
3/2022
   Valkonauh!

Edustusrouva  
Alli Paasikivi 
s. 20

Kiitos 
 s. 18

Valkonauhan TERAPIATYÖ  
s. 13



2   Valkonauh! 3/2022

 Sisältö

Pääkirjoitus 3
Liitto ja paikallisyhdistykset toimivat 4
Vapaaehtoistyötä sukupolvien ketjussa 10
Kokemuksia Valkonauhan terapiatyöstä 13
Valkonauha mukana Lottamuseon 
Hiljainen kansa -näyttelyssä 16
Hengellinen kirjoitus 18
Alli Paasikivi sosiaalialan yhdistysten tukijana 20
Eevan ja Petterin elämänlaatumalli 24
Mitä sinulle tänään kuuluu? 28
Valkonauhan perhe- ja ryhmätyön kehittäjä 
Rauha Koskiluoma 90 vuotta 30
Mietelauseita elämästä 33
Muistokirjoitus 34
Traumatietoisuus on tarpeen päihteitä käyttäneen  
tukemisessa 37

Puheenjohtaja
Sinikka Ervelius-Vilén, erityisdiakoni (eläk.)
Varapuheenjohtajat
Palvelupäällikkö (eläk.) Marjut Ropo-Lyytikäinen
Ostoassistentti Tarja Heino
Pääsihteeri
Pastori, työnohjaaja Inari Varimo
Toimistosihteeri
Nina Hurtamo

Liiton ylläpitämät
Valkonauhan Kotipesä Helsingissä
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
puh. 091351 268
Opiskelijakoti Helsingissä
Snellmaninkatu 27 D 18, 00170 Helsinki

Suur-Helsingin Valkonauha ry:n ylläpitämä
Liisankoti 
Luotsikatu 4 E, 00160 Helsinki

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland r.y.
Liitto on vuonna 1905 perustettu kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö, joka toimii yksilöiden, 
perheiden ja yhteiskunnan hyväksi. Liitto on jäsenenä World Woman´s Christian Temperance 
Unionissa. Valkonauha-lehti on ilmestynyt vuodesta 1909. Liitto ottaa vastaan testamentteja ja  
lahjoituksia. Pankkiyhteys: Danske Bank IBAN:FI98 8000 1100 0623 23

Valkonauh! 3/2022
Julkaisija: Suomen Valkonauhaliitto
Toimituksen osoite:
Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki
puh. 09 1351 268
www.suomenvalkonauhaliitto.!
Päätoimittaja: Sinikka Ervelius-Vilén
Toimitussihteeri: Inari Varimo 
inari.varimo@suomenvalkonauhaliitto.!
Toimituskunta: Tarja Heino, Marja Kariluoto, 
Päivi Kokkonen, Leena Kontula, Paula Kupias, 
Arja Laiho, Anna-Mari Laine, Tuulikki Perho, 
Pirjo Sipilä, Hannele Töyry
Taitto: Anne Tervahauta / Kuvitella
Lehti ilmestyy neljänä numerona
Tilaushinta 20 euroa vsk
Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino Oy, 
Tampere
ISSN-L 0355-7219, ISSN 0355-7219 (painettu)
ISSN 2242-0045 (verkkojulkaisu)
Kannen kuvat: Pixabay



Valkonauha  3/2022   3

Syksy on tuonut muutoksia Valko-
nauhaliittoon. Olemme saaneet, 
ehkä pienellä haikeudellakin, saa-

tella pääsihteeri Irja Eskelisen aloittele-
maan uutta elämäntilannetta ja nautti-
maan ansaitusta vapaudesta 1.9. alkavien 
eläkepäivien muodossa. Uudeksi pääsih-
teeriksi olemme iloksemme saaneet Ina-
ri Varimon, jonka toivotamme sydämel-
lisesti tervetulleeksi.

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet myös 
täällä Tampereen yhdistykses-
sä. Maailman laajuinen pande-
mia muutti kaiken, tuli hetkek-
si totaalinen pysähdys. Olemme 
myös saaneet saatella kolme ak-
tiivijäsentämme haudan lepoon 
ja nähdä monessa mukana ol-
leen jäsenemme nopean muis-
tisairauden etenemisen ja sen 
seurauksena hoivakotiin siirty-
misen.

Henkilökohtaisessa elämässäni olen saa-
nut kuukauden sisällä kolme suruviestiä 
ja kutsua siunaustilaisuuteen. Joskus saa 
huomata olevansa tosi pienellä paikalla 
ja joutuu väkisinkin tarkastelemaan elä-
mänsä arvoja uudelleen.

Taas kerran voin todeta, että virren 555:2 
säe, ”Ei ole täällä mitään pysyvää, vain si-
nä, Herra, sinä luoksein jää”, on totta niin 
valkonauhatyössä kuin henkilökohtaises-
sa elämässämmekin ja valitettavasti glo-

baalisti myös koko maail-
massa.

Siunausta ja voimia valko-
nauhatyöhösi ja omaan ar-
keesi!

Pääkirjoitus

Elämä anta!  
j! elämä ottaa

SINIKKA ERVELIUS!VILÉN
Puheenjohtaja
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 Paikallisyhdistykse"
toimivat

Liitto ja

Kooll! juhla# j! kokoukse# merkeissä 

Ilmassa oli juhlan tuntua, kun jäse-
nistö kokoontui liiton Kotipesään 
23.4.2022. Aloitimme juhlahetkel-

lä, johon sisältyi hieno konsertti. Inka ja 
Amanda Heilimo (viulu) ja Aada Hei-
limo esittivät A. Vivaldin ja G. Marti-
nin sävellykset. Melissa Paraczky esitti 
säestäjänään äitinsä Heidi Tamper ja in-
strumenttinaan Valkonauhan v. 1912 ra-
kennettu viulu kansansävelmän, jatkaen  
O. Merikannon ja J. Sibeliuksen sävellyk-
sillä. 

Ihastuttavan konserttihetken jälkeen 
liiton varapuheenjohtajat Tarja Heino ja 
Marjut Ropo-Lyytikäinen luovuttivat 
valtiolliset kunniamerkit Elli Martikai-
selle ja Eeva Riittiselle ja liiton kunnia-
kirjan Kaarina Piipariselle. 

Tilaisuudessa esittäytyi jäsenistölle lii-
ton uusi pääsihteeri Inari Varimo. Mu-
siikkiohjelmaa esitti Katri Tasala, joka 
lauloi Inarille työhön tervetulolauluna 
kelttiläisen hengellisen laulun ”Tulkoon 
tie sinua vastaan”. 

Sääntömääräisen kevätkokouksen aluk-
si Inari Varimo piti poisnukkuneiden 
muistohetken, joka päättyi Katri Tasalan 
yksinlauluun. 

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Irmeli Kaipainen Oulusta ja sihtee-
riksi kutsuttiin pääsihteeri Irja Eskelinen. 
Kokoukseen osallistui 25 henkilöä ja siinä 
käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokouk-
selle kuuluvat asiat. 

Ilmoitusasioissa Irmeli Kaipainen pu-
hui loppukesästä eläkkeelle siirtyvälle Irja 
Eskeliselle, joka puolestaan kiitti liittoa ja 
jäsenistöä yhteisestä 35 vuoden matkasta.

Lämmin kiitos kokoukseen osallistu-
neille ja eri tavoin käytännön järjestelyis-
sä auttaneille.

IRJA ESKELINEN

Valkonauhasisaria kahvittemassa kevätkokouksen 
yhteydessä.

Tyttäret Aada (vas.) ja Amanda Heilimo soittavat 
yhdessä äitinsä Inka Heilimon kanssa.
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Katri Tasala soittaa 
ja laulaa.

Lappeenrantalaiset Kaarina Piiparinen (vas.) kunnia-
kirjansa ja Elli Martikainen kunniamerkkinsä kanssa.

Valkonauhan viulun nykyinen soittaja Melissa Paraczky 
soittaa yhdessä äitinsä Heidi Tamperin kanssa.

Liiton varapuheenjohtajat Marjut Ropo-Lyytikäinen 
(vas.) ja Tarja Heino onnittelevat Eeva Riittistä  
kunniamerkin kiinnittämisen jälkeen.

Kevätkokouksen puheenjohtaja Irmeli Kaipainen 
pitää koskettavaa puhetta eläkkeelle jäävälle pää-
sihteeri Irja Eskeliselle.

Valkonauhaliiton  
uusi pääsihteeri  
Inari Varimo esittäytyy 
jäsenistölle.
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Oulun Kirkkopäivien terveiset
Liitto oli Oulun 
Valkonauhan 
vapaaehtoisten kanssa 
Kirkkopäivillä 20.–21.5. 
Samana viikonloppuna 
järjestettiin Oulussa 
myös Lähetysjuhlat. 
Tilaisuudet kokosivat 
järjestäjien mukaan 
ainakin 6 000 yksittäistä 
vierasta.

Oululaiset olivat val-
mistautuneet pitkin 
kevättä Oulun teat-

terin tiloissa järjestettäväl-
le Kirkkotorille. Jäsenet teki-
vät talkoilla paperisia suoje-
lusenkeleitä lahjaksi Kirkko-
päivä-kävijöille. Kaulalla tai 
korvissa pidettäviä koruen-
keleitä tehtiin myytäväksi 
valkonauhatyön hyväksi. Jo-
kainen koru oli pakattu kau-
niiseen lahjapussiin ja sen si-
sällä oli Aino-Kyllikin kau-
niisti tekstaama teksti ”Ol-
koon suojanasi siipi enkelin”. 
Torilla kävijöiden oli mahdol-
lista ostaa Valkonauhan Ruu-
su- kortteja ja Calla-kortte-
ja. Toripaikalla jaettiin Val-
konauha-lehtiä. Lehtiä varat-

tiin noin 500 kappaletta ja ne 
lähtivät kiinnostuneiden vie-
raiden matkassa eri puolille 
maata. 

Valkonauhan Kirkkotorin 
toiminnasta huolehtivat Ou-
lun Valkonauhasta puheen-
johtaja Maritta Pietilä-Holo-
painen, Margit Heikkinen, 
Tarja Vilmi, liiton varapu-
heenjohtaja Tarja Heino, Ir-
meli Kaipainen, Merja Ylitie 
ja Aino-Kyllikki Hirvonen. 
Lisäksi liitosta osallistuivat 
Inari Varimo, Taru Koivisto 
ja Irja Eskelinen sekä vara-
puheenjohtaja Marjut Ropo-
Lyytikäinen. Päiville osanot-

tajina osallistuivat myös Au-
ne Laitinen ja Eeva Riittinen 
Mikkelistä. Timo Koivisto 
Limingasta taltioi tapahtu-
maa kuviksi. Toripaikalla oli 
liiton uusi esittelytaulu, jon-
ka toteutuksesta vastasi graa-
!nen suunnittelija Anne Ter-
vahauta. 

Oulun Valkonauha järjesti 
perjantai-iltana 21.5. Valko-
nauhan sisartilaisuuden Puis-
topuutarhurin talossa. Se ra-
kennettiin vuonna 1915 vah-
tituvaksi ja haudankaivajan 
asunnoksi. Talon on suun-
nitellut lääninarkkitehti Ha-
rald Anders ja se on kulttuu-

Valkonauhan pöytä Kirkkopäivillä. Pöydän takana Taru Koivisto (vas.), 
Inari Varimo, Margit Heikkinen, Irja Eskelinen ja Maritta Pietilä-Holopai-
nen.
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rihistoriallisten kohteiden lu-
ettelossa.

Tilaisuuteen osallistui 25 Val-
konauhan jäsentä. Irmeli Kai-
painen, Aino Kyllikki Hirvo-
nen, Tarja Vilmi ja Merja Yli-
tie olivat päävastuussa tar-
joiluista ja koristeluista. Ma-
ritta-puheenjohtaja lausui 
tervetulosanat, Arja Vuori oli 
valinnut puhuttelevia runo-
ja ohjelmistoonsa ja yhteislau-
luja säesti Taru Koivisto. Il-
ta oli monin tavoin tunteelli-
nen ja merkityksellinen. Sain 
olla myös juhlinnan kohtee-
na, kukkaseppeleellä koristel-
tuna. Sisaret antoivat minul-
le ja seuraajalleni Inarille kau-
niisti soivat savilinnut. Oulu-
laiseen tapaan ohjelmassa oli 
myös leikkimielinen musiik-
kivisailu.

IRJA ESKELINEN

Arja Vuori lausui Elsa Partalan tilaisuutta varten 
kirjoittaman runon 

”Kynnyksellä”

Tänään päivän kädet
pidemmät kuin eilen.
Tuuli kohisee kohti auringon otsaa,
riisuu vaatteet,
sulattaa jalat purojen kylkiin,
haastaa tyhjät pihlajanoksat
piirtämään uusia polkuja
lintujen tulla.
Kuovin silmistä juoksee
jään yli kaipaava huuto,
niin vähän varjoa piiloutua.
Mullassa kapalon tuoksu.

