuin kristillistä vakaumus-
taan. Hän on aktiivinen yh-
teiskunnallinen osallistuja 
ja tutkija, joka tekee tieteel-
liset havaintonsa yhteiskun-
nasta ja vetää teräviä käy-
tännön johtopäätöksiä poli-

tiikan, etiikan ja hengellisen elämän nä-
kökulmista. On aina ilo, kun hän saapuu 
esimerkiksi Kirkkopäivillä Valkonauhan 
esittelypisteelle ja virittelee antoisia kes-
kusteluja kunkin hetken tärkeistä kysy-
myksistä.

Tapio Lampinen ehti opettaa kolmekym-
mentä vuotta pappeja saarnaamaan ja pi-
tämään muita puheita. Myös hänen teo-
loginen väitöskirjansa sekä tutkimuksen-
sa valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja lo-
gonomin koulutuksensa liittyvät saarnoi-
hin ja puheviestintään. Kirkkososiologina 
Lampinen on selvitellyt uskonnon ja poli-
tiikan suhdetta.

MISTÄ HELPOTUSTA VAIKEUKSISSA? -seminaari  
lauantaina 21.11.2020 kello 11–14 Lappeenrannassa 

Järjestäjä on Lappeenrannan Valkonauha ja tilaisuus järjestetään   
Lappeenrannan kirkon alasalissa, Mannerheiminkatu 1, 53100 LPR. 

Tarkastelemme resilienssiä ja palautumiskykyä fyysiseltä näkökantilta  
(lepo, ruoka, liikunta), psyyken näkökulmasta eli miten vahvistaa  

mielen joustavuutta, sopeutumista ja ennakointia arjessa sekä  
henkisyyttä ja hengellisyyttä osana arjen resilienssikykyä.   

Työskentelyä ohjaa TM, psykoterapeuttiopiskelija Riina Nissinen.

Ilmoittautumiset arkisin toimistoaikana puh. (09) 135 1268. Tilaisuus on  
maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa. 

Tapio Lampinen

Kurkiaura
Kurkiaura pääni päällä,

lentää kohti etelää,
mietin sitä, miksi usein
ihminen niin yksin jää.

Linnut halkoo avaruutta
rinta rinnan matkaten,

vuoron perään johtopaikan
niistä ottaa jokainen.

Uupunut saa lepovuoron,
että jaksaa taivaltaa,

matka pitkä,
lentäessä,

toisten voimaa tarvitaan.
Katselen nyt taivaanrantaa

mielen täyttää haikeus,
jotain sydämessä liikkuu

olisko se kaipaus.
Ihmislapset rinta rinnan

myös on luotu kulkemaan,
kukaan ei nyt yksin jaksa,

toisiamme tarvitaan.
Voimaa sekä rohkeutta
ystäville saamme antaa,

silloin huomaamme nyt senkin,

omat siipemme taas kantaa.

MarkeTTa HaaPala
”kurkiaura”

Runo puhuu
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HäPeä iTSeSTä 
syö uskon mahdollisuuksiin Häpeä on ihmisen varhaisimpia tun-

teita. Se juurtuu mieleen vuorovai-
kutustilanteissa, joissa lapsen toi-

ve vanhemman tai hoitajan hyväksynnäs-
tä jää toistuvasti saamatta. Häpeä asettuu 
ihmiseen myös muissa elämän vaiheis-
sa, jos häntä kohdellaan kaltoin tai osoi-
tetaan tavalla tai toisella arvottomaksi. 
Koulukiusatuksi tulo on yksi yleinen hä-
peän lähde.

Häpeä saa ihmisen näkemään itsensä 
huonona, pahana, ulkopuolisena, tarpeet-
tomana tai vääränlaisena. Häpeävän ih-
misen on varottava vuorovaikutussuhtei-
ta, joissa pelkää paljastuvansa muille. Hän 
kokee huonouden osaksi persoonaansa ja 
haluaa piilottaa sen.

Häpeää tuottavia tilanteita on pyrittä-
vä välttämään mahdollisesti läpi elämän. 
Huonoutensa tai vääränlaisuutensa näky-
mistä pelkäävä ihminen on herkkä tulkit-
semaan muiden ihmisten ilmaisut niin, 
että ne uhkaavat hänen omanarvontun-
toaan. Muiden hyväntahtoisuuteen on lä-
hes mahdotonta luottaa ja myötätunto it-
selle on käsittämätön asia.

Häpeätilanteissa saadut kokemukset 
voivat muodostaa käsikirjoituksia, joiden 
mukaan huonouden julkituloa pelkäävä 
toimii. Muiden ihmisten välttäminen voi 
olla yritys olla joutumatta hä-
peälle alttiiksi. Hyökkääminen 
muita vastaan on keino torjua 
tilanteita, joissa lamaannutta-
va tunne lävistää ihmisen ilman 
ennakkovaroitusta ja saa aikaan 
fyysisestikin tutun pahan olon 
palaamisen. 

Joillekin häpeä voi olla niin 
tuskallinen, että se on torjuttu 

pois. Tuolloin esimerkiksi erilaiset kor-
vaavat toiminnat, kuten päihteiden käyt-
tö, oman kehon muokkaaminen, seksu-
aalisen mielihyvän jatkuva hakeminen, 
itsensä työssä kiireisenä pitäminen voi-
vat pitää hankalan tunteen loitolla. Häpeä 
voi saada ihmisen myös hyökkäämään it-
seään vastaan ja hän on alkanut katsoa it-
seään esimerkiksi kiusaajiensa tai alistaji-
ensa silmin. Hän syyttää, vihaa ja kritisoi 
avoimesti itseään samalla säilyttäen kont-
rollin itsellään. (Yletyinen 2015) 

Häpeävällä ei ole luottamusta itsenäi-
seen selviytymiseen ja samalla hänen on 
vaikea uskaltautua autettavaksi häpeän 
aktivoitumisen mahdollisuuksia välttä-
essään. Hän saattaa joutua jatkamaan de-
fensiivistä toimintaansa vuodesta toiseen. 

Häpeävän ihmisen auttaminen edellyt-
tää herkkyyttä tunnistaa häpeä ihmises-
sä (esim. kehon asennoista, mikroilmeis-
tä, käyttäytymisestä) sekä kykyä säädellä 
hänen vireys- ja tunnetasoaan. Ennakoi-
tavuus ja sopimusten noudattaminen ovat 
myös tärkeitä auttamisen lähtökohtia. Jos 
huumorilla voi suhtautua hävettävään ko-
kemukseen, se auttaa ymmärtämään, et-
tei kysymys ole niin pahasta asiasta kuin 
tuntuu. Vertaisryhmissä tähän on hyvät 
mahdollisuudet, koska samaa kokeneet 

voivat nauraa sellaiselle, jolle 
ulkopuolisen nauru olisi hä-
peää lisäävää. 

Kirjoittaja on mikkeliläinen  
perheneuvoja, työnohjaaja  

ja kouluttaja sekä  
Suomen Valkonauhaliiton  
Aurora-hankkeen toimija.

eija HiManen
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TUija VieSTilä

arjen uusi arvostus
korona pysäytti, pakotti, sekoitti ja 
opetti. kukaan ei tiedä, kauanko tilanne 
jatkuu ja milloin voidaan oikeasti 
puhua ”koronan jälkeisestä ajasta”, 
vaikka ilmaisua jo mieluusti käytetään. 
alkukesästä rajoituksia on alettu 
purkaa. kesäkuussa iltapäivälehtien 
lööppeihin on mahtunut jo muitakin 
aiheita pääuutisiksi, ja tulevaa voidaan 
ajatella jo pienellä toiveikkuudella. 
kaikessa kovuudessaan korona on 
saanut aikaan myös hyvää. Se kannattaa 
pitää mukana, kun aloittelemme uutta 
arkea.

Maailma on aiempaa puhtaampi

Matkustamisen tyrehdyttyä miljoona-
metropoleissa on helpompi hengittää. 
Esimerkiksi Pekingissä ei ole kymme-
niin vuosiin ollut niin puhdas ilma kuin 
nyt. Venetsian kanaalien vesi on kirkas-
ta. Suomessakin joukkoliikenteen mat-
kustajamäärät ovat romahtaneet. Hel-
singissä pyöräilijöiden määrä on kasva-
nut noin 20 prosenttia, kertoo Helsingin 
pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupin-
mäki (https://www.hs.fi/kotimaa/art-
2000006488125.html). Samansuuntaista 

kasvua on ollut muissakin kaupungeissa. 
Lastenpyörien kysyntä on kasvanut niin, 
että pyöristä on jopa pulaa. Koko perheen 
pyöräretket ovat tulleet monelle tavak-
si yhtenä uutena ajanvietteenä, kun har-
rastustoiminta on hiipunut. Luonto kiit-
tää, kunto ja terveys kohenevat ja perheen 
yhteinen pyöräily hitsaa lapsia ja aikuisia 
yhteen.

Yhteisöllisyys tuo turvaa
Heti koronakriisin alussa kerrostalojen 
ilmoitustauluille tuli nimilistoja puhelin-
numeroiden kera niitä varten, jotka tar-
vitsevat apua kauppa-asiointiin. Tuntuu 
hyvältä tietää, että jos yksin asuva ei pääse 
kauppaan tai apteekkiin, hän voi piraut-
taa saman talon väelle, ja asia hoituu. Ko-
tiin etätöihin jääneiden perheenjäsenten 
hermot ovat voineet kiristyä, mutta toi-
senlaisiakin viestejä on kuullut: puolisot 
ovat lähentyneet, ja lasten ja vanhempien 
suhde on parantunut.

Itse tekeminen on noussut uuteen 
kunniaan
Hiiva loppuu kaupoista ja netti pursuaa 
”korona-ajan hittireseptejä”. Keittiö on 
taas kodin sydän. Vaikka ravintolat ovat 
jo avautuneet, voidaan elvyttää varsinkin 
nuoremmilta kadonnut perinne kutsua 
ystäviä kotiin. Kotoilu ei estä sitä, etteikö 
ravintoloiden palveluita voisi käyttää osa-
na tarjoilua tilaamalla ruokaa kotiin tai 
ostamalla lahjakortteja vaikkapa ystävän 
merkkipäivää juhlistamaan.