Kevät on uuden alku,
entinen jää taakse.
Uusi tie avautuu,
löytyy aikaa toisille tehtäville,
toisille asioille,
niille, jotka usein rakentuvat vanhan,
lujan ja rakkaan päälle.
Kun päästää irti, luopuu,
silloin myös saa.
Tänään kinokset polvistuvat
syvään rukoukseen
hiutuakseen hiljaa pois.
On vain niin yksinkertaista olla,
jaksaa tässä valossa.
Maljakossa helisee
lähtijälle kiitoslaulu.

Eläkkeelle jäävä pääsihteeri Irja Eskelinen sai 
päähänsä kukkaseppeleen Oulun valkonauha-
sisarten järjestämässä illanvietossa.

Valkonauhasisaria Puistopuutarhurin talossa iloisessa ja hyväntuuli-
sessa tapaamisessa.
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Paikallisyhdistysten kuulumisia

Lappeenrannan Valkonauha päätti monien mui-
den lappeenrantalaisten tavoin istuttaa kevääl-
lä rusokirsikkapuun Lappeen Pappilan vieressä 

olevaan, muutama vuosi sitten perustettuun Kirsik-
kapuistoon. Nyt odotellaan, josko siihen jo ensi ke-
väänä puhkeaisi kukkia!

Yhdistys on vieraillut korona-aikana päihde-
asuntolassa vieden ovelle kahvitarjoilua – mutta tä-
nä vuonna on pitkästä aikaa päästy sisään asti! Hei-
näkuussa päästiin vierailemaan myös Urheilukadun 
vanhusten palvelutalolla yhdessä seurakunnan kans-
sa. Viemisinä oli kahvia, mansikkaleivoksia, seurus-
telua ja pientä ohjelmaa. 

Kuukausikokoukset ovat jatkuneet kesälläkin. 
Heinäkuun kuukausikokousta vietettiin yhdessä 
lounaan merkeissä ja elokuussa käytiin katsomas-
sa Oronmyllyn kesäteatterissa ”Hiekkaan piirretty” 
-esitystä. 

Lappeenrannassa kesä on mennyt hyvissä mer-
keissä ja syksyksi on suunniteltu monia uusia, muka-
via tapaamisia ja tapahtumia. Pysy kuulolla!

ELLI MARTIKAINEN

PI
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Vasemmalla Päivi Kokkonen lapion varressa, 
Aune Rauma keskellä ja Kaarina Piiparinen 
oikealla.

Oulun Valkonauhan kesäkauden ehdoton kohokohta oli edellisellä 
aukeamalla kerrotut Kirkkopäivät. Yhdistys kiittää kaikkia Valko-
nauhan pöydän ääreen pysähtyneitä kirkkopäivävieraita ja eteläm-

mästä tulleita valkonauhasisaria lämpimästä yhdessäolosta!

Mikkelin Valkonauha järjestää SEMINAARIN ja AVOINTEN OVIEN PÄIVÄN la 12.11.2022 klo 12–16. 
Seminaarin aiheena on Löydä paikkasi elämässä ja yhteisössä. Seminaarissa puhuu kasvatustieteiden 
maisteri ja Seurakuntaopiston luottamushenkilökoulutuksesta vastaava kouluttaja Tytti Pietilä. Lisätietoja 
seminaarista saa Mikkelistä Aune Laitiselta puh. 044 036 6320 tai liiton toimistolta puh. (09) 1351 268.

Lappeenrannan Valkonauha järjestää SEMINAARIN la 26.11.2022 klo 11–14 aiheella Tietoinen läs-
näolo ja armollisuus itseä kohtaan apuna arjessa ja elämän myrskyissä. Seminaarissa psykologi (PsM) 
ja mindfulness-tunnetaitovalmentaja Sanni Saarimäki alustaa itsemyötätunnon (eli armollisuuden itseä 
kohtaan) merkityksestä tässä kiirettä, suoriutumista ja epävarmuutta sisältävässä elämässämme, jossa on 
usein vaikeaa pysähtyä.

Seminaari järjestetään Lappeenrannan kirkon alasalissa, osoitteessa Mannerheiminkatu 1, Lappeen-
ranta. Ilmoittautuminen to 24.11.2022 mennessä joko Lappeenrannan Valkonauhan sihteerille Elli Marti-
kaiselle puh. 040 502 3172 tai liiton toimistoon puh. (09) 1351 268.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja vapaaehtoinen kahviraha. Muuten tilaisuus on maksuton.
 

Seminaarit järjestetään yhteistyössä paikallisyhdistysten, Suomen Valkonauhaliiton ja STEP-opintokeskuksen kanssa.
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Kokoonnumme tänä syksynä Suomen Valkonauhaliiton syysneuvottelupäiville ja syyskokoukseen
Backbyn kartanoon Espooseen (ent. Kaisankoti) osoitteeseen Bodomintie 37, 02740 Espoo. 
Käytössämme on koko viikonlopun ajan yhteisissä kokoontumisissamme kokoustila Vilpola.
Lauantain teeman työskentelyä johtaa järjestöjen kehittämiseen erikoistunut
kouluttaja, tietokirjailija Kari Loimu.

Päivien ohjelma
LAUANTAI 22.10.2022:
Klo 10:00  Yhteiskuljetus lähtee Helsingistä 
Klo 10:45 Saapuminen Backbyn kartanoon
Klo 11:00 Lounas noutopöydästä
Klo 12:15  Avauspuheenvuoro, puheenjohtaja Sinikka Ervelius-Vilén 
Klo 12:30  Päivän teeman käsittely alkaa, Kari Loimu
Klo 14:30  Iltapäiväkahvi ja majoittuminen
Klo 15:30  Teeman käsittely jatkuu, Kari Loimu
Klo 17:00  Kotiruokapäivällinen 
 Sauna lämpiää molempina päivinä klo 8.00–11.30 ja klo 16.00–20.30
 Allasosasto käytössä klo 7.30–20.30
 Iltapala 
 Yhteistä seurustelua ja iltaohjelmaa

SUNNUNTAI 23.10.2022:
Klo 7:30–9:30 Aamiainen kartanon noutopöydästä
Klo 10:00 Jumalanpalvelus, pappi Inari Varimo ja kanttori Sari Rautio, Usko ja epäusko
Klo 11:00  Lounas noutopöydästä
 Huoneiden luovutus klo 12 mennessä
Klo 12:00  Sääntömääräinen jäsenkokous, jossa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat  
 sääntömääräiset asiat
Klo 14:00 Kokouskahvit, kotimatkalle valmistautuminen
Klo 14:30  Yhteiskuljetus Helsinkiin lähtee 

Päivien osallistumismaksu on täysihoidolla 2 hengen huoneessa 122 euroa henkilöltä (sisältäen yhteis-
kuljetuksen bussilla Helsinki-Espoo-Helsinki). Osallistumismaksu on täysihoidolla 1 hengen huoneessa 
152 euroa henkilöltä (sisältäen yhteiskuljetuksen bussilla Helsinki-Espoo-Helsinki).
 Kokouspaikalle järjestetään yhteiskuljetus Packalén Bus -yhtiön bussilla. Bussi lähtee
Helsingistä, Fennian talon edestä Mikonkadulta lauantaina 22.10. kello 10. Paluu samaan paikkaan 
sunnuntaina 23.10. kello 15.30 mennessä. 
 Ilmoittautumiset liiton toimistoon 4.10.2022 mennessä: nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.! 
tai P. 09 1351 268.
 Mukana syyspäivillä hallitus puheenjohtaja Sinikka Ervelius-Vilénin johdolla, pääsihteeri Inari 
Varimo ja toimistosihteeri Nina Hurtamo. Tervetuloa kanssamme viettämäänyhteistä viikonloppua!
 

KOKOUSKUTSU
Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous on  

sunnuntaina 23.10.2022 alkaen klo 12 Backbyn kartanossa Espoossa, Bodomintie 37, 02740 Espoo.

Kokouksen tehtävänä on päättää liiton sääntöjen 5 §:ssä mainitut syyskokoukselle kuuluvat asiat.  
Tervetuloa kokoukseen!  

Hallitus

Syyspäivä j! syyskokous
Backby# kartanoss! Espooss! 22.-23.10.2022

Yhdessä yhteisessä yhdistyksessä
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Vapaaehtoistyötä sukupolvien 
ketjussa

Irja Eskelinen välitti 
meille toiveen, että me 
neljä sisarta kertoisimme 
taustoistamme toimia 
vapaaehtoistyössä. 
Me aloimme pohtia 
syvällisemmin, mihin 
halumme tehdä 
vapaaehtoistyötä 
pohjautuu.

Oulun yliopistossa on 
tehty uraauurtavaa 
tutkimusta myötä-

tunnosta. Tutkimusta vetävän 
psykologian professori Mir-
ka Hintsasen mukaan myötä-
tunto on ihmisen pysyvä per-
soonallisuuden piirre, jolla on 
oma geneettinen taustansa. Se 
on siis peritty piirre. Toisaal-
ta geenien ja ympäristön vai-
kutukset kietoutuvat toisiin-
sa, eikä niitä voi oikein erot-
taa toisistaan. On varmaa, et-
tä ympäristö vaikuttaa gee-

neihin ja myös myötätuntoon. 
Hänen mukaansa arkielämän 
kannalta ensimmäinen as-
kel oman myötätunnon ke-
hittämiseen on huomata toi-
sen kärsimys. Myötätunto 
on yhteiskunnallisesti tärkeä 
asia. Se lisää ihmisten välis-

tä yhteisymmärrystä kaikista 
eroista ja eriävistä tavoitteis-
ta huolimatta. Mielenkiintois-
ta on, että myötätunnolla on 
ihmisiin myös positiivisia ter-
veysvaikutuksia. Omissa poh-
dinnoissamme ihmisen ky-
ky myötätuntoon saattaisi ol-
la yksi syy, miksi ihmiset ovat 
mukana hyväntekeväisyys-
järjestöissä. Miettiessämme 
omaa historiaamme tutkimus 
geenien ja ympäristön vaiku-
tuksista myötätuntoon voi-
nee myös osaltaan selittää ha-
luamme toimia vapaaehtois-
työssä.

Isovanhempamme Katri Val-
puri (1881–1942) ja Frans 
(1869–1940) Belt asuivat Ou-
lussa. Heillä oli iso talo Kirk-
kokadulla, jossa oli 15 vuok-
ra-asuntoa. Fransin ammat-
tina mainitaankin olevan ”ta-
lollinen”. He olivat tunnettu-
ja hyväntekijöitä. Heillä kävi 
viikoittain vähävaraisia ha-

Morsiuspari Edward ja Hilma 
Auroora Pollari, isovanhemmat 
äidin suvun puolelta
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kemassa ruoka-apua. Kiin-
teistössä oli myös yleinen sau-
na. Jos perheellä ei ollut rahaa 
saunamaksuun, siitä ei tar-
vinnut kantaa huolta. Mum-
mu antoi vielä kotiin viemi-
sinä leivontapäivän lämpi-
mäisiä. Olemme jälkeenpäin 
saaneet tietää, että he olivat 
kustantaneet talon asukkaal-
le hautajaiset, koska omaisilla 
ei ollut siihen mahdollisuut-
ta. Suruksemme emme ole ta-
vanneet isovanhempiamme, 
mutta olemme kuulleet oma-
kohtaisia kokemuksia heidän 
myötätunnostaan ja hyvyy-
destään.

Isovanhempiemme arvomaa-
ilma näyttää periytyneen 
vanhempiemme äiti Mai-
ren (1918–2002) ja isä Toi-
von (1912–1991) elämään. 
Äitimme ollessa neljävuoti-
as hänen isänsä kuoli ja kak-
si vuotta myöhemmin hänen 
äitinsä menehtyi. Kuolinsyi-

nä oli tuberkuloosi, joka levi-
si Suomessa 1900-luvun alus-
sa ja surmasi vuodessa yli  
10 000 ihmistä. Kahdeksan-
vuotiaana äiti menetti ainoan 
sisaruksensa, Sulo-veljen, joka 
kuoli umpisuolen puhkeami-
seen. Nämä äidin lapsuuden 
menetykset varmasti vaikut-
tivat siihen, että perhe oli hä-
nelle erittäin tärkeä.

Viiden sotavuoden jälkeen isä 
alkoi rakentaa perheellemme 
rintamamiestaloa Karjasillal-
le. Hän toimi rakentajien pu-
heenjohtajana ja yhdyshenki-
lönä. Naapurin viisilapsisen 
perheen isä kuoli kesken ta-
lonsa rakentamisen ja isämme 
ystävänsä kanssa auttoi per-
hettä rakentamalla talon val-
miiksi. Vuonna 2009 Karjasil-
ta valittiin Suomen parhaaksi 
asuinalueeksi.

Sodan jälkeen kaikesta oli 
puutetta. Mieliimme on jää-

nyt joulunaikaan äidin lähet-
tämät lahjapaketit rajaseu-
dun lapsille. Hänellä oli tapa-
na myös viedä jouluomenia ja 
karamelleja lastenkotiin elä-
mänsä viimeisiin vuosiin asti.

Vanhempamme liittyivät 
1960-luvulla Mäntykoti ry:n 
toimintaan. Sääntöjen mu-
kaan ”yhdistyksen tarkoituk-
sena on hankkia vähävarai-
sille vanhuksille aineellista ja 
henkistä sekä lääkinnällistä 
apua. Hankkia heille asuntoja 
rakentamalla ja ylläpitämällä 
vanhojenkoteja.” Isä toimi ra-
kennustoimikunnan varapu-
heenjohtajana ja äiti yhdistyk-
sen johtokunnassa, josta sih-
teerinä 1964–1969 ja puheen-
johtajana 1969–1988. Koti vi-
hittiin käyttöön 30.12.1962. 
Ainainen rahapula loi lei-
mansa toimintaan ja se pakot-
ti ”kerjuulle” yrityksiin ja lii-
kelaitoksiin. Äitimme muis-
telmissa hän kertoo, että hän 

Katri ja Frans Belt, isän puolen 
suvun isovanhemmat 
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pääasiassa teki näitä ”kerjuu-
reissuja”. Mäntykotia kohtaan 
oli ymmärtäväinen ilmapiiri 
ja yritykset olivat avokätisiä ja 
ystävällisiä ja tiesivät, että toi-
mitaan hyvän asian puoles-
ta. Usein jouduttiin neuvon-
pitoon myös kaupungin päät-
täjien kanssa. Isä auttoi ta-
lon pienissä korjaustarpeissa. 
Puheenjohtajan työ oli äidin 
mukaan ”joka paikan höylän 
hommaa”. Välillä joutui toi-
mimaan muurarin apurina, 
pyykkärinä ja jopa yövalvoja-
na. Kun asukkaille järjestet-
tiin ohjelmaa, mukana esiin-
tymässä olivat omat lapset ja 
myöhemmin lapsenlapsiakin.

Tämä vapaaehtoistyö oli täy-
sin palkatonta. Äiti sanoi: 
”Mäntykodissa tekemäni työ 
on ollut minulle erittäin suu-
riarvoista. Siihen käyttämä-
ni aika ei ole mennyt huk-
kaan, olen saanut enemmän 
kuin olen antanut.” Äiti jäi 
pois Mäntykodin toiminnasta 

saatuaan ensin järjestykseen 
tulevan talon peruskorjauk-
sen rahoituksen. Hän halu-
si keskittyä viettämään van-
huudenpäiviä yhdessä isäm-
me kanssa.

Aino-Kyllikki sisaremme toi-
mi myöhemmin Mäntykodin 
johtokunnassa noin kymme-
nen vuoden ajan. 

Maija-Liisa on mukana Pe-
lastakaa Lapset ry:ssä, jossa 
vuoteen 2007 asti toimi pu-
heenjohtajana yhteensä 12 
vuotta. Vuodesta 2008 alkaen 
hän on opettanut suomen kiel-
tä maahanmuuttajille. 

Tarja koki Punaisen Ris-
tin työn läheiseksi. Hän toimi 
Oulun SPR:n naisvaliokun-
nassa, joka keräsi varoja hy-
väntekeväisyyteen.

Irmeli on ollut mukana 
vapaaehtoisena Säätiö Ou-
lun Vanhainkoti – De Gam-
las Hem i Uleåborgin halli-
tuksessa noin 30 vuotta ja on 
edelleen. Hän toimii Valko-

nauhasäätiön puheenjohtaja-
na. Suomen Valkonauhaliiton 
hallituksessa hän toimi täydet 
kaudet, joista puheenjohtajana 
vuodet 2007–2012. Vanhin si-
sarista on toiminut aktiivises-
ti Sotilaskotisisarena.

Me sisarukset olemme löytä-
neet yhteisen vapaaehtoistoi-
minnan myös valkonauhasi-
sarina, Maija-Liisa Helsingis-
sä 15 vuotta, Tarja 13 vuotta, 
Irmeli 30 vuotta ja Aino-Kyl-
likki 25 vuotta Oulussa. Ko-
emme, että isovanhemmil-
tamme ja vanhemmiltamme 
perityt arvot toteutuvat Val-
konauhan toiminnassa. Yh-
dessä työtä tehden saamme 
iloa, ystävyyttä ja merkitystä 
elämäämme. Kukaan meistä 
ei pärjää yksin, tarvitsemme 
toisiamme.

IRMELI KAIPAINEN
AINO!KYLLIKKI HIRVONEN
MAIJA!LIISA MÄKELÄINEN

TARJA VILMI

Beltin perheen tytöt kesämekoissaanMaire ja Toivo Belt
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Kokemuksia Valkonauhan 
TERAPIATYÖSTÄ

Olen toiminut Suomen Valkonau-
haliiton yksilöterapeuttina rei-
lun 6 vuoden ajan tavaten viikos-

sa 4–6 asiakasta. Psykoterapiasuuntauk-
seltani olen kriisi- ja traumapsykotera-
peutti. Valmistuin vuonna 2005 silloises-
ta Psykoterapiataitojen Instituutista. 

Tässä artikkelissa tuon esille omaa taus-
taani siitä miksi olen hakeutunut tälle 
alalle, ja mitä se on merkinnyt minulle 
työnä sekä kerron yleisnäkemyksiäni te-
rapiasta.

Kiinnostukseni juontaa 1960-luvulle, jol-
loin perhepiirissä läheinen henkilö sairas-
tui vakavasti psyykkisesti. Pohdin silloin 
nuorena tyttönä mikä voisi tuoda apua 
hänen ongelmiinsa. Hakeuduin mielisai-
raanhoitajakoulutukseen ja silloin elettiin 
aikaa, jolloin psyykkisesti sairastuneiden 
hoito oli pääsääntöisesti sairaalahoitoa. 
Yksilöterapia oli tuolloin vielä vain har-
voille sairastuneille mahdollista ja enim-
mäkseen psykoanalyyttisesti painottu-
nutta. 

Työskentelin pitkään Helsingin kaupun-
gin Opiskelijaterveydenhuollossa tervey-
denhoitajana, jolloin näin 1990-luvun la-
man vaikutukset opiskelijoihin. Heidän 

psyykkinen oirehtimisensa herätti aja-
tuksen siitä, että tarvitsin lisäkoulutusta 
pystyäkseni auttamaan opiskelijoita hei-
dän psyykkisissä vaikeuksissaan. Päivä-
työni ohessa kouluttauduin psykotera-
peutiksi. Sovin työnantajani kanssa, että 
terveydenhoitajan työni ohessa otin vas-
taan osa-aikaisesti oirehtivia opiskelijoi-
ta myös muista oppilaitoksista. Eläkkeel-
le siirryttyäni jatkoin yksilövastaanottoa 
aikuisikäisille asiakkaille muutaman vuo-
den ajan.

Hakeuduin vuonna 2016 Suomen Val-
konauhaliittoon palkkiotoimiseksi tun-
tityöntekijäksi. Siirtyminen työskentele-
mään lyhytterapian menetelmin tutustu-
minen vei aikansa, sillä olin aiemmin teh-
nyt useamman vuoden kestoisia KELA-
terapioita. Alkuun olin ymmälläni, miten 
10 asiakastapaamisen määrällä voisin saa-
da mitään aikaan. Varsinkin kun useim-
milla Valkonauhan asiakkailla ongelmat 
tuntuivat vievän pitkälle heidän histori-
aansa, aina lapsuuteen saakka. 

En halunnut hylätä minuun vaikutuksen 
tehnyttä psykodynaamista näkemystä 
kiintymyssuhteiden vaikutuksesta myö-
hempään elämään. Halusin tuoda asiak-
kaille ymmärrettäväksi varhaisen ajan 

ANNELI KAHILAINEN!NISKANEN
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vaikutukset, jotta he itseymmärryksen 
kautta voisivat rakentaa uutta suuntaa 
tulevaisuudelleen. 

Havaitsin, että työskentelymme avul-
la monille asiakkaistani avautui itse-
ymmärryksen maailma. Sen mahdollis-
ti psykoedukatiivinen työotteeni. Tera-
peuttina pidän koko ajan mielessäni, et-
tei näin lyhyessä ajassa (enintään 10 asia-
kaskäyntiä) voi mennä liian syvälle. 

Teen työtäni suhteellisen aktiivisena toi-
mijana ja satsaan läsnäoloon voimak-
kaasti. Kahden ihmisen kohtaaminen te-
rapiaistunnossa on läsnäoloa aidoimmil-
laan. Siinä jaetaan apua hakevan ihmi-
sen kärsimys, jossa mielestäni ihmisyys 
kohdataan keskeisimmillään. Terapeutin 
lähestymistapoina ovat toisen ihmisen 
kunnioitus, hyväksyminen, kiinnostus, 
kuuntelu ja toiveikkuus sekä empaatti-
suus. Myös luottamus siihen, että yhdes-
sä asioiden tutkimisen seurauksena asi-
akas löytää kärsimyksensä alkulähteille. 

Tavoitteena olisi näkemys siitä, että asi-
akas kykenisi ottamaan elämänsä ohjat 
käsiinsä terapian päättyessä tai saisi ai-
nakin paremman voinnin siemenet tu-
levaisuutensa maaperään. Terapeutti on 
yhteisen terapiamatkan aikana ikään 
kuin matkaopas, joka herättele asiak-
kaan tutustumaan itseensä ja historiaan-
sa ja auttaa häntä löytämään vähitellen 
elämäänsä uuden suunnan.

Ammattiini liittyen on joitakin erityi-
siä sanontoja jäänyt mieleeni. ”Houku-
tella asiakas jälleen elämälle” ja ”Kyllin 
lähellä – riittävän kaukana”. Ensimmäi-
nen sanonta ilmaisee kauniisti sen, kuin-
ka äiti hoivatessaan vauvaa, herättää tai 
houkuttelee tätä elämän ihanuuksiin. Sa-
man voi mukaillen kokea terapeutin ja 
asiakkaan yhteistyössä parhaimmillaan.

Toinen ilmaisu liittyy terapeutin objek-
tivisuuden säilyttämiseen. Terapeutti on 

asiakaskontaktissaan tuntevana läsnä, 
mutta siten ettei kadota turvallista ai-
kuisuuttaan ja kykenee näkemään asiak-
kaan tilanteen riittävän ulkopuolisena.

Terapeutin työ on hyvin haastavaa eikä 
täydelliseksi terapeutiksi valmistu kos-
kaan. Samalla se on tämän ammatin 
mielenkiintoisimpia puolia. Koen ole-
vani etuoikeutettu voidessani tehdä tätä 
vaativaa työtä. Jokainen asiakas on yksi-
lö omine vaikeuksineen, vahvuuksineen, 
reagointitapoineen, persoonallisuuksi-
neen, taustoineen, ilmaisuineen jne. 

Terapia-aika on yhteinen tutkimusmat-
ka, jonka aikana pyritään löytämään 
olennaiset askelmerkit asiakkaan elä-
mään. Asiakkaalla olisi hyvä olla uskal-
lusta kiinnostua itsestään, luottaa tera-
peuttiin sekä heittäytymiskykyä tutki-
maan yhdessä terapeutin kanssa omia 
vaikeuksiaan ja etsimään uutta tietä nii-
den lävitse. 

Terapiassa voin kohdata ihmisen ai-
doimmillaan ja monesti myös paljaim-
millaan ilman ”Small talkia”. Yksi ihmi-
syyden perusasioista voisi olla se, ettem-
me vuorovaikutuksessa kadota itseäm-
me kaikenlaisten roolien ja ”kuorrutus-
ten” taakse.

Psykoterapeutin ammatti sisällöllisesti 
kehittyy mielestäni suurin askelin. Ken-
tällä toimivat terapeutit haluavat kehit-
tyä, tutkimustyö on vireää, uusia me-
netelmiä kehitetään ja sovelletaan yhä 
enemmän. Myös eri terapiasuuntauksi-
en väliset erot ovat kaventuneet. Nykyi-
sin nähdään eri suuntausten hyödylli-
set puolet rikkautena ja niitä voi käyttää 
asiakastyössään, kunhan on ensiksi nii-
hin perusteellisesti tutustunut.

Terapeutin on pidettävä huolta itsestään 
ja ammattitaidostaan. Halu hakeutua ja 
mahdollisuus päästä ammattitaitoa yllä-
pitävään ja kehittävään koulutukseen ko-
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ko työuran ajan on mielestäni oleellisen 
tärkeää.

Pohjana on koulutuksen aikana tai sitä 
ennen käyty oma terapia. Sen päämää-
ränä on tukea terapeutin objektivisuut-
ta asiakassuhteissa. Toivottavaa on, että 
tuleva terapeutti pystyisi käymään läpi 
menneisyytensä ja nykyisyytensä sellai-
sen seulan lävitse, ettei sitä tarvitse teh-
dä asiakkaan kanssa ja kustannuksella.

Työnohjaus on erityisen tärkeä työmuo-
to, joka tukee ammattilaisen työtä koko 
työuran ajan olisi se sitten toteutettuna 
ryhmämuotoisesti tai yksilöohjaukse-
na. Siinä voi kokeneemman työntekijän 
avulla saada erilaista ja uutta näkemys-
tä asiakassuhteisiinsa.