Luovuus tuo uusia ratkaisuja
Osa työnsä menettäneistä on keksinyt uu-
sia tulonlähteitä, ja on syntynyt uusia yh-
teistyömuotoja. Huippukokit valmistavat 
noutoruokaa valmiisiin astioihin, jotka 
täyttävät lähikaupan salaattibaarit. Suo-

sio on ollut huimaa. Menestysresepti luo-
tiin myös, kun luksushotelli ja siivous-
alan yritys ryhtyivät yhteistyöhön: asi-
akkaan koti siivotaan putipuhtaaksi, kun 
asiakas nautiskelee hotellielämästä. Pa-
kettiin kuuluu myös asiakkaan nouto ko-
toa limusiinilla ja tarvittaessa lastenhoi-
topalvelut. Luovuus ja yrittäjähenki kuk-
kivat myös lukuisissa muissa yrityksissä 
ja kodeissa. Sairaaloiden potilaat ja hoi-
tolaitosten asukkaat ovat joutuneet elä-
mään kauan aikaa ilman perinteisiä ta-
paamisia. Kun koskettaminen on mahdo-
tonta, olemme nähneet kuvia kekseliäi-
syydestä kuten amerikkalaismiehestä, jo-
ka hommasi nostolava-auton päästäkseen 
tervehtimään iäkästä äitiään palveluta-
lon kolmannen kerroksen ulkopuolelle. 
Suomessa kehitettiin konttiratkaisu, jo-
ka mahdollistaa läheisten tapaamiset siir-
rettävässä kontissa hoitolaitoksen pihalla. 
Monet merkkipäivää juhlivat on huomi-
oitu mitä kekseliäimmillä keinoilla, usein 
aivan tuntemattomienkin ihmisten avus-
tuksella.

Osaaminen kasvaa
Etätyöhön ja -opiskeluun siirtyminen on 
pakottanut monet oppimaan uusia taito-
ja. Digiloikka on hypätty, halusi tai ei. Vi-
deopuheluiden ja -kokousten käyttöön ot-
taminen on sujunut yllättävän hyvin vas-
tentahtoisiltakin käyttäjiltä. Uusien taito-
jen oppiminen kasvattaa itsetuntoa ja in-
nostaa ehkä opettelemaan vielä hieman 
lisää.

Omasta terveydestä huolehditaan
Käsien peseminen, vähänkään sairaana 
kotiin jääminen ja turvallisen välimatkan 
pitäminen toisiin on osa uutta normaalia. 
Ruokamyrkytysten määrä on vähenty-
nyt merkittävästi, mihin voi parantuneen 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006488125.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006488125.html
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hygienian lisäksi vaikuttaa myös se, et-
tä suuri osa ruokailusta on siirtynyt ko-
teihin. Sairauden ehkäiseminen on aina 
parempi vaihtoehto kuin sairauden hoi-
taminen yrittämättäkään ehkäistä sitä.

Läheltä löytyvää arvostetaan 
Kiinnostus lähiruokaa, lähiluontoa, 
suomalaisia käsityöläisiä ja tavaranval-
mistajia sekä kotimaata matkailumaana 
kohtaan on kasvanut valtavasti. Omin 
käsin tekeminen on lisääntynyt, mut-
ta myös pientuottajien palvelut kiinnos-
tavat yhä useampia. Lahjakortit esimer-
kiksi palveluiden ostamista varten tuke-
vat suomalaista yrittäjää. Kuntokeskus-
ten ja maksullisten urheiluharrastusten 
vaihtoehtona lähiluonto on lyömätön.

Huippukokemuksia on yhä  
– ne ovat tässä ja nyt
Viime talvena tilattu ulkomaanmatka 
peruttiin. Lempiravintola sulki ovensa. 

Vaatekauppaan ei päässyt ostamaan uu-
sia trendivarusteita, mutta eipä niitä oli-
si päässyt salille esittelemäänkään. Ke-
vään ensi-ilta siirtyi, eikä tiedetä mikä 
takaisku mottaa seuraavaksi. Toisaalta 
mieli lepää kesämaisemassa kävelymat-
kan päässä, uusi ruokaresepti onnistui 
kotikeittiössä makuhermoja hivelevästi 
ja oma perhe ylisti keittotaitoja. Lenk-
keily mäkisessä maastossa on nostanut 
kuntoa ja antanut hyvää harjoitusta ta-
sapainolle ja jalkalihaksille, puhumatta-
kaan koronakilojen karistamisesta. Li-
säksi on ollut aikaa syventyä niihin ro-
maaneihin, joita ei aiemmin ole ehtinyt 
lukea. Lasten koulutyöstä on ollut ker-
rankin perillä, ja etäkoulumeeteissä nä-
kee välillä opettajankin. Illat on rauhoi-
tettu perheen kanssa tekemiselle ja ys-
tävien kanssa juttelulle. Elämä hohkaa 
nyt tasapainoa. Kaikki, mitä tarvitsee, 
on läsnä ja lähellä. Tavallinen arki on 
juhlaa.

Lauri Rauhalan ihmiskäsitys 
avaimena auttamistyössä

Filosofi ja psykologi Lauri Matias 
Rauhala sai elää pitkän ja laajalle 
vaikuttaneen elämän. Hän oli kuol-

lessaan vuonna 2016 jo 101-vuotias, ja hä-
nen vaikutuksensa ulottui monille tieteen 
aloille. Tässä kirjoituksessa keskityn lä-
hinnä Rauhalan ansiokkaaseen työhön ja 
tuloksiin ihmistyön teoriaan liittyen niin 
psykologian, filosofian kuin kasvatus- ja 
hoitotieteenkin saralla. Ajattelijana ja ih-
misenä häntä luonnehtivat harvinaislaa-
tuinen valoisuus ja kannustavuus sekä in-
tellektuaalinen rohkeus, valmius määrä-
tietoisesti mutta hienotunteisesti puolus-
taa omia ajatuksia sekä jatkuva avoimuus 
uusille ideoille. 

 Vaikeuksien kautta opintielle ja 
akateemiselle uralle
Rauhalan syntymäkodin lähtökohdat oli-
vat vaatimattomat ja opintiekin mutkikas. 
Pohjois-Pohjanmaan Sievissä maanviljeli-
jäperheen yhdentenätoista lapsena synty-
nyt Lauri jäi äidistään orvoksi jo pienenä. 
Kasvuympäristöä leimasi körttiläisen he-
rännäisyyden koruton henki, jossa koros-
tuivat työnteko ja vaatimattomuus. Lau-
rin hyvä lukupää kyllä huomattiin, mutta 
taloudelliset olosuhteet estivät oppikou-
luun pääsyn. Mahdollisuus opintielle tar-
joutui, kun Laurin onnistui päästä opis-
kelemaan Kajaanin opettajaseminaariin. 

Kuten niin monen muunkin nuoren 
aikuisen, myös Rauhalan uran keskeyt-
ti sota. Lauri Rauhalalta se vei viisi vuot-
ta. Raskaat sotavuodet vahvistivat hänen 
haluaan jatkaa opiskelua. Kotiutuessaan 
rintamalta syyskuussa 1944 Rauhala al-
koi voimiaan säästelemättä suorittaa kas-
vatustieteen opintoja Helsingissä. Opin-
tojen sivussa oli kirittävä umpeen myös 
koulusivistyksen aukot, kuten puuttuva 
ylioppilastutkinto. 

Opiskeluvuosina syttyi Rauhalan rak-
kaus ja kiinnostus filosofiaan ja psykolo-
giaan. Hänelle merkitsivät suuresti vuo-
det Nikkilän sairaalassa, jossa hän työs-
kenteli sairaalapsykologina. Virka oli en-
simmäinen laatuaan maassamme ja sii-
tä saatu kokemus vaikutti syvästi Lauri 
Rauhalan ihmiskäsitykseen ja myöhem-
piin näkemyksiin auttamistyöstä. Hän 
jopa puhui myöhemmin tuosta ajasta ni-
mellä ”Nikkilän herätys”. Vaikka psykiat-
rien joukossa oli joitakin humaanejakin ja 
edistyksellisiä lääkäreitä, psykiatrian hoi-
tomenetelmiin kuuluivat tuolloin vahvat 
sähköshokit, vahva lääkitys ja erityisesti 
pahamaineinen lobotomia. 

Ihmiskäsitys auttamistyössä
Jokaisella meistä on oma maailmankat-
somuksemme. Se on syntynyt elämän-
kokemuksen ja ympäristön vaikutukses-

EIjA VIITAnEn
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ta, ja sen mukaan toimimme. Siksi on tär-
keää, että auttamistyön ammattihenkilö 
aika ajoin pohtii omaa ihmiskäsitystään, 
joka ohjaa toimintaa vuorovaikutustilan-
teissa. Jos tätä ei tiedosta, on vaarana, että 
auttaja saattaa huomaamattaan manipu-
loida asiakasta. 

Lauri Rauhalan ihmiskäsitys on koko-
naisvaltainen ja liittyy käytännön autta-
mistyöhön asiakkaiden kanssa. Samaa ko-
konaisvaltaisuutta käsittelee myös suoma-
laisen psykiatrian arvostettu vaikuttaja 
Jouko Lönnqvist: ”Vaikka tutkimus ete-
nee usein parhaiten kapealla tiedon alu-
eella ja tuottaa yhä spesifisempää tietoa, 
on ihmisten psykiatrisessa hoidossa tär-
keää ylläpitää integroitua ja kokonaisval-
taista ihmiskuvaa". 

Holistisessa käsityksessä ihminen näh-
dään laaja-alaisesti – tajunnallisuuden 
(psyykkishenkinen olemassaolo), kehol-
lisuuden (olemassaolo orgaanisena olen-
tona) ja situationaalisuuden (olemassa-
olo suhteina todellisuuteen) muodosta-
mana kokonaisuutena. Vaikka ne kaikki 
ovat samanaikaisesti olemassa, se ei kui-
tenkaan Rauhalan mukaan tarkoita suo-
ria syy-seuraussuhteita näiden osa-aluei-
den välillä. 