Minkälaisella asiakastapaamisten mää-
rällä terapeutti pystyy työtään teke-
mään, on paljolti yksilökohtainen ky-
symys. On tärkeää, että terapeutti osai-
si hahmottaa oman jaksamisensa rajat. 
Vapaa-ajan käyttö, virkistyminen, irrot-
tautuminen työstä ja uusien voimava-
rojen löytäminen ovat olennaisia työs-
sä jaksamisessa. Omakohtaisesti pidän 
tärkeänä riittäviä hyviä, läheisiä sosiaa-
lisia suhteita, ulkoilua, luontoa, eläimiä 
ja kulttuuritapahtumia. Olen purjehti-
nut 44 vuotta Suomenlahdella ja Itäme-
rellä. Minulle merellä oleminen on hyvä 
tapa irrottautua. 

Toivoisin myöskin, että terapeuteilla 
olisi mahdollisuus oman kriisin tai 
elämän vaikeuksien kohdatessa py-
sähtyä itsensä äärelle, pitää lomaa, 
vapaata tai pitää kynnystä matalalla 
hakeutua itse tällöin kollegansa pa-
keille. 

Lopetan tämän kirjoituksen minuun 
erityisen vaikutuksen tehneeseen 
Pehr Charpentierin Motto-ajatel-
maan, johon mielestäni kiteytyy on-
nistuneen terapian sisältö.

Kirjoittaja on
kriisi- ja trauma-
psykoterapeutti.

Kärsimyksen hetkellä voit paeta – 
välttääksesi 

tai pysähtyä – 
ymmärtääksesi sen.

Jos pysähdyt tutkimaan tilannetta ja tilaasi
ne jäsentyvät ja oivallat totuuden

itsestäsi
ihmissuhteistasi ja

kärsimyksestäsi.
Totuus vapauttaa sinut
kärsimyksen pelosta ja 

rohkaisee sinua kohtaamaan
sen yhä uudestaan ja uudestaan

kunnes jonakin päivänä
päädyt kärsimyksen alkulähteelle

– löydät käsikirjoituksesi,
elämänsuunnitelmasi, 

jonka vanhempiesi uskomukset
ja sinun lapsenpäätöksesi

ovat rakentaneet.
Oivaltaessasi käsikirjoituksesi

olet vapaa tekemään uuden
tai jäämään vanhaan.

Joka tapauksessa voit antaa anteeksi
vanhemmillesi ja

hyväksyä itsesi
sellaisena kuin olet.

Mutta hyväksyessäsi itsesi
saat varaa rakastaa toista

ja rakastaessasi häntä
huomaat olevasi

– onnellinen.”
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Osa taiteilija Reijo Kelan 
tuhatpäisestä Hiljainen 
kansa -installaatiosta 
saapui suomussalmelaiselta 
pellolta Tuusulan 
Rantatielle, Lottamuseon 
puutarhaan. Rauhallinen, 
noin 70 hahmoa sisältävä 
turvepäiden joukko sai 
kesäasuja ja -identiteettejä 
Lotta Svärd Säätiön ja sen 
omistaman Lottamuseon 
yhteistyökumppaneilta.

”Oli suuri ilo ja kunnia saada 
taiteilija Kela ja hänen kansansa 
vierailulle Syvärantaan”, luon-
nehti Lottamuseon johtaja Sai-
ja Ylitalo. ”Tässä kummallises-
sa ajassa tarvitsemme toisiamme 
yhdistäviä, vaikuttavia, ilahdut-
tavia ja ajatuksia herättäviä ko-
kemuksia – tämä näyttely on ol-
lut kaikkea sitä.”

Hiljainen kansa -näyttely on osa 
Lotta Svärd Säätiön uuden stra-
tegian toteuttamista. Säätiön 
tarkoitus on edelleen vaalia lot-
taperinteitä ja avustaa naisten 
koulutusta toimintaan kriisiti-

Valkonauha mukana 
Lottamuseon Hiljainen kansa -näyttelyssä
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lanteissa, mutta myös ottaa entis-
tä aktiivisempi rooli yhteiskunnal-
lisena toimijana. Lotat ovat toivo-
neet, että säätiö tekisi yhteistyötä 
erityisesti lapsia ja nuoria auttavi-
en tahojen kanssa.

”Siksi kutsuimme mukaan eri 
tahoja pukemaan Hiljaisen kan-
san hahmoja”, kertoi Ylitalo.

Hiljainen kansa houkutteli kai-
kenikäisiä museovieraita. Näytte-
lyyn sai tutustua elokuun loppuun 
asti maksutta ja kansan sekaan oli 
lupa mennä kävelemään. Hahmo-
jen selkämyksessä oleva lappu ker-
toi hahmon nimen ja pukijatahon. 

Suomen Valkonauhaliiton puke-
ma hahmo kuvasi valkonauhasi-
sarta matkalla Äidin Päivä -toi-
mistoon. 

Äidin Päivä oli juhlajulkaisu, jol-
la kerättiin varoja valkonauhatyöl-
le. Se ilmestyi äitienpäivän tienoil-
la. Sen levikki oli korkeimmillaan 
vuonna 1944 jopa 45 000 kappa-
letta. Juhlalehti ilmestyi vuosina 
1929–1975.  

IRJA ESKELINEN

Lisää tietoa ja kuvia näyttelystä 
löydät osoitteesta lottamuseo.!.

Toimistosihteeri Nina Hurtamo  
kävi pukemassa valkonauhasisaren 
Hiljainen kansa -näyttelyyn.
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Kiitos!

     Hengelline#
kirjoitus

T uo pieni sana on ensim-
mäisiä sanoja, joita lapselle 
opetetaan. Aina kun saa jo-
tain, on kohteliasta kiittää. 

”Muistitkos kiittää”, sanotaan usein 
lapselle. Sama kehotus tulee vastaan 
monille tutussa psalmissa 103: ”Kii-
tä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, 
mitä minussa on, hänen pyhää ni-
meänsä. Kiitä Herraa, minun sielu-
ni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on 
sinulle tehnyt.” Aivan kuin Taivaalli-
nen Isämme kysyisi meiltä: ”Muistit-
kos kiittää?” 

Psalmi on otsikoitu ”Armollisen Ju-
malan ylistys” ja siinä kerrotaan mo-
niakin kiitoksen aiheita, joista voi-
simme Jumalaamme kiittää: syntien 
anteeksiantamus, parantuminen sai-
rauksista, erilaiset elämän tarpeet, 
Jumalan laupeus ja armollisuus, ar-
mon suuruus ja loppumattomuus ja 
niin edelleen. Vähän samaan tapaan 
Luther selittää Isä meidän -rukousta 
ja sen pyyntöä jokapäiväisestä leiväs-
tä. Kiitoksen aihetta on muun muas-
sa: ruoka, juoma, vaatteet, kengät, ko-
ti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo 
aviopuoliso, kunnolliset lapset, kun-
nollinen palvelusväki, kunnolliset ja 
luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, 
suotuisat säät, rauha, terveys, järjes-
tys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat 

naapurit ja muu sellainen. Siitä voi jo-
kainen löytää ainakin jotain kiitok-
sen aiheita!

Kun elämä näyttää synkempää puol-
ta, voi kiitos jäädä lausumatta. Sa-
moin voi käydä, jos elämässä menee 
muuten niin lujaa, ettei ole aikaa py-
sähtyä ja ajatella, ettei kaikki olekaan 
itsestään selvää. Usein kiitos herää 
vasta, kun menettää jotain tärkeätä. 
Moni on kokenut, että uskon lahja 
avasi silmät näkemään maailmaa ai-
van uudella tavalla ja olemaan kiitol-
linen pienistäkin asioista. 

Monille rakkaassa virressä, jota lau-
letaan niin surun kuin ilon juhlissa, 
kiitetään elämästä laajasti:

”Kiitos sulle jokaisesta elämäni het-
kestä. Kiitos päivän paistehesta niin 
kuin pimeydestä. Kiitos sulle taiste-
luista, rististäkin, Jumalain. Kiitos, 
että aina muistat, autat mua tus-
kissain. Kiitos sulle kukkasista, jot-
ka teilläin kukoisti. Kiitos myöskin 
ohdakkeista, jotka mua haavoitti.” 
(Virsi 341.) Miksi kiittää myös pi-
meydestä ja kärsimyksestä? Tuollai-
nen asenne ei tunnu loogiselta. Mut-
ta siinä heijastuu syvä luottamus Ju-
malaan ja siihen, että koko elämä on 
hänen käsissään. Häneltä saa ottaa 
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vastaan kaiken ja ajallaan pimeydellekin 
tulee tarkoitus. Kristus kulkee kanssa-
si kaikki päivät, niinhän hän lähtiessään 
lupasi. Miksi ei myös silloin, kun on syk-
syn synkät hetket tai yön pimeys. 

Paavali on hyvä esimerkki kiitollisesta ih-
misestä. Tuo asenne kumpuaa vaikkapa 
vankilasta kirjoitetusta Filippiläiskirjees-
tä tai kun hän sanoo, että ”riemuitsem-
me jopa ahdingoista, sillä tiedämme, että 
ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestä-
vyys auttaa selviytymään koetuksessa ja 
koetuksesta selviytyminen antaa toivoa” 
(Room. 5). Jumala antaa rauha ja ilon, jo-
ka ei ole riippuvainen siitä, mitä elämäs-
sä tapahtuu. Kaikki on Jumalan kädessä. 
Siksi on hyvä vain kiittää!

Kiitoksen aihe on myös Valkonauha-lii-
ton työ. Sitä on nimitetty järjestäyty-
neeksi äidinrakkaudeksi. Raamatussa 
sanotaan, että me rakastamme, sillä Ju-
mala on ensin rakastanut meitä. Tämän 
rakkauden heijastumaa on kaikki se työ, 
missä autetaan toisia ihmisiä riippumatta 
heidän puutteistaan, vioistaan ja lankee-
muksistaan tai muista piirteistä. Näin Ju-
malan valtakunta vaikuttaa keskellämme 
ja rakkaus tekee hyvää toisille ilman vaa-

timuksia. Jumala 
tätäkin työtä siu-
natkoon!

Kirjoittaja on  
Lapuan hiippa-
kunnan piispa.
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All$ Paasikiv$ 

AURA KORPPI!TOMMOLA

sosiaalialan yhdistysten tukijana

Alli Paasikivi (1879–1960) 
edisti kansalaisyhteis-
kunnan vapaaehtoista 

sosiaalityötä J. K. Paasikiven 
puolisona. Se oli erityisen mer-
kittävää sodan jälkeen 1940- ja 
1950-luvuilla sodan aiheutta-
man puutteen keskellä. Paasi-
kiven presidenttikaudella 1946–
1956 elettiin vaaran vuosia, sol-
mittiin YYA-sopimus Neu-
vostoliiton kanssa, maksettiin 
sotakorvauksia, järjestettiin 
olympialaiset, kehitettiin sosi-
aalilainsäädäntöä ja lastensuoje-
lua sekä hoidettiin sodasta kär-
sineiden kansanryhmien ruu-
miillisia, aineellisia ja henkisiä 
haavoja. Ongelmia siis riitti.

Virkanaisesta edustusrouvaksi
Alli Paasikivi oli helsinkiläisen 
suutarin opinhaluinen tytär, 
joka päätyi pankkivirkailijak-
si noin 30 vuoden ajaksi. Hän 
kuului 1800-luvulla syntynei-
siin naisiin, jotka saivat jo jon-
kin verran koulutusta ja pää-
tyivät erilaisiin toimistotöihin. 
Hän eli naimattomana Helsin-
gissä ja oli työnantajansa, Kan-

sallis-Osake-Pankin tavoin suo-
menmielinen. 

Erossa ollessaan puolisot kir-
joittivat toisilleen ensin joka 
päivä ja puhelinyhteyksien pa-
rannuttua joka toinen päivä ja 
soittelivat joka toinen päivä. Al-
li Paasikivi lähetti omaisilleen 
myös postikortteja matkoil-
taan. Kirjeiden ja korttien avul-
la päästään lähelle Alli Paasiki-
ven ajatuksia ja tekoja. Jotain voi 
päätellä myös siitä, mitä hänen 
johtamissaan säätiöissä päätet-
tiin. Pöytäkirjojen ja avustus-
päätösten rivienvälit ovat täyn-
nä tarinaa hänen suosimistaan 
avustuskohteista.

Alli Paasikiven oma työ-
ura päättyi 1934, kun hän sol-
mi avioliiton pankinjohtaja J.K. 
Paasikiven kanssa. Odotetun 
mukavan eläkeläiselämän sijaan 
vastassa oli vaikeita aikoja ärtyi-
sän miehen rinnalla. J. K. Paa-
sikivi lähetettiin 1936 Tukhol-
maan Suomen lähettilääksi. Pa-
riskuntaa arvostettiin Ruotsin 
poliittisen eliitin ja diplomaat-
tikunnan keskuudessa, mut-
ta ”turvatakuita” Suomi ei saa- MA
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nut. Talvisodan aikana J. K. Paasikivi 
oli valtioneuvoston jäsen ja välirau-
han aikana Moskovassa lähettiläänä. 
Alli Paasikivi harjaantui edustusteh-
täviin, koska hän opetteli systemaat-
tisesti kutsujen organisoimista eikä 
puolison roolia ihmetelty. Alli Paasi-
kivi ei myöskään marssinut naisasia-
liikkeen riveissä – kuten moni hänen 
ikätoverinsa teki.

Alli-rouvalle muotoutui por-
tinvartijan rooli aviomiehen ja 
muun maailman väliin. Se korostui  
J.K. Paasikiven ministerikausina 
1939–1940 ja 1944–1946. Säästääk-
seen miehensä hermoja Alli-rouva 
vastasi puhelimeen päivin ja öin sekä 
avasi pääministerin postia. Hän päät-
ti, mitkä asiat vietiin J.K. Paasikivel-
le ja mitkä ohjattiin muiden hoidet-
tavaksi. Myös perheen raha-asiat oli-
vat Alli-puolison hallinnassa. Senhän 
hän osasi entisenä pankkineitinä.

Alli Paasikivi oli kova vallan-
käyttäjä ilman virkavastuuta. Hän 
ei kommentoinut politiikkaa mui-
den läsnä ollessa, vaikka presidentti 
kuunteli vaimoaan yksityisesti. Puo-
lisoiden välit olivat hyvät eikä pre-
sidentti huutanut Allille siten kuin 
muille. Alli Paasikivi aloitti koulu-

Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton varainkeräyskampanjan 
avauksessa 1955. 
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lais- ja nuorisoryhmien mehukestit Pre-
sidentinlinnassa.

Alli Paasikivi itse vaikutti sosiaalialal-
la. Hän keskittyi lastensuojeluun ja sodas-
ta kärsineiden auttamiseen. Sodan jälkeen 
Suomessa oli monia lapsiryhmiä, jotka 
tarvitsivat huomiota. Tällaisia olivat esi-
merkiksi sotaorvot, Ruotsissa olleet sota-
lapset, evakkolapset ja Lapin sodan jäljil-
tä yksin jääneet lapset. Alli vaikutti myös 
sotasokeiden ammattikoulutuksen edis-
tämiseen. 

Lastensuojelun tukija
Maassa oli useita lastensuojelujärjestöjä, 
kuten Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, joiden toimintaa Alli 
Paasikivi edisti keulakuvana. Hän osallis-
tui Linnanmäkeä ylläpitävän Lasten Päi-
vän Säätiön perustamiseen. Erityiset an-
siot hänellä oli Lastentautien Tutkimus-
säätiön ja Alli Paasikiven Säätiön perus-
tamisessa.

Lastentautien Tutkimussäätiö sai al-
kunsa 1947 Arvo Ylpön 60-vuotiskerä-

yksestä, jota Alli Paasikivikin or-
ganisoi. Se kasvoi pian merkittä-
väksi tutkimuksen rahoittajaksi 
Alli Paasikiven tarmokkaan va-
rainkeräyksen tuloksena. Säätiön 
avulla pediatrian tutkimus koho-
si Suomessa korkealle kansainvä-
liselle tasolle. 

Alli Paasikiven Säätiö perus-
tettiin Lotta Svärd -järjestöltä ta-
kavarikoiduilla varoilla. Käytiin 
katkera taistelu siitä, kuka saa 
isännättömät rahat. Lopulta niis-
tä muodostettiin yksityinen sää-

tiö, johon Alli Paasikiveä pyydettiin anta-
maan nimensä. Paasikiven nimi oli suoja 
vasemmiston kritiikiltä, koska oli selvää, 
että Neuvostoliitto luotti presidenttiimme 
eikä häntä vastaan noussut vasemmisto 
eikä oikeisto. 

Alli Paasikiven Säätiön avustuskoh-
teena oli laaja skaala hyviä tarkoituspe-
riä kuten kansalaiskunnon ja sosiaalisen 
vastuuntunnon kohottaminen, puutteessa 
olevien auttaminen, asunto-olojen edistä-
minen, lasten ja nuorten huolto, ammatti-
kasvatus ja valistustyö. Näin voitiin apu-
rahat kohdistaa vapaasti aina ajankohtai-
siin hankkeisiin. Tukea jaettiin niin Mar-
toille ja maatalousnaisille, partiolaisille ja 
lastensuojelujärjestöille, sotainvalideille, 
tutkijoille kuin tutkimushankkeillekin.

Alli Paasikivi auttoi molempien sää-
tiöiden varainkeruuta siten, että Presi-
dentinlinnassa pidettiin infotilaisuuksia. 
Toimittajat tulivat sinne mielellään ja si-
ten saatiin säätiöille sekä julkisuutta että 
lahjoituksia.

Rouva Alli Paasikivi ja presidentti 
Juho Kusti Paasikivi.
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Murroskauden edustusrouva
Alli Paasikiven sukupolvi eli murros-
kaudella. Vanhasta maailmasta oli edus-
tusrouvan imago ja oman virallisen ase-
man puute. Hänelle oli tarjolla järjestöjen 
ja tapahtumien suojeleminen ja avaami-
nen sekä miehensä avecina esiintyminen. 
Alli- rouvasta kerrottiin mediassa pääosin 
myötämielisesti, mutta ei häntä aidosti ar-
vostettu. Hänen pukeutumistaan ja van-
henevan naisen käsivarsia, ”alleja”, kom-
mentoitiin. Hänen lempinimensä Alli-tä-
ti oli alun perin halventava: Alli-täti pyöri 
lasten kanssa, kun miehet tekivät oikeaa 
työtä isänmaan pelastamiseksi.

Uutta maailmaa taas edusti Allin pääsy 
oppikouluun, vaikka ei ihan ylioppilaaksi 
asti, ja itsenäinen työura. Hän ei tuntenut 
luopuvansa mistään, kun hän jäi 54-vuo-
tiaana ns. kotirouvaksi. Alli Paasikiven 
jälkimaine jäi heppoisemmaksi kuin hän 
olisi ansainnut. ”Allit” ja kaunis pukeutu-
minen toivat turhamaisen maineen ja va-
kava työskenteleminen jäi varjoon. Kui-
tenkin Alli Paasikiven työ kansalaisjärjes-
töissä edisti epäilemättä sekä yhteiskunta-
rauhaa että kansan hyvinvointia.

Kirjoittaja on  
historiantutkija, 
tietokirjailija ja 
professori.

Lisätietoa aiheesta:
Iiris Arajoki-Siikala ja Kalervo Siikala, 
Lotta Svärd ja Alli Paasikivi, Gummerus 
2002.
Seppo Tamminen, Lapsen tähden. Lasten-
tautien Tutkimussäätiö 50 vuotta, 2012.
Aura Korppi-Tommola, Alli Paasikivi.  
Eturivin taustavaikuttaja. SKS Kirjat 
2021.
 

Sota ei luo mitään täysin uutta 

tilannetta, se yksinkertaisesti 

kärjistää pysyvän inhimillisen 

tilanteen siihen pisteeseen, 

ettemme enää voi olla ottamatta 

sitä huomioon. Inhimillistä elämää 

on aina eletty kuilun partaalla. 

Inhimillinen kulttuuri on aina 

joutunut elämään jonkin itseään 

äärettömästi tärkeämmän varjossa. 

Jos ihmiset olisivat siirtäneet tiedon 

ja kauneuden etsintänsä siksi, 

kunnes olisivat tunteneet olonsa 

turvalliseksi, etsintä ei olisi koskaan 

alkanutkaan.”

C. S. LEWIS
365 päivää C. S. Lewisin seurassa 

Kirjapaja 2008
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Eevan ja Petterin 
elämänlaatumalli

PETTER PULKKINEN

Eeva ja Petter Alzheimerkoskessa 
Kamppailimme Eeva-vaimoni Alzhei-
merin kanssa 18 vuotta (2002–2020). Lii-
kuimme aina yhdessä. Hoidin Eevan lop-
puun saakka kotona. Matkustimme myös 
ulkomaille niin pitkään kuin se suinkin 
oli mahdollista.

Mitä nuorempana herra Alzheimer käy 
kimppuun, sitä ärhäkämpi se on. Niin kä-
vi myös Eevan kohdalla. Eeva oli jo ke-
väällä 2007 sairauden vakavassa eli loppu-
vaiheessa, joka yleensä kestää pari vuotta.

Olimme Eevan kanssa Espanjassa, An-
dalusian vuoristossa, Orgivassa helmi-
toukokuun 2009. Eevan sairaus oli jo niin 
pitkällä, että hän ei pystynyt enää kun-
nolla suullisesti kertomaan toiveitaan ja 
tarpeitaan. Olin huolissani siitä, että jos 
minulle tapahtuisi jotain, niin kukaan ei 
tietäisi, mitä asioita Eeva pitää elämänlaa-
tunsa kannalta tärkeinä. Niinpä maalis-
kuun puolivälissä illalla, saatuani Eevan 
iltasyömiset hoidettua, lääkkeet ja luon-
taislääkkeet annettua ja hygieniapuolen 
hoidettua ja Eevan laitettua ”yöpuulle”, 
menin vessaan. Se oli ainoa paikka hotel-

lihuoneessamme, jonka valo ei häirinnyt 
Eevan nukkumista. Istuin vessan pöntöl-
le tyhjä iso ruutuvihko ja kynä kädessäni. 
Aloin tuskissani pohdiskella Eevan hoito-
tahtoon liitettä, josta ilmenisi, mitä Eevan 
mahdollisimman hyvä elämänlaatu tar-
koittaa. Pian minulla oli paljon kysymyk-
siä, mutta ei lainkaan vastauksia. Ruutu-
vihko pysyi täysin tyhjänä koko yön. Kai-
kista ponnisteluistani huolimatta ruutu-
vihko pysyi tyhjänä myös seuraavan yön – 
ja seuraavan yön. Näin jatkui viikon ajan 
ja ahdistuin vain entistä enemmän. 

Alkoi toinen viikko ja illalla Eevan hoi-
dettuani menin vessaan istumaan. Olin 
vuodesta 1976 lähtien ollut konsultoi-
massa Valtiovarainministeriön ministe-
riöille ja virastoille järjestämissä lasken-
tamallien koulutus- ja rakentamisprojek-
teissa. Vuonna 1980 Valtiovarainminis-
teriö kutsui minut vetämään näitä kou-
lutus- ja rakentamisseminaareja ja vedin 
niitä vuoteen 1984 saakka. Ministeriöi-
den ja virastojen asiantuntijat toteutti-
vat seminaareissa näinä vuosina yhteen-
sä 35 laskentamallihanketta. Kaikkiaan 
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olen työurallani ja sen ulkopuolella ollut 
eri rooleissa yhteensä noin 50 mallin ra-
kennushankkeessa. 

Monikymmenvuotisen mallin raken-
tamisen ohella olin vuodesta 1980 lähti-
en perehtynyt myös arvoihin yhteiskun-
nan, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten 
kannalta. Arvoissamme meillä on kaikki 
se energia, mitä meillä on. Vain niillä ar-
voilla on merkitystä, jotka antavat meil-
le virtaa. Muut arvot voimme heittää me-
nemään.

Eevan ja Petterin elämänlaatumalli
Malli- ja arvotietämykseni alkoi vähän 
kerrassaan antamaan minulle ajatusta ja 
toivon pilkahdusta siitä, että meillä jokai-
sella on oma elämänlaatumallimme. Elä-
mänlaatumallimme avulla pyrimme te-
kemään elämämme paremmaksi heti vas-
toinkäymisten kohdatessa. Mallimme toi-
mii niin hyvin, että en ole kenenkään it-
sestään huolta pitävän kuullut kyselevän 
vakavissaan muilta, miten voisi parantaa 
omaa elämänlaatuaan.

Vakavasti sairaan kannalta tulisi löytää 
elämänlaadun kriittiset tekijät. Vähitel-
len aloin öiden hiljaisina tunteina vessas-
sa ymmärtää, että elämänlaadun tärkeim-
mät ydinasiat ovat samat niin yksilöllä, 
perheellä, yhteisöillä kuin valtioillakin. 
Kaksi kriittistä tekijää oli asiantunte-
mukseni kautta itsestään selvää: turva ja 
vapaus. Kolmatta tekijää jouduin pohti-
maan pitempään. Vähän kerrassaan se ru-
pesi muotoutumaan asioiden hallinnaksi.

Vielä pidempään jouduin pohtimaan 
tätä muistisairaan kannalta. Kun ihminen 
ei pysty enää hallitsemaan asioita muisti-
sairauden takia, on tärkeää, että hänellä 
on läheinen henkilö, johon hän luottaa 
täysin ja jonka tuella hän voi säilyttää asi-
oiden hallinnan tunteen mahdollisimman 
pitkään. Sitten, kun myös asioiden hallin-
nan tunne häviää, hänelle riittää läheisen 
kosketus tai ääni varmistamaan sen, että 
häntä hoidetaan niin hyvin kuin se inhi-
millisesti on mahdollista.

Kun pääsin vihdoin viimein kirjoitta-
misen alkuun, niin toisen viikon öinä kir-
joitin vessassa lyijykynällä ruutupaperille 
49 sivua ja siinä oli Eevan ja Petterin elä-
mänlaatumalli. Joulunajan öinä 2010 ra-
kensin elämänlaatumallistamme yleisen 
kriisiajan elämänlaatumallin. Helmikuun 
neljänä yönä 2012 rakensin yleisen kriisi-
ajan elämänlaatumallin verkkojulkaisuk-
si www.elamanlaatu.!. Myös sen nimi on 
Eevan ja Petterin elämänlaatumalli.