Kausaalipäättelyssä (syy-seuraussuh-
teiden etsiminen) ajatellaan että ”samois-
sa olosuhteissa tapahtuu aina samaa”. 
Tällaista logiikkaa ei kuitenkaan voi aut-
tamistyössä pulmitta hyödyntää, kos-
ka Rauhalan mukaan ”mitään samaa ei 
kuitenkaan ole ”. Kun tutkitaan ihmisen 
olemassaolon epäsuotuisaa tai häiriinty-
nyttä tilaa, nähdään valitettavasti usein 
vain yksi jatkumo: onnistunut – epäon-
nistunut. Tällöin kaikki epäsuotuisuu-
den muodot ja lajit niputetaan yhteisellä 
nimittäjällä, joka on ”sairaus” tai ”tauti”. 

Rauhala tähdentää, että ihmisen ole-
massaoloon liittyvät ongelmat ovat hy-
vinkin erilaisia. Hän ottaa esimerkik-
si henkilön psyykkisissä häiriöissä usein 

keskeisenä nähtävän vastuuttomuuden. Se 
voi ilmetä normittomuutena tai häilyvinä 
arvoina. Tällaista ei kuitenkaan ole järke-
vää leimata erilaisiksi sairauksiksi tai tau-
deiksi. Pikemminkin psyykkisissä ongel-
missa voi näkyä ennen muuta elämäntai-
dolliset ongelmat ja ihmisen kehityksessä 
esiintyvä epäsuotuisuus. 

Vaikka Maailman terveysjärjestö 
WHO puhuu sairauksista, se korostaa 
kuitenkin ihmisen olemassaolon kolmija-
koa: somaattinen, psyykkinen ja sosiaali-
nen ulottuvuus. Samaa Rauhalakin käyt-
tää korostaessaan, että ihmisen situaatio 
(olemassaolo suhteina todellisuuteen) on 
ainutkertainen, ja hänen kokonaisuuten-
sa on historiallinen prosessi. 

Rauhala näyttää jopa huomauttavan, 
että situaatio ja keho eivät välttämättä oli-
si kokonaisuuden kannalta eräissä tapa-
uksissa kovin merkitseviä. Ihmisillä, joi-
ta kutsutaan psyykkisesti häiriintyneik-
si, voivat situaatio ja keho olla aivan tyy-
dyttävät. 

Omassa asiakas- ja terapiatyössäni olen 
myös havainnut, että asiakkaan tilannet-
ta arvioivilla osapuolilla on usein keske-
nään erilaisia käsityksiä asiakkaan ongel-
man syistä. Tällöin olen kokenut parhaak-
si jättää syykäsitykset syrjään ja keskittyä 
itse ongelmaan, sen esiintyvyyteen, poik-
keuksiin ja mahdollisiin ratkaisuihin. 

Myös Rauhala näkee, ettei tajunnalli-
suudella, kehollisuudella ja situationaa-
lisuudella tarvitse olla kausaalisuhdetta. 
Voimme tiedostaa asiakkaan pulmat eri 
osa-alueilla. Jos hänellä on terveydellisiä 
tai elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia, 
voimme ohjata hänet hakemaan apua. Sen 
jälkeen voimme ryhtyä etsimään ratkai-
suja hänen psyykkiseen ongelmaansa. 

Systeemiteoria ja Rauhalan näkemys 
Eräissä systeemiteoreettisissa katsomuk-
sissa korostuu asiakkaan vuorovaikutus 
useisiin systeemeihin kuten esimerkiksi 

perheeseen. Niissä toimivat sisäiset suh-
teet ja sitä ympäröivässä tilanteessa vai-
kuttavat myös muut suhteet kuten suku, 
työ ja koulu. 

Rauhala huomauttaa, ettei ympäröivää 
tilannetta useinkaan voi vaihtaa, valita tai 
muuttaa. Silti pienetkin muutokset ihmis-
ten välisessä vuorovaikutuksessa voivat 
vahvistua ja johtaa suuriin muutoksiin. 

Kun auttamistyön ammattihenkilö ta-
paa perheen tai pariskunnan, myös hän 
liittyy systeemiin. Siksi kaikki, mitä hän 
tekee tai sanoo, vaikuttaa kommunikoin-
tiin ja asiakkaan esille tuoman ongelman 
ratkaisuun. Ratkaisukeskeisen lyhyttera-
pian uranuurtajaa Steve de Shazeria lai-
naten: ”Ei ole olemassa tarkkailijasta riip-
pumatonta todellisuutta. Terapeuttinen 
konteksti ja terapeutin sekä hoidon koh-
teena olevan systeemin välinen suhde 
ovat osatekijöitä, jotka muokkaavat tera-
peuttista prosessia joka hetki. Terapeutti 
kuuluu aina kontekstiin ja on aina osa te-
rapeuttista systeemiä.” 

Sosiaalinen konstruktionismi 
Myös sosiaalisessa konstruktivismissa 
on yhteyksiä Rauhalan ajatteluun. Se nä-
kyy Rauhalan kuvaamassa situationaali-
suudessa. Se tarkoittaa, että ihmistä ei voi 
käsittää ilman sitä ympäristöä, jossa hän 
elää ja toimii. Identiteetistä puhuttaessa 
yksilö käyttää yhteisössä vallitsevia kult-
tuurisia diakursseja eli kielellisiä ilmauk-
sia ja käsitteitä. Niiden avulla hän raken-
taa kuvan itsestään esimerkiksi naisena 
tai miehenä tai vaikka jonkin vähemmis-
tön edustajana. Ihmiset elävät erilaisissa 
ryhmissä, joilla voi olla omanlaisiaan toi-
mintatapoja eli kulttuureja. Jos auttaja ei 
tunne asiakkaan taustaryhmää tai ryh-
miä, hänen on hyvä pyytää asiakasta ker-
tomaan niistä. 

 Sosiaalisen konstruktionismin sovel-
lutuksiin kuuluu myös moniammatilli-
nen verkostotyö. Jokaisen ammattilaisen 

kielenkäyttö perustuu hänen omiin käsi-
tyksiinsä ja asenteisiinsa ihmisistä, asiois-
ta ja ilmiöistä sekä ammatillisesta viite-
kehyksestään. Kieli, jota auktoriteetteina 
käytämme, leimaa hyvin vahvasti asiak-
kaan toimintaa. Ristiriidat, oireet ja vai-
keudet ilmenevät kielessä. Tällöin ongel-
mat muuttuvat sananmuotojen ja ilmaisu-
jen myötä oleviksi ja pysyviksi. Diskurssi 
(kielellinen ilmaisu) voi sulkea vaihtoeh-
toja ja jopa viedä ihmiseltä oikeuden mää-
rätä itse, miten hänen tarinansa tulisi kir-
joittaa. 

Auttamistyön ammattihenkilöiden ky-
kyä ymmärtää asiakkaan tilanne niin yk-
silö- kuin verkostotyössä helpottaa, jos ot-
taa huomioon sen, että diskurssit, identi-
teetit ja paikalliskulttuurit ovat kielellis-
tä toimintaa, eivätkä siitä erillään olevia 
ilmiöitä. 

Myös sosiaaliset statukset vaikuttavat 
asiakkaan käyttämään kieleen ja vuoro-
vaikutukseen. Erilaiset roolit liittyvät ai-
na sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jossa 
saamamme tai ottamamme rooli omak-
sutaan. Rooli muovaa minuutta ja asettaa 
vuorovaikutusta erilaisiin uomiin. Terapi-
atyössä tulee muistaa, että asiakkaan ku-
vaus itsestään ja identiteetistään on ra-
kentunut situationaalisuudessa (yksilön 
suhteina ympäröivään todellisuuteen) ja 
ihmisten välisen historiallisen ja kulttuu-
risen toiminnan tuotteina. 

Esimerkiksi nuoret on ongelmatilan-
teissa usein määritelty ”pahoiksi”, vaik-
ka todellisuudessa he eivät halua olla ”pa-
hoja” tyttöjä tai poikia. Jokainen ihminen 
liittää omat kokemuksensa, käsitteensä ja 
merkityksensä elämänkokemuksiinsa kä-
siteltävään, hänelle ongelmalliseen asiaan. 
Onnistumisen edellytys auttamistyössä 
on löytää ”yhteinen ymmärrettävä kieli” 
autettavan kanssa. 

Käsitteet ja sanat ovat tärkeitä erityi-
sesti, kun asiakkaista on aiemmin tehty 
terapeuttisessa tai lääkinnällisessä kon-
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tekstissa määritelmiä ja heille on annettu 
diagnooseja. Mielenterveyden diagnoosit 
tuntuvat olevan asiakkaiden mielissä hy-
vin pysyviä ja heidän saattaa olla vaikea 
irrottautua niistä. Siksi on tärkeää, että te-
rapeutti tai muu ammattihenkilö pystyy 
omalla kielenkäytöllään purkamaan asi-
akkaan voimakkaita ja turhia käsityksiä, 
jotka estävät häntä uskomasta paranemi-
seen.

Psyykkinen ja hengellinen holistisessa 
ihmiskäsityksessä 
Yleensä emme psykoterapiassa käsittele 
tuonpuoleista elämää. Mielestäni terapia-
työssä ja kaikessa auttamistyössä on kui-
tenkin hyvä ymmärtää, että ihmisen us-
konnollisuus voi olla osa hänen persoo-
nallisuuttaan. 

 Mielestäni uskonto kuuluu kulttuu-
riin, ja terapeutin on myös tunnistettava 
sen vaikutus ihmisen elämään. Esimerk-
kinä käytän suomalaista asiakasta, joka 
on kääntynyt avioliittonsa myötä islamin 
uskoon. Uskonto määrittelee siten tietty-
jä asioita hänen elämässään. Itse uskon-
toon hän ei kuitenkaan mielestään hae 
eikä tarvitse terapiaa, vaan lähinnä joka-
päiväisestä elämästä selviytymiseen us-
konnon asettamien rajoitteiden puitteissa. 

 Lauri Rauhalan holistisessa ihmiskä-
sityksessä tunnistetaan myös psyykkisen 
ja hengellisen eroavuus. Hengellinen tar-
koittaa samaa kuin sielu ja tuonpuoleinen 
elämä. Holistisen ihmiskäsityksen hedel-
mällisyys näkyy siinä, että sen perusrun-
ko pysyy ehyenä riippumatta siitä, mikä 
kanta henkilöllä on sielun kuolematto-
muuteen.

Psykoterapian teoreettiseen perustaan 
sopiva holistinen ihmiskäsitys olisi psyko-
terapiatyössä tärkeää sekä yhteiskunnal-

lisesti että yksilön kannalta. Se säästäisi 
yhteiskunnan varoja ja mahdollistaisi pa-
remmin oikea-aikaisen avun hakemisen 
ja saamisen. Näin asiakkaat saisivat avun 
nopeasti ja oppisivat myös itsenäisesti rat-
kaisemaan kohtaamiaan ongelmia. 

Kirjoittaja on FM
Sosiaali- ja terveysalan kouluttaja 

Post Graduate Diploma  
in Solution Focused Therapy

Artikkeli pohjautuu seuraavaan lähdekirjal-
lisuuteen:

Berger, P. & Luckmann, T. Todellisuuden so-
siaalinen rakentuminen 

Burr, V. An Introduction to Social Construc-
tionism 

Burr, V. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä 

De Jong, P. & Berg, I., K. Ratkaisukeskeisen 
terapian oppikirja 

De Shazer, S. Ratkaisevat erot 

Huttunen, M., O. & Kalska, H. (toim.) Psy-
koterapiat 

Kuusela, P. Sosiaalisen konstruktionismin lii-
ke sosiaalitieteissä. Teoksessa Kuusela, P. & 
Saastamoinen, M. (toim.): Ruumis, minä ja 
yhteisö. Sosiaalisen konstruktionismin näkö-
kulma 

Lönnqvist, J. ym. (toim.) Psykiatria 

Mattila, A., S. Näkökulman vaihtamisen taito 

Rauhala, L. Ihmiskäsitys ihmistyössä 

anna-Maija raittilan runot tapahtuvat

villissä luontomaisemassa

K evään ja kesän kuluessa arkire-
viirini on laajentunut; luonto on 
tullut luonnollisesti osaksi vapaa-

aikaa. Koronaviruksen uhka on eristänyt 
toisten ihmisten seurasta, mutta se ei ole 
yltänyt metsäpoluille, puistoihin ja puu-
tarhaan. Kesän aistiminen luonnossa on 
vapauttanut arkeen iloa ja energiaa. 

Filosofi Esa Saarinen totesi Helsingin Sa-
nomissa, että koronakriisi on lähentä-
nyt ihmisten yhteyttä niin luontoon kuin 
omaan kuolevaisuuteen; viimeistään nyt 
olemme havahtuneet siihen, että elämä 
ei ole pelkkää kuluttamista, omistamis-
ta ja suorittamista, vaan kyse on jostain 
suuremmasta, eli siitä että olemme – niin 
energisoivassa kuin uhkaavassa mielessä 
– osa luontoa.

Omaa luontosuhdetta on antoisaa tarkas-
tella kirjallisuutta ja erityisesti runoutta 
vasten. Anna-Maija Raittila (1928–2012) 
on julkaissut 11 kokoelmaa runoja, joissa 
luonnon vuodenajat, yksityiskohdat ja il-
miöt värittävät luonnossa kulkijan konk-
reettista maisemaa ja resonoivat hänen 
mielensä maisemassa. 

Luontomaisemat ovat keskeisesti esillä 
myös Anna-Maija Raittilan päiväkirjois-
sa. Niissä elää kirjailija, joka lähtee kesken 
kiireisen päivätyön virkistäytymään lähi-
metsään tai rannalle, polkee pyörällä pit-

kiä matkoja nähdäkseen tutun maiseman 
ja kirjoittaa siitä seikkaperäisiä kuvauk-
sia päiväkirjaan. Hän inspiroituu ja eläy-
tyy näkemäänsä, aistii maisemassa tus-
kin erottuvia yksityiskohtia ja tarkkailee 
eri vuorokaudenaikoina ja vuodenaikoi-
na havaitsemiaan ilmiöitä. Runojen tutki-
jalle päiväkirjatekstit avaavat polun runon 
kirjoittamisen prosessiin. Ne osoittavat, 
että runoilija on käyttänyt päiväkirjassa 
kuvaamiaan luontoelämyksiä apuneuvo-
na, kun hän on ryhtynyt tekemään runoa. 

Aistivoimaisesta luontosuhteestaan kä-
sin Anna-Maija Raittila kuvaa myös ru-
noilijatietoisuuttaan. Hän kertoo kirjai-
lijan luovuutta kartoittaneessa haastatte-
lussa lapsena kokemastaan aistivoimaises-
ta ja kokonaisvaltaisesta elämyksestä, joka 
on säilynyt tuoreena läpi elämän: ”Tiesin 
jo lapsena omalla salaisella tavallani, että 
olen runoilija, vaikka en koskaan julkai-
sisi runoutta. Tietoisuus siitä heräsi Kars-
tulassa. Olin linja-autossa tulossa Kivijär-
veltä Jyväskylään ja siinä oli aikaa käydä 
kahvilla. Menin ojaan makaamaan. Ihan 
vain kävin makaamassa suullani pursui-
levassa heinikossa kukkien keskellä. Sil-
loin minulle tuli valtaisa, ihan huumaava 
kokemus siitä, miten täyteläisellä omalla 
tavallani saan kokea luomakunnan”. Ais-
timuksellinen intiimi yhteys maahan ja 
kasvullisuuteen viritti hänessä yhteyden 
myös toisiin ihmisiin: Kun kahvitauko oli 

leena MäkiTalO
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ohi ja palattiin linja-autoon, Anna-Mai-
ja tunnisti itsessään uuden ”riemastutta-
van yhteisen tunnun toisten matkustajien 
kanssa”. Suhteensa luontoon hän määrit-
telee ravinnoksi, joka täyteläisenä riittää 
elävöittämään hänet. 

Lintujen ja puiden kuuntelija
Anna-Maija Raittilan runojen luontomai-
semassa elää ja aistii ihminen, joka kokee 
ja aavistaa, mitä hänen ympärillään ta-
pahtuu. Luonnossa mikään ei ole hänel-
le väärää tai vajavaista – kaikella ja kai-
kessa on mieli ja tarkoitus. Toisaalla hän 
rinnastaa luonnossa tunnistamiaan ilmi-
öitä elämässään ajankohtaisiin tilantei-
siin ja asioihin ja toisaalla hän kokee, mi-
ten luonto jakaa hänen tunteensa ja mie-
lialansa. 

Runon luontomaisemassa kulkijan py-
säyttävät erityisesti kukat ja linnut. Kuk-
kien tuoksu, kauneus ja mataluus havah-
duttavat hänet kohti avoimuutta, vallat-
tomuutta ja nöyryyttä, jotka latautuvat 
myönteisesti; ne irrottavat itsekeskeisyy-
destä ja raottavat henkistä tilaa vapaudel-
le, elämänenergialle ja ilolle. 

Luontomaisemaan pyrähtävät linnut nau-
litsevat kulkijan kokonaisvaltaiseen läs-
näoloon ja herättävät hänessä aavistuk-
sen sielun kuolemattomuudesta. Runossa 
”Routa” (1987) maisemaa halkovat lintu-
jen äänet muuttuvat kuuntelijassa viestik-
si: ”Tämän maiseman ääni on viimeisten 
joutsenten / käheä haukku / – pidä sulaa 
auki!” Runossa ulkoinen maisema rinnas-
tuu sisäiseen maisemaan – jäätyvä lampi 
rinnastuu kylmenevään sydämeen. Talvea 
enteilevä luonto ja muuttomatkalle lähte-
vät linnut havahduttavat kuuntelijan py-
syttäytymään sisäisesti elävänä. 

Kukkien ja lintujen ohella luontomaise-
massa kasvavat pensaat ja puut. Katkea-
mattoman kiinnostuksen ja samaistu-
misen kohteina ne opettavat runon kul-
kijalle elämää ylläpitäviä ja ihmissuhtei-

ta tukevia asenteita. Runossa ”Selvät sa-
nat” (1972) ojentaudutaan kohti sanatonta 
vuorovaikutusta. 

Näinä aikoina on puhuttava selvästi
mutta onko muuta selvää puhetta kuin 
  puiden hengitys?
Kovat sanat särkevät tai lyövät lukkoon
suorat sanat oikovat (miten haaraisia
ja hauraita perille ehtiessään ovat lehti-
suonet) 

Runon maisemassa viipyvää puhuttelee 
sanaton vuorovaikutus, joka ravitsee hän-
tä näkymättömästi. Hän tunnistaa luon-
nossa sanoja syvemmän tavan aistia, olla 
yhdessä ja yhteydessä toiseen. Lukija kut-
sutaan pohtimaan, onko sanaton vuoro-
vaikutus todempaa ja kokonaisvaltaisem-
paa jakamista kuin sanallinen. 
 
Luonto hengittää meissä 
Anna-Maija Raittilan lyriikassa Ihminen 
ei ole etääntynyt luonnosta sillä tavalla, 
että luonto edustaisi hänen ulkopuolel-
laan olevaa toista todellisuutta, vaan ru-
noissa aistii ihminen, joka tunnistaa ja 
aavistaa, että sama rytmi, liike ja hengi-
tys, joka etenee ja pitää yllä elämää puissa, 
varvuissa ja ruohossa, kiertää myös ihmi-
sessä ja elävöittää hänet. ”Lähteet”-koko-
elman (1961) nimirunoissa niin kasvulli-
suuden kuin ihmisen rakennusainetta on 
maa. 