Elämänlaatusivuillemme on tehty jo 
yli 490 000 käyntiä. Niillä lehdillä, joissa 
on ollut juttuja mallistamme ja sinnitte-
lystämme herra Alzheimerin kanssa, on 
yli 4 miljoonaa lukijaa. ET-lehti teki jutun 
Eevasta ja minusta vuonna 2018: Yhdessä 
iltaa kohti. Se oli voittajaehdokkaana vuo-
den parhaaksi aikakauslehtijutuksi ja tuli 
lopulta toiseksi. 

Tämä juttu on Eevan ja minun testa-
mentti siitä, mitä me opimme 18 vuoden 
aikana herra Alzheimerin kanssa sinnitel-
lessämme. 

Eeva ja Petter  
Rauhanturvaajien 
tapaamisjuhlassa 
Helsingissä v. 2012.HE
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Jatkan edelleen Eevan kanssa teke-
määmme työtä muistisairaiden hyväksi 
mm. päivittämällä elämänlaatusivujam-
me tuoreilla terveyteen ja elämänlaatuun 
liittyvillä asioilla.

Elämänlaadun ydinasiat
Kuvaan koskenlaskun avulla niitä vaike-
uksia ja kriisejä, joihin me elämässämme 
joudumme ja joista me yritämme selviy-
tyä parhaamme mukaan. 

Kaikki me maapallon 7 miljardia ih-
mistä kamppailemme viimeiseen saakka 
elämänlaatumallissamme esitetystä kol-
mesta ydinasiasta. Nämä asiat ovat tur-
va, vapaus ja asioiden hallinta. Näin ovat 
varmuudella tehneet myös kaikki aikai-
semmat sukupolvet ja näin tulevat teke-
mään myös kaikki tulevat sukupolvet.
Ryhmittelen elämänlaatumallissamme 
myös hoidettavat käytännön asiat kym-
meneen ryhmään, joista tulee käytännön 

Me olimme Eevan kanssa Alzheimerkoskessa 18 vuotta. Joku toinen on syöpäkoskessa, joku on 
jossakin henkilökohtaisessa kriisissä. Kukaan ei ole vielä tullut minulle sanomaan, että hänen 
elämässään on liian vähän koskia. Kaikille riittää koskia tai ainakin niitä on odotettavissa jossa-
kin vaiheessa. 
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elämässä huolehtia. Vaikka olen numeroi-
nut asiat selvyyden vuoksi, niin ne ovat 
täysin satunnaisessa järjestyksessä. Kaik-
ki 10 asiaryhmää on hoidettava mahdolli-
simman hyvin laadukkaan elämänlaadun 
turvaamiseksi.

Ilmaiset resurssit
Kuten kaikki hyvin tiedämme, hoitoalalla 
on suurta niukkuutta monista resursseis-
ta. Siksi olen mallissamme käsitellyt myös 
ilmaisia resursseja.

Viisi ilmaista resurssia: positiivisuus, 
huumori, kiitollisuus, toivo ja ilo.

Meidän kaikkien käytettävissä on niin ha-
lutessamme viisi ilmaista resurssia. Näitä 
resursseja ei voi rahalla edes ostaa.

Jotta paremmin muistaisimme nä-
mä resurssit, olen kytkenyt ne kätemme 
sormiin. Näin ne ovat aina mukanamme 
muun käytön ohella muistuttamassa mei-
tä näistä resursseista.
O�Peukalo: Positiivisuus. ”Jokaisella pil-
vellä on hopeareunus.” ”Rikas elämä ei 

ELÄMÄNLAATU ON TILAVUUS 3!ULOTTEISENA

1. Turva
2. Vapaus
3. Asioiden hallinta
Vertaa: Tilavuus = Pituus x Leveys x Korkeus
Jos yksikin tekijä on 0, niin koko tilavuus 
on 0.

EEVAN JA PETTERIN ELÄMÄNLAATUMALLI

1. Lääkkeet, vitamiinit ja luontaisaineet
2. Turva ja läsnäolo
3. Terveellinen ruoka
4. Liikunta
5. Vapaus
6. Sauna, hygienia ja kauneudenhoito
7. Kuntouttavat hoidot
8. Erityistoivomukset
9. Elämässä kiinni pitäminen
10. Vertaistuki ja ystävät
Huom! Elämänlaadun ja jaksamisen mak-
simoimiseksi kannattaa aina parantaa sitä 
tekijää, joka on jäänyt vähimmälle huomi-
olle tai kokonaan hoitamatta

maksa paljon” (Pirkko-Liisa Perttula: 
Aurinkoinen mieli). 
O�Etusormi: Huumori. Sodassakin mi-
tä kovempi paikka, sitä kovempi huumo-
ri. Hyvä huumori on ryhmää tai yhtei-
söä yhteen ”hitsaava” ja voimia antava. 
Se antaa rohkeutta kamppailla viimei-
seen saakka myös mahdottomien tehtä-
vien kohdalle sattuessa. 

Huumori on arvo, resurssi ja arvo-
jen kasvualusta. Vaikka meillä olisi mi-
ten hyvät arvot tahansa, niin vasta oikea 
huumori saa ne toimimaan kunnolla eli 
saamme "turbon" päälle.
O�Keskisormi: Kiitollisuus tarkoittaa si-
tä, että olemme saaneet jotain, mitä em-
me ole ansainneet. Kiitollisuus on lyhin 
tie onneen. Kiitollinen ihminen ei voi ol-
la onneton (surullinen kylläkin). 

”Kiitollisuus on elämän kultareunus” 
(Matti Otala). 

”Ainoa tapa levittää onnellisuutta on 
jakaa se jonkun kanssa” (”August Hepo-
aho”).

Silloin kun olemme elämämme suu-
rimmissa vaikeuksissa, niin kiitollisuus 
on näistä viidestä ilmaisesta resurssista 
ainoa, josta on hyötyä.
O�Nimetön sormi: Toivo. Pentti Haan-
pää on sanonut: "Toivo on resurssi, jon-
ka varassa astumme huomiseen." Sil-
loin kun menetämme toivon, meille käy 
huonosti, vaikka meillä olisi miten hyvät 
edellytykset selviytyä.

”Hukkuva tarttuu vaikka oljenkor-
teen.” Olen aikaisemmin suhtautunut 
ehkä vähän huvittuneestikin tähän sa-
nontaan, mutta en suhtaudu enää. Nyt 
se voisi mielestäni pikemminkin olla: 
”Hukkuva jaksaa sinnitellä pitempään, 
jos hän tietää, että ylävirralta on edes ol-
jenkorsi tulossa.”
O�Pikkusormi: Ilo, joka voimien hiipu-
essa muuttuu rauhaksi.

”Yksi ilo hajottaa sata surua” (Kiina-
lainen viisaus).

Kirjoittaja toimi omaishoitajana  
vuosina 2002–2020.
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 Mitä inulle tänään kuuluu?s

Mitä sinull% kuulu&,  
musiiki# tohtor$ Tar& Koivist'?

S airaalamuusikoiden yhteisöllistä 
musiikkityötä käsittelevä väitöskir-
jani tarkastettiin 21.6.2022 Musiik-

kitalolla, Taideyliopiston Sibelius-Akate-
miassa. Kiitän kaikkia Suomen Valkonau-
haliiton jäseniä, työntekijöitä ja yhteistyö-
tä vuosien aikana kanssani tehneitä tahoja 
tuesta ja inspiraatiosta väitöstyöhöni liit-
tyen. 

Tällä hetkellä työni jatkuu Taideyliopis-
ton CERADA-tutkimuskeskuksessa, jos-
sa toimin Valtioneuvoston rahoittamassa 
Kulttuurihyvinvoinnin taloudellinen ar-
viointi -hankkeessa. Sillä pyritään vah-
vistamaan kulttuurihyvinvointitoimin-

nan painoarvoa päätöksenteossa kartoit-
tamalla ja kehittämällä kulttuurihyvin-
vointitoiminnan arviointia ja mittaamista 
osana hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
mistä. 

Suomen Valkonauhaliitossa syksyyni  
kuuluvat Hämeenlinnan naisvankilan 
musiikkitoiminnan kehittäminen yh-
dessä ryhmiin osallistujien, työntekijöi-
den ja vankilapastori Hanna Vettennie-
men kanssa. Vanhainkodeissa, asumis-
yksiköissä ja päiväkodeissa järjestetään 
syys–lokakuussa myös yhteisökonsertteja 
ja työpajoja, joissa vierailee länsiafrikka-
laisia muusikko–tanssijoita. 

Taru työssään asiakkaiden parissa. Taru väitöstilaisuudessaan 
Helsingin Musiikkitalossa.
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O�Taru Koivisto

O�Musiikin tohtori, musiikin maisteri, musiikki-
terapeutti

O�Syntynyt 30.8.1977 Lohjalla, asuu nykyisin 
Espoossa

O�Perheeseen kuuluvat puoliso ja kaksi lasta

O�Harrastuksia ovat kaikenlainen liikunta ja 
lukeminen

Taru perheineen onniteltavana onnistuneen väitös-
tilaisuuden jälkeen.
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Valkonauhan perhe- ja ryhmätyön kehittäjä 

Rauh! Koskiluom! 
90 vuott!

Rauha syntyi 2.8.1932 Hämeenky-
rössä viidentenä lapsena Hilda ja 
Urho Hujon perheeseen. Äiti Hil-

da kuoli, kun Rauha oli muutaman kuu-
kauden ikäinen. Perhe hajosi. Vanhin lap-
si Maija otettiin Urho Hujon äidin luok-
se suureen Hujon taloon Suodenniemel-
le. Hämeenkyrön kunta sijoitti Matin ja 
Mikon lastenkotiin ja Marjatan ja Rau-
han lapsettoman Järvisten pariskunnan 
kotiin. Pieni Urho ja Hilda Hujon kotitalo 
otettiin huoltokustannuksien kattamisek-
si kunnan omistukseen.

Seuraava muutos Rauhan elämässä ta-
pahtui, kun Järviset muuttivat Tampe-
reelle ja kunta sijoitti tytöt samaan lasten-
kotiin, jossa pojat jo olivat. Rauha muistaa 
itkeneensä viikon yötä päivää ikäväänsä. 
Lastenkotiaikaa sinänsä Rauha ei muista 
pahalla. ”Elsa-täti” oli oikeudenmukainen 
ja lämmin lastenkodin johtaja. Ruoka oli 
heikkoa, pojat joutuivat tekemään kovaa 
työtä lastenkodin maatöissä, mutta lap-
sia ei kuritettu eikä kohdeltu kaltoin. Ra-
dion aamuhartaudet ja jumalanpalveluk-
set kuunneltiin, juhlapäiviin valmistau-
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duttiin eikä jouluna ja pääsiäisenä puut-
tunut pöydästä mitään. Urho Hujo kävi 
usein lapsia katsomassa, toi heille ruokaa 
ja kudottuja villasukkia. Lastenkodin joh-
taja antoi Urhon nukkua vierailuilla poi-
kien huoneessa. Rauha usein muistut-
taa, että isällä ei ollut ongelmia alkoholin 
kanssa, mutta hän jäi tyhjän päälle vai-
mon kuoleman jälkeen. Tuohon aikaan ei 
uskottu, että mies kykenisi yksin huoleh-
timaan viidestä lapsesta, eikä se toki oli-
si ollut mahdollistakaan ilman tukia, joi-
ta taas ei ollut. Isän asuinolot olivat kodin 
menetyksen jälkeen vaihtelevat, samoin 
työt ilman koulutusta ja erityistä ammat-
titaitoa. Myöhemmin lapset olivat hank-
kimassa isälle pientä taloa, mutta apu tuli 
liian myöhään. Isä ehti kuolla.

Opintoja, avioituminen  
ja opettajan uralle
Rauha oli neljäntoista, kun muutti Hel-
sinkiin käymään keskikoulua. Asunto 
järjestyi isosisko Maijan kanssa Lautta-
saaresta Kyrö Oy:n omistajien Sumelius-
ten talosta. Sodan jälkeisen asuntopulan 
vuoksi väljästi asuvilla oli velvollisuus ot-
taa alivuokralaisia. Rauha muistelee, ettei 
ole niin kalliisti asunut koskaan tuon jäl-
keen: Maija maksoi puolet huoneen vuok-
rasta ja toisesta puolikkaasta vastasi Rau-
ha tekemällä neljä tuntia päivässä apulai-
sen töitä. Myöhemmin 50-luvun alussa 
Rauha muutti asumaan sisarensa Marja-
tan kanssa Sigfrid Sireniuksen luokse, jo-
ka oli adoptoinut Marjatan. Rauha työs-
kenteli päivisin aivovammasairaalassa lä-
hettinä ja jatkoi iltaoppikoulussa. Ylioppi-
laaksi Rauha kirjoitti keväällä 1954.

Rauha oli ajatellut opiskella ylioppi-
laaksitulon jälkeen, mutta elämällä oli 
muita suunnitelmia. Sireniusten luona 
Vantalassa Rauha tutustui Kari Koski-
luomaan, joka oli Sireniuksen veljenpoi-
ka. He avioituivat syksyllä 1954 ja muut-
tivat Kiukaisiin. Perheeseen syntyi tytär. 
Syksyllä 1955 perhe aloitti uuden elämän 
Pohjois-Karjalassa, Juuan pitäjän Timo-
vaaran kylän kaksiopettajaisella koululla, 

Kari yläluokkien 4–6, Rauha alaluokkien 
1–3 opettajana. 