Maa on meissä,
roudan läpi lähettää haparoivat kärjet
kantaa runkojen pylväät. 
(--)
---
Sama maa
meissä silmiksi puhkeaa
Lähteiksi nousee
 tuntemattaan
oksana, puuna punertaa

Runoihin kirjoittautuu luonnollisuus, 
jonka mukaan samalla tavalla kuin elä-
mä luonnossa vilkastuu, kukoistaa, hii-

puu ja näkyy vuodenaikojen vaihteluna, 
myös ihmisen elinvoima ja elämäntunto 
noudattavat syklistä rytmiä, jonka syk-
keessä hänen sisäinen maisemansa vaih-
telee. Talvisen luonnon hiljaisuus lumi-
neen ja jäineen rinnastuu ihmiseen, jon-
ka elämäntuntoa hallitsee sulkeutunei-
suus, passiivisuus ja tunteiden liikkumat-
tomuus. Elämä luonnossa ei talvellakaan 
pysähdy ja pääty; pinnan alla tapahtuu 
vaivihkaista elämänenergian liikettä ja 
muutosta, joka kehittyessään nousee pin-
taan, viheriöi ja kasvaa. Elämänenergian 
pysähtymätön liike kirjoittautuu runoissa 
myös ihmiseen: sulkeutuneen ulkokuoren 
alla hänessä tapahtuu vääjäämätöntä hi-
dasta muutosta, jonka edetessä hänen elä-
mäntuntonsa, avoimuutensa ja herkkyy-
tensä voimistuvat. 

Puun suonet sulkeutuivat.
Niinpä muutimme talveksi
  ruohonjuureen.

Täällä on tilaa
mykkyydelle,
sikiönä nukkuvalle
  luottamukselle. 

Runossa ”Talvehtijat” (1974) ihmisten elä-
mänvaihe rinnastuu talveen, joka saa sul-
keutuneisuuden ja passiivisen levon mer-
kityksiä. Anna-Maija Raittilan lyriikal-
le ominaisesti runoon kirjoittautuu il-
mapiiri, jossa luonnon rytmiä seuraten 
kuolleelta näyttävään ja tuntuvaan ajan-
jaksoon sisältyy luottamus ja toivo uudes-
ta elinvoimaisesta ajasta. 

Luoja on läsnä luonnossaan
Anna-Maija Raittilan luontorunoudes-
sa aistitaan Luojan läsnäolo kaikkialla – 
niin itsessä kuin ympäröivässä luonnossa. 
Konkretian ylittävä elämys kuvataan ru-
nossa ”Puute” (1969).

Seljapensaat kurottavat nuppujaan 
vihreitä ja punaisia aurinkoja
kuninkaiden ruusuja!
Mitä muuta on 
sydämemme sokaiseva ikävä
 kuin että olet kaikkialla läsnä – 

Runossa elämys liittyy vaatimattomiin ja 
sellaisina huomaamattomiin seljapensai-
siin, jotka enteilevät kukkaan puhkeamis-
ta. Runossa aurinkoa kohti kurottavat vä-
rittömät nuput nähdään elämyksen voi-
masta hehkuvina värikkäinä ruusuina. 
Pensaita katseleva tunnistaa niissä sisäi-
sen köyhyytensä ja kaipauksensa, mihin 
viittaa myös runon nimi Puute. Konkreti-
an rajat rikkova, jumalallinen, ajaton py-
hyys koskettaa runoissa ihmistä, joka on 
sisäisesti tyhjä ja auki. Luojan läsnäolon 
aistimus täyttää ja valaisee hänen sisäisen 
köyhyytensä arjen ylittäväksi juhlahet-
keksi. 

Kirjoittaja on FT.
Väitös ”Rajan ylityksiä.  

Anna-Maija Raittilan runouden  
kristillisyydestä”  

on luettavissa osoitteessa
https://helda.helsinki.fi/hand-

le/10138/162738
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Anna-Maija Raittilan runokokoelmat
Ruiskukkaehtoo (1947), Päivänvarjopuu (1955), 
Aurinko on jäljellä (1957), Lähteet (1961), 
Sateenkaari (1968), Sinitiaisten tanssi (1969), 
Keskipäivän pilvi (1972), Anna meidät kaikki 
toisillemme (1974), Lehtimajanjuhla (1987), 
Valvo meissä, satakieli (1990), Paratiisini puut 
(1999)

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/162738
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/162738
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toipumo 
– elämäsi mahdollisuus! 

lempeästi irti päihderiippuvuudesta

”Päihderiippuvuuden monet ulottuvuu-
det koskettavat lähes meitä kaikkia. yh-
den päihderiippuvaisen ympärillä on ai-
nakin kymmenen omaista tai ystävää, jot-
ka kärsivät läheisensä päihderiippuvuu-
desta, puhumattakaan meistä ammat-
tilaisista, jotka työssämme kohtaamme 
mitä haasteellisempia tapauksia. Päih-
teidenkäytön kirjo on moninaistunut, 
päihteidenkäyttötavat ovat muuttuneet 
ja entistä nuoremmat aloittavat päihde-
kokeilut. Onneksi apua on saatavilla!”.
 
Vertaistukea, apua ja ymmärrystä
Toipumo on päihderiippuvuussairaiden, 
täysi-ikäisten suomalaisten miesten ja 
naisten, sekä heidän läheistensä hoitoon 
erikoistunut 15-paikkainen, yksityinen 
sosiaalihuollon kuntoutusyksikkö Son-
kajärvellä. Toipumo tarjoaa intensiivis-
tä laitosmuotoista, ympärivuorokautis-
ta päihdekuntoutusta sekä avomuotoista 
laitospäihdekuntoutusta. Toipumon kun-

toutuksen ja koko toiminnan ideologinen 
pohja nojautuu 12 askeleen toipumisohjel-
maan sekä sen ammatilliseen soveltami-
seen. Siinä yhdistyy moniammatillisuus, 
kokemuksellisuus, sekä usko päihderiip-
puvuuteen sairastuneiden mahdollisuu-
teen selvitä. Kuntoutuksen tavoitteena on 
antaa sen käyneille ihmisille lähtökohta 
täydelliseen elämänmuutokseen: raittiu-
teen ja sen ylläpitämiseen.

Toipumon kuntoutuksen erityinen 
vahvuus on mahdollisuus kuntouttaa 
kaksois- ja monidiagnoosipotilaita. Hen-
kilöstö on vahvasti koulutettua. Työryh-
mään kuuluvat muun muassa päihdepsy-
kiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Näin 
voidaan arvioida ja tunnistaa mielen alu-
een sairaudet sekä aloittaa/jatkaa niihin 
kuuluvia hoitoja ja lääkityksiä sekä korja-
ta niitä. Lisäksi henkilöstöstä löytyy sekä 
sosiaali- että terveysalan osaajia, jolloin 
voimme palvella ja vastata asiakkaan hoi-
don aikana tuleviin haasteisiin mahdolli-
simman kattavasti ja asiakasta parhaalla 
mahdollisella tavalla huomioiden.

Toipumon potilaita ovat päihderiippu-
vuuden akuutissa vaiheessa olevat henki-

löt, käytetyistä päihteistä tai niiden yh-
distelmistä riippumatta. Tärkeä asiakas-
ryhmä ovat päihderiippuvaiset, joilla on 
päihderiippuvuutensa ohella jokin mie-
len alueen sairaus, kuten esimerkiksi ma-
sennus, ahdistuneisuus, kaksisuuntainen 
mielialahäiriö tai muu vastaava. Toipu-
mon vahvuus onkin vastata monipäihde-
riippuvaisten- sekä monidiagnoosipotilai-
den hoidon tarpeeseen.

Potilaat oppivat päihdekuntoutuksen 
aikana raittiuden merkityksen kroonisen 
päihderiippuvuussairauden hoidossa, se-
kä uusia stressinhallinta- ja selviytymis-
keinoja. Kuntoutus antaa tarvittavia työ-
välineitä toipumiseen kuntoutuksen jäl-
keen. Kuntoutuksen aikana potilaat asu-
vat yhteisöllisessä asumisyksikössä Toi-
pumon tiloissa. Asuinhuoneet ja yhteiset 
tilat ovat mahdollisimman kodinomaisia 
ja jokaisella potilaalla on yhden hengen 
huone omalla wc:llä ja suihkulla. Alaker-
rasta löytyvän pesutuvan ja sisäsaunan li-
säksi pihapiirissä sijaitsee idyllinen ranta-
sauna, josta voi käydä virkistymässä vie-
ressä virtaavassa Aittokoskessa. 

Toipumon palvelut
Päihdekuntoutus alkaa seitsemän vuo-
rokauden arviointijaksolla, jonka aikana 
kartoitetaan potilaan kuntoutuksen tarve 
ja kesto. Arviointijaksolla käytetään mo-
nidimensionaalista arviointia, jossa arvi-
oidaan päihteidenkäyttöä, tunneperäisiä 
ja käyttäytymisen ongelmia, motivaatiota, 
selviytymistaitoja sekä ympäristötekijöitä. 
Tehdyn arvioinnin perusteella potilaalle 
suositellaan arvioon perustuvaa kuntou-
tusjakson pituutta. 

Arviointijakson jälkeen jatkuu perus-
kuntoutusjakso, jonka pituus vaihtelee 
yksilöllisesti kuukaudesta useaan kuu-
kauteen. Potilaalle laaditaan yksilöllinen 
kuntoutussuunnitelma, joka rytmittää ja 
määrittää kuntoutuksen yksilöllistä sisäl-
töä sekä ohjaa potilaan kokonaisvaltaista 
kuntoutumista. Suunnitelmaa päivitetään 
ja tarkistetaan säännöllisesti. 

Toipumo tarjoaa potilailleen myös in-
tervallijaksoja. Intervallijaksolle tuleva 

tarvitsee yleensä tukea elämänhallinnan 
ja tasapainon palauttamisessa takaisin 
omaan hallintaan, jotta esimerkiksi ret-
kahdus pystytään estämään. Intervalli-
jaksolla tarjotaan tukea elämänhallinnan 
raiteille saamiseen ja tasapainon uudel-
leen saavuttamiseen. Intervallijakso voi 
toteutua onnistuneen kuntoutuksen jäl-

EEVA-MARI PEnTTOnEn

Työn ääressä lähihoitaja Jani Mustasalmi ja 
toimitusjohtaja Eeva-Mari Penttonen.

Puitteet toipumiselle luonnon keskellä ovat 
loistavat.

Yhteinen ryhmätila.

Toipumon maisemat rantasaunalta.
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keen, muutaman kuukauden päästä ja on 
yleensä kestoltaan 1–2 viikon mittainen 
tilannekatsaus, jossa syvennetään oman 
kuntoutuksen aikana opittua, sekä käy-
dään läpi uuden elämäntilanteen tuomia 
haasteita kaikessa rauhassa. 

Mikäli potilas on retkahtanut päihde-
kuntoutuksen jälkeen ja tulee uudestaan 
Toipumoon, puhutaan kriisijaksosta. Jak-
son aikana käydään läpi retkahdusta ja 
syvennetään oman kuntoutuksen aikana 
opittua. Kriisijakso voi olla muutamista 
päivistä useamman viikon jaksoihin. Po-
tilas voi tulla Toipumoon myös ennalta-
ehkäisevästi esimerkiksi tilanteissa, jois-
sa saattaa olla retkahdusvaara. Tämmöi-
set tilanteet voivat liittyä esimerkiksi eri-
laisten juhlapyhien tai merkkipäivien 
yhteyteen. Ennaltaehkäisevä kuntoutus-
jakso voi kestää muutamasta vuorokau-
desta viikkoon. Muita Toipumon tuotta-
mia palveluita ovat läheisohjelmat sekä 
erilaiset koulutukset ja luennot.

Toipumon viikko-ohjelma koostuu 
muun muassa erilaisista luennoista, yk-
silö- ja ryhmäterapiasta sekä kirjallisista, 

hoidollisissa ryhmissä purettavista tehtä-
vistä. Kuntoutusjaksoon kuuluvat lisäk-
si läheisviikonloppu ja tutustumiskäyn-
nit 12 askeleen vertaistukiryhmiin. Ryh-
mäkäyntien tarkoituksena on vertaistuen 
saaminen ja jakaminen samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa. Tarkoituksena 
on lisäksi tutustuttaa potilaat ko. vertais-
ryhmiin ja saada päihdekuntoutusjakson 
aikana kokemuksia niistä, jotta kotipaik-
kakunnalla hoidon jälkeen ryhmiin kiin-
nittyminen olisi helpompaa. Tarvittaessa 
on mahdollisuus käyttää psykologin, sosi-
aalityöntekijän, fysioterapeutin sekä teo-
login palveluita. Lisäksi kuntoutuksen ai-
kana tarjotaan luovia sekä fyysisiä aktivi-
teetteja.

Potilaat ohjautuvat Toipumoon ympäri 
Suomea joko oman kotikuntansa maksu-
sitoumuksella tai itsemaksavana. Käytän-
nöt maksusitoumusten myöntämisessä eri 
kuntien ja kuntayhtymien välillä vaihtele-
vat todella paljon ja tämä saakin päihde-
kuntoutusta tarvitsevat kokemaan eriar-
voisuutta. Myös myönnettävien jaksojen 
pituudet vaihtelevat merkittävästi. 

Henkka, 49-v. Peruskuntoutusjaksolla  
4 kk, nyt 14 vrk:n intervallilla. Raittiutta  
5 kk ja 1 vko. 

”Olen päihdeperheestä, molemmat van-
hemmat päihderiippuvaisia. Laitoskierre 
alkoi 7-vuotiaana ja päihteidenkäyttö al-
kanut sijaisperheessä alle 10-vuotiaana. 
Päihteenä on ollut alkoholi. Päihteiden-
käyttö on tuonut ongelmia sen lisäänty-
misen myötä. Aikaisempia päihdekuntou-
tuksia minulla on ollut muutama, jotka ei-
vät tuottaneet pidempää raittiutta. Syynä 
ehkä se, ettei tunteita käsitelty, vaan pato-
sin ne. En osannut käsitellä tunteita.” 

”Huomasin itse, että alan sekoilemaan 
vanhalla tavalla, mukanaan tuoden väki-
valtaisuutta. Ryyppykuurit alkoivat kestää 
yli kuukauden, kaikki oli hällä väliä. Toi-

ASIAkkAAn kOkEMukSIA TOIPuMOSTA: sen toipuvan kautta sain vahvistusta kat-
kolle hakeutumiseen ja motivaation päih-
dekuntoutukseen hakeutumisesta. Katko 
kesti 6 vrk, josta siirryin suoraan Toipu-
moon.” 

Mitä Toipumo on antanut? 
”Eka kertaa olen lähtenyt käymään lä-
pi 12-askeleen toipumisohjelmaa, ja olen 
oppinut käsittelemään tunteitani. Täällä 
on myös lupa näyttää tunteita ja niitä on 
käsitelty. Ryhmän tuki on tärkeää ja ver-
taistuki on tärkeää kotiutuessa. Vertaistu-
ki tulee olla kunnossa. Oli hyvä tai huo-
no päivä, niin ryhmään on lähdettävä. 
Se on lääke, sen olen oppinut. Olen oppi-
nut ymmärtämään sen, että juominen on 
tuonut mukanaan terveydellisiä rajoittei-
ta. Täytyy oppia olemaan ja toimimaan 
niiden kanssa, ne korjautuu ajallaan, ei 
heti. Olen oppinut elämään sen ajatuk-
sen kanssa. Kaikki muut asiat tulee kyl-

lä ajallaan, kun raittiutta tulee riittäväs-
ti. Voin toteuttaa tavoitteitani ja unelmia-
ni tämänhetkisen fyysisen ja psyykkisen 
toimintakykyni mukaan. Olen tällä het-
kellä paras versio itsestäni ja toivo on, et-
tä osaisin nauttia sen mukanaan tuomista 
pienistä asioista.”

Riitta 59-v. Peruskuntoutusjaksolla 2 kk, 
raittiutta 2½ kk. 

”Kohtuukäyttöä yritin. Lukuisia omia rai-
tistumisyrityksiä. Ei ollut enää alamäki, 
vaan jyrkänne. Yritin rämpiä omin voi-
min pois, muttei se onnistunut. Tänä ke-
väänä tuli vastaan se, että nostin kädet 
pystyyn. Hain apua katkolta. Sinne ha-
keutuminen pelotti, koska se oli ensim-
mäinen kertani. Siellä tuli sitten hätä, että 
mitäs tämän jälkeen, kun en vielä pärjää 
yksin riippuvuuteni kanssa? Keskustelu 
hoitajan kanssa johti siihen, että minulta 
kysyttiin miltä kuulostaisi hakeutumi-
nen Toipumoon? Olin pohjalla sairauteni 
kanssa. Hätä oli suuri omasta terveydestä-
ni ja läheisten huolesta. Sitten olin yhtey-
dessä Toipumoon ja keskusteltiin asioista. 
Päätös myönteisestä maksusitoumuksesta 
tuli viikon sisällä.” 

Mitä Toipumo on antanut? 
”Tämä on ollut elämäni paras päätös iki-
nä, mitä olen tehnyt asiaan liittyen. Olen 
saanut paljon. Itsetuntoa olen saanut li-
sää. Olen kohdannut erilaisia tunne-elä-
män asioita, pelkoja kohti olen mennyt. 
Oppinut näyttämään tunteita, sekä nega-
tiivisia että positiivisia. Osaan nyt näyt-
tää ja kertoa niistä rehellisesti. Rehellisyys 
on tärkeää alkumetreillä; olla itselle rehel-
linen eri toten, pohjan rakentamista var-
ten. Siihen on sitten hyvä pikku hiljaa ra-
kentaa muuta. Askeleet ovat olleet hyviä. 
Ymmärrys sairaudelle ja itseni ymmärtä-
minen. Meitä riippuvuussairauksista kär-
siviä on paljon. Uskaltautuu puhumaan 
omista asioistaan. Saa vertaisten puheis-
ta paljon voimaa toipumiseen. Koen täällä 
olon elämän korkeakouluksi elämän kai-

killa osa-alueilla. Näkemys elämään on 
muuttunut. Mulla ei ole hätä, ei tarvitse 
olla yksin. Tiedän, ettei minulla ole muu-
ta vaihtoehtoa kuin käydä vertaisryhmis-
sä ja voin soittaa Toipumoon. Tavoittee-
na saada intervallijakso vielä Toipumoon. 
Olen saanut rakkautta täällä, olen saanut 
sitä vertaisilta kiitoksena!”

Kirjoittaja Eeva-Mari Penttonen  
on Toipumon toimitusjohtaja.

Toipumo
 
Työssäni psykiatrina, päihdelääkärinä ja 
sittemmin päihdepsykiatrina, jäin usein 
kaipaamaan sellaista hoitopaikkaa, jon-
ne erilaisiin riippuvuuksiin sairastuneet 
olisi voinut turvallisin mielin ohjata. Sel-
laista paikkaa, jossa voisi luottaa siihen, 
että toipumiseen ja päihteettömyyteen 
ohjataan lempeästi, mutta määrätietoi-
sesti. Paikkaa, jossa ihmisen rinnakkai-
set, psykiatriset ongelmat ja sairaudet 
hoidettaisiin samalla, hyvin ja oikein.

Koska tällaista paikkaa ei ollut, se piti 
perustaa. Olen ollut etuoikeutettu ja 
onnekas, olen saanut olla Toipumossa 
alusta asti mukana. Pitkä matka on jo 
kuljettu. Sisäänajo on suoritettu ja nyt 
on edessä lupaavia vuosia. Päihde- ja 
mielenterveysongelmat eivät ole vähe-
nemässä, päin vastoin, mutta onneksi 
myös hoidot kehittyvät. Toipumon idea 
on tarjota paras mahdollinen ympäristö 
ja apu toipumiseen;  saavuttaa pysyvä 
päihteettömyys, raittius ja puhtaus, mie-
lekäs ja hyvä elämä.