Timovaara oli tyypillinen sodanjälkei-
nen asutuskylä, pienet tilat raivattu kes-
kelle korpea. Linja-autotielle ja kauppaan 
oli koululta kolme kilometriä eikä kyläl-
lä ollut sähköjä. Kari suoritti Turun opet-
tajaseminaarissa opettajan pätevyyden 
1,5 vuoden poikkeusvalmistuksessa, joita 
tuolloin järjestettiin suuren opettajapulan 
vuoksi. Vuonna 1961 perhe muutti Timo-
vaarasta Juuan kirkonkylään, jossa Rau-
ha jatkoi alakansakoulunopettajana, jos-
kus tuntiopettajana keskikoulussa ja kan-
salaisopiston johtajana. Kari toimi kansa-
koulun johtajaopettajana.

Yliopisto-opinnot ja uuden uran 
löytyminen
Rauha aloitti lopulta opiskelut Tampe-
reen yliopistossa syksyllä 1969 ja suoritti 
puolessatoista vuodessa sosionomin tut-
kinnon. Ensimmäinen työpaikka oli Jo-
ensuun a-klinikka, jossa Rauha aloitti so-
siaaliterapeuttina vuonna 1971. Työ päih-
deongelmaisten kanssa oli Rauhalle elä-
mäntehtävä. Hän kehitti vertaistukeen 
perustuvaa ryhmätoimintaa, joka tuki 
raitistumaan pyrkiviä esimerkiksi liik-
kumaan, pitämään huolta ravitsemukses-
ta ja etsimään omia voimia toisten tuel-
la. A-kiltatoimintaa Rauha piti niin ikään 
tärkeänä vertaistukityönä. Naiserityisen 
työn tarpeen Rauha myös havaitsi var-
hain, ja perusti naisten ryhmiä. Rauha ar-
vosti AA:n ohjelmaa ja työtä ja ohjasi asi-
akkaita AA-ryhmiin.

Kouluttautuminen oli Rauhalle tär-
keää, ja hän suoritti 1970-luvulla pitkän 
ryhmäterapiakurssin ja pitkän perhetera-
piakurssin valmistuen perheterapeutiksi.

Korpivaellus Pohjois-Karjalassa päättyi 
vihdoin vuonna 1981, kun Rauha aloitti 
Helsingin nuorisoasemalla johtavana so-
siaaliterapeuttina ja välillä johtajan sijai-
sena. Rauha oli onnellinen saadessaan 
matkata ratikalla töihin. 

Nuorisoasemalla Rauha jatkoi ryhmien 
käyttöä osana hoitoa: oli nuorten ryhmiä 
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ja vanhempien ryhmiä. Uutena työmuo-
tona Rauha kehitti sukulaissijaisvanhem-
pien kanssa tehtävän ryhmätyön. Suku-
laissijaisvanhemmalla on huollettavana 
oman lapsensa, sisaruksensa tai muun 
läheisen lapsi. Huoltosuhteeseen liittyy 
mutkikkaampia tekijöitä kuin tavallises-
sa sijoituksessa, ja siksi tarvittiin omia 
ryhmiä ja omanlaista lähestymistä. Vii-
koittaisten ryhmien lisäksi Rauha järjes-
ti perheviikonloppuja, joihin osallistui-
vat lapset, sijaisvanhemmat ja biologiset 
vanhemmat. Tätä työtä hän jatkoi vielä 
eläkkeelle jäätyäänkin 77-vuotiaaksi asti.

Kouluttajana ja työnohjaajana Rauha 
oli pidetty ja suosittu. Helsingin lasten-
suojelu käytti paljon hänen palveluitaan, 
samoin Suomen Valkonauhaliitto. 

Oma historia, lastensuojelu ja ryhmä-
työ kietoutuvat yhteen Erkkiläpäivissä, 
joita Rauha alkoi organisoida 90-luvul-
la. Lastenkodin aikuiset lapset kokoon-
tuivat kerran kesässä Hämeenkyrön Erk-
kilään, jossa lastenkoti oli toiminut. Ko-
koontumisissa muisteltiin, kuultiin alus-
tuksia – yhtenä alustajana Suomen his-
torian professori emeritus Viljo Rasila, 
Rauhan Marjatta-sisaren aviopuoliso. 

Nyt päiviä ei enää pidetä, sillä moni on 
jo poistunut, kuten kaikki Rauhan sisa-
rukset.

Valkonauhatyön kehittäjä 
Suomen Valkonauhaliiton toimintaan 
Rauha saatiin mukaan noin 30 vuot-
ta sitten. Liitto käynnisti 1995 Sosiaali- 
ja terveysministeriön rahoittaman Ulos 
ympyröistä -hankkeen, joka sittemmin 
jatkui silloisen Raha-automaattiyhdis-
tyksen tuella. Kokonaisuudessaan Ulos 
ympyröistä -kursseja järjestettiin 10 vuo-
den ajan. Kurssit suunnattiin päihdeon-
gelmaisille ja heidän läheisilleen ja nii-
tä järjestettiin eri puolilla Suomea. Per-
jantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään 
kestäneille kursseille osallistui noin 500 
henkilöä. Viikonloppukurssilla oli kak-
si ohjaajaa. Rauhan työparina oli alkuun 
liiton silloinen puheenjohtaja Eija Sal-

menkivi ja sittemmin Terttu Karhula 
Kalliolan kuntoutusklinikalta.

Rauha piti myös suuria osanottaja-
määriä koonneita tilaisuuksia eri työpai-
koilla. Pohjoisin paikkakunta oli Oulu ja 
eteläisin Helsinki. Auditoriot täyttyivät 
useamman kerran ja sekä työntekijäpuo-
len että työnantajapuolen antama palaute 
oli kiittävä. Valkonauhatyö sai ilmaa sii-
piensä alle ja syntyi uusia työtapoja.

Rauha kehitti voimallisesti liiton ryh-
mätoimintaa. Hänen aloitteestaan käyn-
nistettiin Nainen ja alkoholi -ryhmiä se-
kä läheisten tukiryhmiä. Jättäessään työn 
nuoremmille, huolehti Rauha toiminnan 
jatkuvuudesta antamalla onnistuneen 
vinkin jatkajakseen. Rauhan perhetera-
piaosaaminen auttoi keväällä 1997 aloi-
tetun nykymuotoisen liiton perhetyön 
kehittämistä ja hän toimi myös työnoh-
jaajana. Rauha kävi myös kouluttamas-
sa liiton paikallisyhdistyksissä erityises-
ti päihdeongelmasta, hoidosta ja kun-
toutuksesta. Hän avasi silmämme näke-
mään päihderiippuvuuden monimuotoi-
suuden ja auttoi siitä kärsiviä saamaan 
hoitoa ja kuntoutusta. 

Rauhan ammattitaito, lämmin ih-
misyys ja suurenmoinen rakkaus työ-
tä ja myös valkonauhatyötä kohtaan 
näkyy liiton auttamistyössä päivit-
täin. Moni muistaa Rauhan kiteytyk-
set kuten: ”Jos pennin antaa, niin pen-
nin saa. Jos miljoonan antaa, niin mil-
joonan saa”. Lukijamme varmaan 
ymmärtävät mitä Rauha tarkoitti.  
– Rakkaudella tehty työ kantaa suuren 
sadon.

Rauhalle on myönnetty Sosiaalitur-
van keskusliiton kultainen ansiomerkki 
ja Suomen Leijonan ritarikunnan ansio-
risti. 

IRJA ESKELINEN

Sydänlämpöiset onnittelut meidän 
kaikkien Rauhalle 90-vuotispäivänä 
2.8.2022. Antamasi esimerkki kantaa 

järjestömme työtä, kiitos tähänastisesta 
yhteisestä matkasta!
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Tärkeä hetki elämässä, muistoissa näissä. Sydän suojelee, 
läheinen kuuntelee ja onneksi taipaleen tekee.

Elämän rikkaus, on rakkaus.  
Lempeä utuista, kiitosta kultaista.

Ajat paremmat, rukoukset voimallisemmat.  
Yhteinen tie, onneen se vie.

Syvällinen sielu, kaunis kuin maisemataulu.  
Kiitollisuuden arvokkuus.

Kuin muuttolintu taivaan, vapauteni pidän  
ja onnellisena elän.

Toista samanlaista aamua ei tule,  
kunnianosoitus elämälle.

Kyllä minä kiitän ja käteni yhteen liitän. Uskossa rakkaus, 
toivossa valo. Kiitollisuudessa ikuinen elämä.

Kiitos kumpuaa sydämestä, onnen helmistä näistä. 
Arvokkaista ja ikuisista.

Sinitiainen kultainen, viserrys hienonlainen. Sydän tietää 
mitä lintu viestittää, iloisen sanoman perille siivittää.

Elämä itsessään vakavaa,  
uskon johdatus reitin opastaa.

Lintu korkeuksissa näkee kauniin maamme.  
Vapaus on lahja.

 Mietelauseit!
elämästä
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Muistokirjoitus
k

Ull! Salune#  
– monipuoline# arje# turvaaj!

L ehtori, talousopettaja  
Ulla Kaisa Salunen 
syntyi Ylöjärvel-

lä 8.9.1929 ja menehtyi 
6.4.2022 monia kosketta-
neen elämäntyön tehneenä. 

Ulla syntyi Taimo ja Saimi 
Salusen henkisesti virikkei-
sen kaksilapsisen maanvilje-
lijäperheen vanhimmaksi tyt-
täreksi. Vanhemmat olivat ak-
tiivisia myös kodin ulkopuolella. 
Äiti toimi Lotta Svärd -järjestössä sekä 
seurakunnan diakoniatyössä ja kuoro-
toiminnassa ja isä kunnallisissa ja seura-
kunnallisissa luottamustehtävissä. Koti 
oli vieraanvarainen ja avoinna apua tar-
vitseville. Talvisodan alusta 1950-luvun 
taitteeseen perhe laajeni sisältäen pommi-
tuksia paossa olevia helsinkiläisiä, Karja-
lan evakkoja, inkeriläislapsen ja sodalta 
turvaa tarvinneen juutalaisperheen.

Ulla ja pikkusisko Leena muuttivat Tam-
pereelle koulukortteeriin tyttökouluvuo-
siksi. Tätä kouluajan kotia Pirkankadul-
la ylläpiti lastentarhanopettaja Alli Palm-
roth ystävänsä Elli Könösen kanssa. Al-
li toimi Tampereen Valkonauhan ja Suo-
men Valkonauhaliiton puheenjohtajana. 
Alli-täti, kuten häntä kutsuttiin, piti hy-

vää huolta koulutytöistä, joi-
ta kodissa asui enimmillään 

seitsemän. Päivän ohjel-
maan kuuluivat iltaharta-
us, mutta myös Ellin par-
tiolaistaustausta kumpu-
avat juhlat ja vapaa-ajan 
toiminta.

Valkonauhalla oli laajaa tyt-
tökerho- ja leiritoimintaa, jo-

hon Ullakin osallistui. Kesä-
leirejä pidettiin Eräjärvellä lähel-

lä Allin sukukartanoa Wetterkullaa sekä 
myöhemmin Taipalsaaren Lähdekalliol-
la sekä rippikoululeirejä Tammelan Ah-
dinkalliolla. Ulla oli ensin mukana ker-
holaisena ja iän karttuessa leirinjohtaja-
na ja emäntänä. Perhetyö ja kotikäynnit 
tyttöjen perheissä olivat osa Ullan vapaa-
ehtoistoimintaa. Valkonauhan kesäleirien 
osallistujat valittiin pääasiassa sosiaalisin 
perustein. Nuorisotyö oli Ullan toteutta-
mana aineellista, hengellistä ja henkistä 
auttamista. 

Oppikoulun jälkeen Ulla kävi Tampereen 
talouskoulun, Ahlmanin emäntäkoulun 
ja Järvenpään kotitalousopettajaopiston, 
josta valmistui joulun alla 1951. Suoritet-
tuaan opettajaharjoittelut ja auskultoin-
nin Ulla sai lehtorin paikan Tampereen 
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talouskoulusta. Opettajan uraa ehti täyt-
tyä 36 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä.

Opettajan työn rinnalla Ullan elämäs-
sä kulki vahvana vapaaehtoistyö heikos-
sa asemassa olevien ihmisten auttami-
seksi. Sille luotiin perusta jo lapsuuden-
kodissa ja Alli-tädin koulukodissa. Ulla 
kuului Tampereen Suojakodin perustaja-
jäseniin ja toimi Suomen Valkonauhalii-
ton ja Tampereen Valkonauhan vapaaeh-
toistehtävissä tiiviisti vuodesta 1953 alka-
en. Tukea tarvitsevia äitejä lapsineen oh-
jattiin Ullan tuettavaksi Hämeenlinnan 
naisvankilasta, kaupungin ja seurakun-
nan henkilöstön toimesta sekä Valkonau-
han työmuotojen kautta. 