 

anTTi lOiMalaHTi

TOIPUMOn  
lääkäri,  

psykiatrian  
erikoislääkäri,  

päihdelääketie-
teen erityis-

pätevyys
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rakel Hiltunen: 
Ihmisten kohtaaminen on lahja

Ihmisten kohtaaminen on lahja ja aihe 
kiitollisuuteen, sanoo Rakel Hiltu-
nen ja myös osoittaa sen. Haastatte-

lutapaamisen aikana hän vaihtaa kiireettä 
kuulumiset kahvilan työntekijän kanssa, 
käy tervehtimässä naapuripöydän tuttu-
ja ja juttelee hetken pöytämme luo tulevi-
en ystäviensä kanssa. Saatuaan hyvää pal-
velua hän saattaa kertoa siitä sähköpostit-
se työntekijän esimiehelle ja levittää siten 
hyvää mieltä eteenpäin. Kohtaamistaito-
ja tarvitaankin, kun haluaa saada äänen-
sä kuuluviin ja päästä tavoitteisiinsa yh-
teiskunnan asioista päätettäessä. Pitkän 
uransa aikana Rakel on ollut sekä Helsin-
gin kaupunginvaltuuston että kaupungin-
hallituksen jäsen ja johtanut puhetta mo-
lemmissa. Kansanedustajana hän työs-
kenteli 16 vuotta. Lisäksi hän on työsken-
nellyt muun muassa Kuulonhuoltoliitossa 
ja Lomakotien liiton toiminnanjohtajana. 
Nyt aikaa vievät Käpyrinteen palveluta-
lon hallituksen puheenjohtajan vastuut 
ja Helsingin kirkkovaltuuston jäsenyys. 
Luottamustoimiin on aina kysyntää ih-
misellä, joka osaa viedä asioita eteenpäin.

Yhteistä hyvää rakentamaan
Rakel Hiltunen kertoo, että lapsuus Kuo-
piossa oli taloudellisesti niukkaa mutta 
tulevaisuuteen luottavaa. Turvallisuutta 

toi elämän tuttu rytmi. Työtä tehtiin pal-
jon, kodit pidettiin siisteinä ja yhteisölli-
syys oli naapuruston voimavara. Elettiin 
varojen mukaan eikä ajateltu, että ollaan 
köyhiä. Lapsuudenkodissa hengellisyys 
oli läsnä, vaikka uskonnosta ei puhuttu-
kaan. Isälle oli vastenmielistä tärkeäksi 
tekeytyminen, jäykkä kaapupappeus. Ju-
malanpalvelukset kuunneltiin kotona, ja 
lapset kävivät pyhäkoulua. Hengellisyys, 
luottamus ja usko tulevaisuuteen kulke-
vat yhä mukana. Usko rakkauteen, ihmis-
tä suurempaan voimaan, on myös tiiviis-
ti läsnä. 

Nuoruusvuosien vaatimattomuuteen 
kuului myös tähtihetkiä, ja noista ajois-
ta kumpuaa muistoja, jotka ovat leimaa-
antavia vielä tänäkin päivänä. Yksi niistä 
liittyy Rakelin asuinympäristössä Pikku 
Pietarin pihassa työskennelleeseen mo-
distiin. Rakel ihasteli modistin työhuo-
neella tarvikkeita ja materiaaleja, jotka 
päätyivät hienoihin lierihattuihin. Rakel 
päätti jo tuolloin, että sitten kun hänellä 
on tarpeeksi rahaa, hän ostaa itselleen sel-
laisen oikein hienon hatun. Toive toteutui 
myöhemmin monta kertaa, ja kokoelmiin 
on päätynyt arviolta yli kaksikymmentä 
lierihattua.

Rakel oli 12-vuotias vuonna 1952, kun 
Suomi sai viimeiset sotakorvaukset mak-

setuksi. Maalla oli innokkaita rakenta-
jia ja kehittäjiä. Vuoden 1954 Mitä Missä 
Milloin -kirja listaa yhdeksi uudissanaksi 
käsitteen hyvinvointivaltio. Lainsäädän-
töön alettiin kirjata asioita, jotka aiem-
min hoiti naapurusto ja jotka ovat tämän 
päivän nuorille ja keski-ikäisille itsestään-
selvyyksiä. 

1960-luvulla opiskelu vei Rakelin Kuo-
piosta Helsinkiin. Opiskelijan kiinnostus 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan kasvoi 
samaan aikaan, kun luotiin perustaa saa-
da Suomesta pohjoismainen hyvinvointi-
valtio. Yhtenä muutosvoimana toimi 1967 
aloittanut Marraskuun liike, jonka tavoit-
teena oli auttaa vähäosaisimpia kohti pa-
rempaa elämää. Kohderyhmänä olivat 
etenkin kodittomat alkoholistit ja mie-
lenterveyspotilaat. Marraskuun liikkees-
sä puursivat Ilkka Taipale ja Claes An-
dersson, joiden työn seuraamisella on ol-
lut iso vaikutus Rakel Hiltusen elämään. 

Syvän vaikutuksen teki myös yhteiskun-
tapoliitikko Pekka Kuusi ja hänen teok-
sensa 60-luvun sosiaalipolitiikka. Kirja loi 
raameja hyvinvointivaltion rakentamisel-
le ja oli yksi Rakelin tenttikirjoista. Pekka 
Kuusen myötä Rakel kiinnostui kansan-
taloustieteestä, mutta kaikkein kiinnos-
tavimmaksi osoittautui kuitenkin sosiaa-
lipolitiikka, jolla päästiin vaikuttamaan 
terveydenhoitoon ja opetukseen. 

Naiskansanedustajien määrän kasvu li-
säsi yhteistyötä yli puoluerajojen. Yhteis-
kunnan päättäjien työhön tuli enemmän 
ja enemmän asioita kansalaisten arjen 
kirjosta. Valtion budjettiin saatiin mää-
rärahoja muun muassa lastensuojelujär-
jestöille, vanhusten palveluihin ja päihde-
työhön. Kun Rakel Hiltunen toimi kan-
sanedustajana, yksi hänen tavoitteistaan 
oli hammashoidon saattaminen sairaus-
vakuutuksen piiriin. Asia saatiin yhteis-
työllä läpi, ja menestyksestä riemuittiin 

TUija VieSTilä

”Kaikkea ei tarvitse 

hyväksyä, mutta voi 

yrittää ymmärtää. 

Älä luokittele, älä 

tuomitse.” 
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eduskunnan salissa yhdessä hammaslää-
kärin koulutuksen saaneen Liisa Hyssä-
län kanssa.

Pienen ihmisen ääni kuulumaan
Järjestömaailma on tullut tutuksi Rakelil-
le monesta yhteydestä. Valkonauha-asioi-
den pariin hän tuli ensimmäisen kerran 
parikymmentä vuotta sitten. Kun kuunte-
lee Rakelin ajatuksia sosiaalipolitiikasta ja 
yhteiskunnallisesta vastuusta, niissä huo-
maa helposti yhtäläisyyden Valkonauhan 
arvoihin ja toimintamalleihin. Jos ihmi-
sellä ei ole voimavaroja saada elämäänsä 
hallintaan, yhteiskunta tulee avuksi. An-
netaan keinoja tuoda järjestys ja hyvä ryt-
mi elämään ilman, että leimataan ketään. 
Yksi Rakelin ohjenuorista on: ”Kaikkea ei 
tarvitse hyväksyä, mutta voi yrittää ym-
märtää. Älä luokittele, älä tuomitse.” 

1960- ja 70-luvulla kolmannella sek-
torilla oli nykyistä enemmän valtaa. Ra-
kel kertoo, että oli tavallista asioida mi-
nisterien kanssa, ja lainsäädäntöön pystyi 
vaikuttamaan voimakkaasti. Noista ajois-
ta järjestöjen rooli on muuttunut, eikä vä-
hiten ole muuttunut jäsenistö. Järjestöjen 
tehtävät ovat edelleen tärkeät. Ne tuot-
tavat palveluita, joita muut eivät tarjoa, 
mutta lisäksi ne toimivat ihmisten ääni-
torvina. Rakel on huolissaan ajan henges-
tä, johon kuuluu korostunut edunvalvonta 
ja äänekkäiden ryhmien tilanvaltaus. Yh-
teiskunnassa täytyy silti kuunnella myös 
hiljaisella äänellä puhuvia.

Järjestöt eivät voi enää odottaa vapaa-
ehtoisilta pitkiä sitoumuksia ja säännölli-
sesti toistuvia työpanoksia. Ihmisten halu 
auttaa ei ole vähentynyt, mutta työpanos 
kohdistetaan mielellään tapauskohtaises-
ti eri projekteihin. Kun se pidetään mie-
lessä, voidaan vapaaehtoistyön uudelleen-
muotoilulla myös tavoittaa uusia, työstä 
innostuvia jäseniä. Uudistumista ja en-
nakkoluulottomuutta tarvitaan myös, jot-
ta järjestöt pystyvät turvaamaan taloudel-
liset toimintaedellytyksensä. Rahoituksen 
saaminen käy yhä vaikeammaksi. 

Järjestöissä tehtävällä vapaaehtoistyöl-
lä on pitkälle menevät vaikutukset ja val-
tava merkitys. Siihen liittyen Rakel kertoo 
muiston Helvi Sipilästä, joka on ollut hä-
nelle esikuvana: Helvi Sipilä oli saavutta-
nut asemansa YK:n apulaispääsihteerinä, 
kun hän piti vapaaehtoisjärjestöjen juhla-
tilaisuuden avauspuheen. Puheessaan hän 
lausui mieleen painuneet sanat, jotka so-
pivat yhä kannustukseksi: ”Ihmisyyden 
arvot ilmenevät parhaiten vapaaehtois-
työssä.”

Taipuu, vaan ei taitu
Politiikassa menestyminen vaatii sujuvia 
neuvottelutaitoja ja yhteistyön tekemistä 
yli puoluerajojen. Ilman kovaa halua saa-
da asiat tapahtumaan ei tuloksia synny, 
ja välillä budjetista päätettäessä tai vas-
tapuolta vakuutellessa on varmasti jou-
tunut epämukaviin tilanteisiin. Rakel sa-
noo tuntevansa kiitollisuutta siitä, että on 
pystynyt hoitamaan tehtävänsä taittumat-
ta tuulisissakaan paikoissa. Vaikka päi-
vänpolitiikan aitiopaikalta on siirrytty si-
vummalle, jo työstään puhuessaan Rake-
lista näkee innostuksen. Kipinä syttyy jo-
ka päivä uudelleen. 

Ilon, innostuksen ja kipinän lisäksi 
työtä ja elämää on leimannut vahva sitou-
tuminen siihen, mikä on tärkeää. Kun Ra-
kel lähti Helsinkiin opiskelemaan, Kuopi-
oon oli puolestaan muuttanut opiskele-
maan muuan nuori mies. Seurasi pitkä 
kirjeenvaihto, joka on sellaisenaan tal-
lella. Kirjoittelun jälkeen vietettiin häitä 
vuonna 1965, ja avioliitto on jatkunut 55 
vuotta.

Valkonauhan jäsenistö jakaa vapaaeh-
toistyössään ilon ja innostuksen sekä kii-
tollisuuden siitä, että Rakel on yksi meis-
tä. Rakel toivottaa meille kaikille ”piirun 
verran spurttia”: laitetaan asiat liikkeelle, 
astutaan vaikka oman mukavuusalueen 
ulkopuolelle ja annetaan hyvän kiertää.

kuva: rakel HilTUSen kOTialbUMi

aikamatkaa taaksepäin

Elokuu 1972. Ei pelottanut, mutta 
jännitti paljon. Seisoin parijonossa 
tuntemattoman tytön kanssa, ja äi-

ti siirtyi muiden äitien joukkoon sivum-
malle. Meitä kehotettiin esittäytymään 
parille, ja muistan, ettei tuo tyttö rohjen-
nut kertoa nimeään kuin vasta päästyäm-
me sisälle. En muista paljoa yksityiskoh-
tia tuosta päivästä, mutta muistan innos-
tukseni, kun hartaasti odottamani koulun 
aloitus vihdoin oli totta.

Ensimmäiset muistikuvani ovat 1960-lu-
vulta, mutta 1970-luku on paljon sel-
keämmin mielessäni. Kun näen jossain 
vanhan sinikuvioisen Viri-kaakaopurkin 
tai huomaan komeroita siivotessani Roo-
pe-säästölippaan, jotain läikähtää sisällä-
ni. Saman liikahduksen saa aikaan joskus 
musiikki tai vaikkapa perinteinen piimä-
kakku suvun kahvipöydässä – kakku, jo-
ta meillä on leivottu yli puoli vuosisataa. 
Ne avaavat hetkeksi portin menneeseen. 
Katselen mielelläni myös valokuvia vuo-
sikymmenten takaa, niin perhealbumis-
ta kuin oman kotiseudun maisemista ja 
katukuvasta. Joskus ne naurattavat, jos-
kus herättävät ihailua, ja usein ne saavat 

aikaan pohdintaa ja kysymyksiä: Oliko-
han…kukahan…milloin…mikä…onko-
han vielä…mitähän nykyään…

1970-luvulta tähän päivään on jättänyt 
pysyvän jälkensä varsinkin musiikki. TV 
oli iso ja mustavalkoinen, ja radiota kuun-
neltiin paljon. Jukka Kuoppamäen Sini-
nen ja valkoinen syntyi tuolloin, ja Katri 
Helena katsoi autiota hiekkarantaa vuo-
sikymmenen lopulla. Hurriganes sai al-
kunsa 1971, ja Remu porskuttaa otsikois-
sa tänäkin päivänä, joskin hieman eri ai-
heista kuin rumpalina. Väkeä kohahdutti 
Rauli Badding Somerjoen esitys Fiilaten 
ja höyläten, ja itsellekin on jäänyt väke-
västi mieleen tuolta ajalta sekä artistin ul-
komuoto että kappaleen ennenkuulumat-
toman suorasukaiset sanat. Sammy Ba-
bitzinin kuolema auto-onnettomuudessa 
vuonna 1973 jäi myös mieleen: muistan 
jo odotelleeni unta sängyssä, kun asiasta 
kerrottiin iltauutisissa. Isä tuli sanomaan 
meille lapsille, mitä oli tapahtunut. Asia 
tuntui häijyltä, ja siitä puhuttiin koulus-
sa paljon. Elviksen kuolema 16. elokuuta 
1977 oli myös iso aihe koulun pihalla, sillä 
hän kuoli samana päivänä, kun uusi luku-

TuIjA VIESTILä
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Vievätkö ajatuksesi aikaan, jolloin maitoa myy-
tiin muovipusseissa, olitko Linnanmäellä kat-

somassa Paul Ankaa tai ihailitko Armi Kuuse-
laa? Onko sinulla kerrottavana muisto ajalta ennen 
Kekkosta? Onko hallussasi jokin tarvike äitiyspak-
kauksen alkuvuosilta? Löytyykö kätköistäsi valo-
kuvia, joissa on jäljellä osa kotikaupunkisi puret-
tua historiaa?

Valkonauhassa suunnitellaan Aikamatka men-
neille vuosikymmenille -seminaaria, jossa pala-
taan 1950-, 1960- ja 1970-luvuille. Jaetaan yh-
dessä muistoja noilta ajoilta vaikkapa valokuvi-
en ja esineiden avulla. Osallistujat voivat tuoda 
mukanaan jonkin esineen tai valokuvan, jon-
ka (mielellään) osaavat sijoittaa oikealle vuosi-
kymmenelle. Tarkkaa vuotta ei tarvitse tie-
tää. Mukaan voi halutessaan ottaa vaat-
teen, lelun, työkalun, lehden, keit-
tiötarvikkeen tai minkä vain. Tuo-
mastaan saa kertoa, ja seminaari 
perustuu pitkälle vapaaseen muis-
teluun eri aihepiireistä ja ylipää-
tään elämänmenosta.

Seminaaria ja Mummola-muse-
on ovien avautumista odotelles-
sa voi tutustua mukaansa tem-
paavaan nettisivustoon, jon-
ne on skannattu muun muas-
sa Anttilan postimyyntiluettelot. 
Silmien eteen levittäytyvät vuo-
sikymmenten takaiset kuvat vaat-
teista ja tavaroista avaavat yhä uusia 
muistin sopukoissa uinuneita kuvia. 
Hyvää matkaa muistoihin!

Seuraavasta linkistä löytyvät skannatut myynti-
kuvastot:
https://www.flickr.com/photos/149869814@N08/
albums 

vuosi alkoi. Koko kansakunnan puheen-
aihe oli myös Armin ja Dannyn yhteis-
työ, jota jatkui miltei 20 vuotta.

Suomi sai 1970-luvulla kansainvälis-
tä huomiota. Naiskauneus noteerattiin 
maailmalla, kun Anne Pohtamo valittiin 
Miss Universumiksi 1975. Hänestä tuli 
monen tytön esikuva, ja kun tapasin An-
ne Pohtamon Valkonauhan työtehtävien 
merkeissä yli 30 vuotta myöhemmin, ti-
lanne tuntui miltei epätodelliselta. Vuo-
teen 1975 mahtui myös Euroopan tur-
vallisuus- ja yhteistyökonferenssin ETY-
Kin huippukokous kesäisessä Helsingissä. 
Lapsen mieleen jäivät uutisotsikot, loput-
toman pitkät kirjoitukset sanomalehdis-
sä, tv-kameroiden välittämä kuva ja tur-
vatoimet.

Arki sujui nykysilmin katsottuna ”karsi-
tusti”, mutta ei tuolloin osannut kaivata 
kahtakymmentä erilaista Edam-juustoa 
tai seitsemääkymmentä erilaista jugurt-
timakua, saatikka sataa tv-kanavaa tai 
markettien loputonta tavaramerta. Tä-
män päivän perusmättö kana oli tuolloin 
sunnuntain juhlaruoka. Kukaan ei tien-

nyt, mikä oli smoothie, kun sekoittelim-
me Rymd-jauheesta kannun täydeltä me-
hua. Pizzerioita oli joillain paikkakun-
nilla, mutta itsellä ei ole muistikuvaa, et-
tä pizzalla olisimme tuolloin käyneet. En-
simmäistä McDonaldsiakin sai odottaa 
miltei seuraavan vuosikymmenen puo-
leenväliin. Jalkaan laitettiin syksyllä Hai-
saappaat, ja suurinta muotia oli Helsingis-
sä Mic Mac -liikkeen oma farkkumerkki. 
Äidit kiharsivat hiuksensa Carmen-läm-
pörullilla, ja koko perheelle tilattiin pääl-
lepantavaa Anttilan postimyyntikuvas-
toista.

Aikamatkan 1970-luvulle voi tehdä tutus-
tumalla tuon ajan mummolaan Helsingin 
kaupunginmuseossa osoitteessa Aleksan-
terinkatu 16. Museon näyttely on toistai-
seksi suljettu, mutta ovien taas avautuessa 
pääsee tutustumaan tuon ajan arjen esi-
neisiin. Kaikkeen saa myös koskea. Mum-
molan televisiossa pyörii sen ajan tarjon-
taa, ja viikonloppuisin on paikalla mum-
mo tai vaari. Museon muissa tiloissa on 
lapsuuteen liittyvää esineistöä myös muil-
ta vuosikymmeniltä ja mm. 1930-luvun 
kansakoululuokka.

Mitä vuosikymmentä sinä 
muistelet eniten?

https://www.flickr.com/photos/149869814@N08/albums
https://www.flickr.com/photos/149869814@N08/albums


Eläviä sanoja

Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896 

Ystävä

Kuinka moni nytkin miettii, mistä saisi ystävän?

joka välittäisi vähän, soisi katseen lämpimän.

Yksinäistä liian monta, ihmistä on huoneessaan,

eikä heitä kukaan ehdi, kiireessänsä muistamaan.

Meistä jokainen siis haluaa, että joku välittää,

jaksaa olla rinnallamme, se on meille tärkeää.

Jos saa ilot surut jakaa, elämä on helpompaa,

kun ystävä on vierellämme, se meitä paljon lohduttaa.

Mietitään siis itse kukin, onko joku yksinään,

ja voisimmeko hälle antaa, rohkeutta elämään.

Useinkin jo hyvä sana, jonkun päivän pelastaa,

eikä siitä itse köyhdy, vaan hyvän mielen mukaan saa.

MarkeTTa HaaPala
”kurkiaura”
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