Ullan aloitteesta Tampereen Valkonau-
hassa toimi 2000-luvun taitteessa lasten 
iltapäiväkerho eli Lasten Mummola. Siel-
lä tarjottiin alakoululaisille välipala ja au-
tettiin koulutehtävissä lasten odottaessa 
vanhempien paluuta työstä. 

Ulla kävi Suomen Lähetysseuran järjes-
tämän lähetyssihteerikurssin ja toimi 
useita vuosia kotiseurakunnassaan Ylö-
järvellä vapaaehtoisena lähetyssihteeri-
nä. Seurakunnan Unelmatuvan toimin-
nalla kerättiin varoja lähetystyölle ja Ulla 
toimi tuvan emäntänä. Kiinnostus ja ki-

pinä lähetystyöhön oli syntynyt jo tyttö-
koulun uskontotunneilla, joilla Afrikassa 
lapsuusvuotensa viettänyt opettaja Kalle 
Björklund kertoi oppilailleen jännittäviä 
tarinoita. 

Ulla antoi kaiken voimansa ja taitonsa 
yhteisen hyvän edistämiseen. Se toteu-
tui laajasti Naisten Suojakodin, Valko-
nauhan, Tampereen talouskoulun ja seu-
rakunnan vapaaehtoistehtävissä unohta-
matta suvun nuoremman polven autta-
mista elämän ruuhkavuosina niin lasten-
hoidossa kuin arjen apuna. 

Ulla Salusen elämäntyö hakee vertaistaan. 
Hän oli lannistumaton auttamistyössään 
ja toisten palvelemisessa. Ullan lempeä 
läsnäolo ja sydämen viisaus auttoivat mei-
tä kuuntelijaa ja arjessaan tukea tarvitse-
via. Sen suurempaa lahjaa ei voisi elämäl-
tä ja ystävältä saada. 

Ulla otti asiat huolekseen ja ihmiset sydä-
melleen. Häneen sopii luonnehdinta ”Toi-
minta ei synny ajatuksesta, vaan valmiu-
desta vastuuseen”. Ulla suuruus ihmisenä 
takasi onnistumisen hetkiä sielläkin, mis-
sä moni olisi menettänyt rohkeutensa ja 
luovuttanut. 

IRJA ESKELINEN

Kauneinta mitä voit nähdä  
on toisen ihmisen hyväksyvä katse.  

Synnymme ihmiseksi  
toisten katseiden alla.”

JOHANNA JA JUHA TANSKA  
Silitä kissaa,  

Hengellisiä harjoituksia hengästyneille  
Kirjapaja 2010

”
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Kun ihmisille, ja aivan eritoten nuorille omaan 

elämäänsä astuville, hoetaan pelkkää epävarmuutta 

ja oman itsensä varassa pärjäämistä, johon vain 

huiput pystyvät, niin mitä siitä seuraa?”

EERO OJANEN
 Kohtuudesta ja kohtuuttomuudesta.  

Kirjapaja 2004

”
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TRAUMATIETOISUUS  
on tarpeen päihteitä käyttäneen tukemisessa

Traumatisoituminen voi 
olla yksittäisen tapah-
tuman seurausta tai se 

voi syntyä pitkään jatkuvien 
ja toistuvien sietokyvyn ylit-
tävien tapahtumien tai olo-
suhteiden seurauksena. Yk-
sittäisten tapahtumien mer-
kitys on usein selkeämmin 
nähtävissä ja siihen liittyvät 
myöhemmät mielen sisällöt 
tunnistettavissa ihmiselle it-
selleen. Jälkimmäistä kutsu-
taan kompleksiseksi traumak-
si. Tässä kirjoituksessa keski-
tytään lapsuuden kompleksi-
seen traumatisoitumiseen ja 
sen merkitykseen päihteiden 
käytön taustana. 

Trauma on henkilökohtai-
nen sietokyvyn ylittävä koke-
mus, joka rikkoo ihmisen ra-
jat. Traumatisoivista tapah-
tumista jää pirstaloituneita 
muistoja, helposti aktivoitu-
via neurobiologisia reaktioi-
ta ja ei-sanallisia muistoja. Se 
saa aikaan vaurion, joka pii-
loutuu ihmiseltä itseltään, 
mutta siihen liittyvät tunteet, 
ajatukset ja kokemukset voi-
vat aktivoitua ikään kuin ta-
pahtumat olisivat osa nyky-
hetkeä. Aktivoituneet reakti-
ot kertovat sanatonta tarinaa, 

jota traumatisoitunut ei kog-
nitiivisella tasolla tiedä. (Od-
gen, Minton, Pain 2009) Kun 
emme muista, mitä on tapah-
tunut, muistot pysyvät muut-
tumattomina. Varhaiset ko-
kemukset muodostavat muis-
toista tiedostamattomia odo-
tuksia, jotka vaikuttavat ny-
kyhetken toimintaan. (Odgen 
ja Fisher 2016)

Perheessä tapahtuva lap-
suusajan traumatisoituminen 
saa aikaan kiintymyssuhde-
vaurion, joka vaikuttaa koko 
persoonallisuuden kehityk-
seen. Kiintymyssuhde vau-
rioituu, kun aikuiset, joihin 
lapsen pitäisi voida turvau-
tua, harjoittavat toistuvasti 
erilaista kaltoinkohtelua, lai-
minlyöntiä, emotionaalista 
tai fyysistä väkivaltaa. Lap-
sen on mahdoton ymmärtää, 
ettei häneen kohdistuva koh-
telu kuulu normaaliin lapsuu-
teen, jolloin hänen käsityksen-
sä itsestä ja elämästä rakentuu 
sen mukaisesti. Mitä vaietum-
paa perheen epäterve toimin-
ta on, sen enemmän se vääris-
tää lapsen käsityksiä. Omaa 
arvottomuutta tai vääränlai-
suutta ja niistä syntyvää hä-
peää sisältäviä tunteita ja aja-

tuksia voi olla mahdoton ai-
kuisenakaan asettaa kyseen-
alaiseksi ja käsitellä. Kun lapsi 
jää yksin sietämättömien tun-
teittensa kanssa, hänelle syn-
tyy kokemus, ettei kukaan voi 
kannatella häntä niiden käsit-
telyssä. (Suokas-Cunli"e 2006 
ja 2015) Traumatisoituneen 
tunne, ettei ole oikein olemas-
sa rakentuu siitä, ettei ihmi-
nen pysty muistamaan paho-
ja tapahtumia. Muisti sulkee 
ne pois, koska niiden muis-
taminen olisi liian kivuliasta. 
Sitä vastoin ei-sanalliset muis-
tot tunkeutuvat mieleen. (Pel-
toniemi 2020)

Kompleksisten traumojen 
taipumus olla piilossa ihmi-
seltä itseltään tuottaa kerto-
muksia, joissa ihminen itse ei 
ole kokijana: ”en muista lap-
suudesta mitään” tai ”mitäpä 
noista, minähän selvisin”. Ne 
näyttäytyvät kuitenkin toistu-
vasti erilaisina oireina, tuntei-
na, ajatuksina ja käyttäytymi-
senä. Kun jokin traumaattisis-
ta tilanteista muistuttava ärsy-
ke hälyttää aktiiviseksi siihen 
alkuperäisesti liittyneet tun-
teet, tapahtumien ennakoin-
nit ja puolustuskeinot, ihmi-
nen käyttäytyy kuten uhka 
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olisi tässä ja nyt. Mieli jakau-
tuu traumatisoitumisessa tur-
tuneeseen erillään oloon ja 
toisaalta voimakkaaseen ti-
lanteen uudelleen elämiseen. 
(Suokas-Cunli"e 2006, Pelto-
niemi 2020).

Liian tuskallisten trauma-
muistojen ja niitä aktivoivien 
tekijöiden välttäminen on yri-
tys selviytyä elämässä. Sietä-
mättömien ajatusten tai tun-
teiden väistäminen helposti 
kapeuttaa elämää ja estää toi-
pumiseen johtavaa puhumis-
ta. (Peltoniemi 2020) Mutta 
elämässä tulee tilanteita (trik-
kereitä), jotka muistuttavat 
traumaattisista tapahtumista. 
Tuolloin aikuinen voi muut-
tua yhtä avuttomaksi ja puo-
lustuskyvyttömäksi kuin lap-
sena. Lapsena kaltoinkohdel-
lut tuntevatkin usein aikui-
senakin samaa avuttomuutta, 
toivottomuutta ja syvää yksi-
näisyyttä ja epäoikeudenmu-
kaisuutta. (Schwartz 2020, 
Peltoniemi 2020)

Päihteet tarjoavat keinon 
välttää hämmentävää ja sie-
tämätöntä oloa. Luottamus 
omaan selviytymiseen eri-
laisissa arjen asioissa voi olla 
heikko, koska traumatisoitu-
neella saattaa olla kokemuk-
sia, että vähäinenkin stres-
si laukaisee hankalat tunteet, 
”romahtamisen” ja keinotto-
muuden, yksinäisyyden se-
kä häpeän tunteet. Päihtei-
den avulla hän pyrkii alkuun 
säätelemään ja helpottamaan 
oloaan. Tuolloin ei kenelle-
kään tarvitse avata kipeitä ko-
kemuksiaan ja päihteet muut-
tavat kokemusmaailmaa het-
kellisesti siedettävämmäk-
si. Niillä voi turruttaa itseään 
ennakoivasti, kun edessä on 

jokin hankalaksi pelätty asia. 
Päihteet vaikuttavat ihmi-
sen aivojen ja mielen toimin-
taan haitallisella tavalla ja ad-
diktoituminen tuo mukanaan 
valtavan määrän lisää elämää 
haittaavia asioita. 

Kun kompleksinen trau-
ma on syntynyt läheisissä ih-
missuhteissa, se saa välttä-
mään luottamuksellisia suh-
teita, myös hoitosuhteeseen 
sitoutumista. Lisäksi päih-
teiden käyttö hävettää ja se 
eristää käyttäjää ei-käyttävis-
tä suhteista. Vaikka trauma-
tisoitunut ja päihteitä käyttä-
nyt ihminen tietäisi olevansa 
vuorovaikutuksessa turvas-
sa, voi tuntua mahdottomalta 
tunnistaa menneiden uhkien 
olemassaolo, joita mieli, tun-
teet ja keho kantavat muka-
naan. Nuo uhkat, lapsuudes-
sa aivoihin rakentuneet enna-
koinnit, vaativat muuttuak-
seen pitkäaikaista, turvallista, 
arvostavaa ja johdonmukais-
ta suhtautumista. Auttavalla 
suhteella on selkeät rajat, jot-
ka rakentavat turvallisuutta. 
Niiden sisällä on mahdollista 
rakentaa uusiksi usko itseen. 
(Schwartz 2020)
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Olen ollut elämässäni monia asioita, mutta en kertaakaan kokonainen.  
Tämä on erään naisen tarina matkalla toipumiseen.

En mieti tulevaa aamuisin,
en sitä mitä elämältä toivoisin.
Jos menen jonnekin,
pelkään olevani liian selvä, tai liian sekaisin.
Jos joku pysähtyisi katsomaan, mitä se näkisi?
Naisen, joka ei elä elämäänsä,
joka turtana odottaa.
Jolle elämä kertoo loputtomasti, että linjoilla on nyt ruuhkaa,
jääkää odottamaan.

En katso peilistä, 
en mieti eilistä.
Etsin pakoreitin ensin.
Vaikka menisin, jossain muualla olla haluaisin.
Muutos pelottaa,
en halua tai uskalla.
Muutos pelottaa,
en tunne enää rajoja.
Niistä tuli vain veteen piirretty viiva, jota en aikonut ylittää.
Olen nainen, joka ei uskalla elää.

Nyt olen nainen, en mikään kiltti tyttö.
Piti valita tuho tai toivo, ja halusin elää.
Ei tarvitse miellyttää enää.
Ei olla hiljainen tai sanoa oikeita asioita,
elää itsensä unohtaen ja sitten uhriutua.

Nyt voin nostaa jalat pöydälle, syödä viimeisen pullan.
Osaan sanoa "ei käy" ja "hyvästi".
Olen tällaisena riittävä ja tulin näkyväksi.
Nyt uskallan hymyillä ja luotan, että elämä kantaa.
Uskallan tuntea ja olla heikko, se vasta onkin rohkeaa.
Osaan olla muiden kanssa ja yksin,
löysin itsestäni kaiken sen, mitä aina itseni ulkopuolelta etsin.
Vastaus ei ollut uusi kaupunki, parisuhde, työ tai huumeet.
Vastaus oli kulkea oikeaan suuntaan kivusta huolimatta.”

”
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Eläviä sanoj!

Valkonauh! Suomess!: vastuut! sinust! j! minust! vuodest! 1896 

Tänäänkin lukemattomat,  

meille nimettömiksi jäävät ihmiset  

lähellä ja kaukana  

suuntautuvat pienillä teoillaan  

kohti tulevaisuutta.  

Kylvävät melkein näkymättömiä 

paremman tulevaisuuden siemeniä.”

JOHANNA JA JUHA TANSKA
 Silitä kissaa,  

Hengellisiä harjoituksia hengästyneille  
Kirjapaja 2010
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