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”Kaikella on määräaikansa,
aikansa joka asialla taivaan alla,”
ovat lohdulliset ja samalla pelottavan enteelliset, elämäämme
ohjaavat sanat Raamatun lehdiltä. Tätä kirjoittaessani on
maailma sodassa
näkymätöntä vihollista
vastaan. Suomessa sota
on vasta alkanut, eikä
kukaan tiedä miten se
tulee etenemään.
”Aika on heitellä kiviä ja aika
kerätä ne.”
Eteemme avautuu tässä sodassa
monta terävää kiven iskua, mutta
samalla saamme lohduttautua sillä, että jonakin päivänä kaikki ne
terävät kivet kerätään tarpeettomina pois.

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

”Aika on itkeä ja aika on nauraa.”
Kaikki sodat tuovat mukanaan lohduttomat
itkut, mutta kiitos ihmismielen rakenteen,
tulemme huomaamaan ajan parantavan voiman ja pystymme taas tuntemaan aitoa iloa.

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

”Aika on rakastaa.”
Tällä hetkellä meitä yhdistää suuria tunteita
herättävä loppukevään juhla, äitienpäivä, jol-

loin pienikin voi olla suurta. Päivä on
täynnä ääretöntä rakkautta, niin
voimakasta, että se voi näyttäytyä jopa vihana. Joka tapauksessa jokainen äiti,
omassa upeudessaan, on
ruusunsa ansainnut.

✿
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”Aika on istuttaa.”
Muutamien lähiviikkojen aikana pääsemme taas todistamaan
suurta ihmettä, luonnon heräämistä. Saamme upottaa monenlaiset siemenet multaan ja
odottaa niiden muuttumista korvaamattomaksi ravinnoksemme
ja maan uumenista kohti valoa kurottautuvaksi kesän kukkaloistoksi, joten sopikaamme niin, että yksin tai yhdessä, kaikki aistit avoinna kohti kesää...
(Raamatun lainaukset,
Saarnaajan kirja 3:1–8)
Levollisuutta ja kevään
valoa Sinulle toivottaen!

✿
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Paikallisyhdistykset
toimivat
IRJA ESKELINEN

Koronaviruksen vaikutukset
valkonauhatyön arkeen

TURUN VALKONAUHASTA tavoitin toiminnanjohtaja Minna Saundersin. Näin
Minna kertoili: Kaikkien naisten talo toimii koronaepidemiankin aikana, mutta poikkeusjärjestelyin. Ryhmätoiminta
on päiväkeskuksessa tauolla, mutta yksilötyö hoidetaan ajanvarauksella joko puhelimitse tai tapaamalla, jos tilanne niin
vaatii. Asiakasperheiden luona vieraillaan, mutta vältetään turhaa kontaktia.
Yksilötyö rajataan siten, ettei keskuksessa ole samaan aikaan useita asiakkaita.
Työntekijät tekevät, poikkeuksia lukuun
ottamatta, etänä töitä ja palaverit hoidetaan videopalavereina. Kaikkien naisten
talon vapaaehtoisiin kuuluu lääkäri, jolta
saa puhelimitse neuvoa. Terveysneuvontaa toteutetaan myös puhelimitse SPR:n
kanssa.
Asiakkaita neuvotaan koronan aiheuttamista poikkeuksista Kelan, sosiaalikeskuksen, terveydenhuollon ja mui-

4 Valkonauha 2/2020

den viranomaisten ja palveluiden toteuttamisessa. Tarvittaessa jalkaudutaan asiakkaan mukaan varmistamaan, että hän
saa hänelle kuuluvan palvelun. Paperittomille perheille on sosiaalikeskuksen avulla hankittu kotiin särkylääkkeitä, jos lapsella vaikka nousee kuume yöllä. Perheille on jaettu kuumemittarit ja suunnitteilla on askartelu- ja hemmottelupussukoita.
Suurin tarve asiakkaiden keskuudessa,
kuten varmasti meidän kaikkien, näinä
aikoina on pitää yhteyttä toisiin ihmisiin.
Keskuksessa kävijöillä on oma WhatsApp-

MINNA SAUNDERS

Koronavirus sai arkemme sekaisin.
Valkonauha-lehden painoon mennessä
olemme Suomessa epidemian
alkumetreillä ja kukaan ei tiedä, mikä
on tilanteemme sillä hetkellä, kun lehti
kolahtaa lukijoiden postiluukusta.
Tein soittokierroksen eri puolille maata
kysyäkseni yhdistysten kuulumisia.

Etätyö ja pulkkamäki.

ryhmä, jossa jaetaan päilään kaunis peltomaivittäin kuulumisia valosema. Siellä on hyvä
kuvin ja videoin. Ryhseurata uuden kevään
mässä jaetaan myös
heräämistä. Työntevinkkejä erilaisiin tekekijät kulkevat Helsinmisiin, joita sisätiloisgistä, mutta työmatsa voi toteuttaa. Maakatkin sujuvat hyliskuun viimeisenä päivin vaikka kimppavänä pidetään Kaikkien
kyydillä ja tarvittaesnaisten talon ensimmäisa tehdään ns. pitkiä
nen perhekahvila etänä –
työvuoroja.
poikkeustila luo poikke- Liisankodin aamiaisarkea koronan
Muu yhdistystoiaikana.
uksellisia ratkaisuja.
minta on tietenkin
Turun Valkonauhan
keskeytynyt, mutta
Kohtaamiskahvila on peruttu toistaiseksi siihen palataan heti kun tilanne sen salja tarvittavat kokoukset järjestetään etä- lii. Takaisin Katajanokalle Liisankoti panä.
laa elokuussa.
Terveisiä etätyöpisteestä, jonka ehdottomiin bonuksiin kuuluu pakolliset ulkoi- LAPPEENRANNAN VALKONAUHAN pulut pienen apurin kanssa.
heenjohtaja Pirjo Alatalo vastaili puhelimeen työpaikaltaan. Hän lähetti terveiSUUR-HELSINGIN VALKONAUHAN Lii- siä kotoaan saatuaan työpäivän hoidetsankodin vastaavan ohjaajan Sofia Uuk- tua: Koronan myötä paikallisyhdistyksen
sulaisen tavoitin Järvenpäästä, jossa yh- kuukausikokoukset on peruttu toistaiteisö on toiminut poikkeusoloissa jo ko- seksi ja asioita hoidetaan sähköpostin väko maaliskuun ajan. Muutto Järvenpään lityksellä. Myös perinteinen vierailu päihsosiaalisairaalan entisiin tiloihin ei joh- deasuntolaan on peruttu.
du koronaepidemiasta. Se oli suunnitelPirjon tiedon mukaan kukaan yhdistu puolen vuoden kestoinen järjestely, sil- tyksen jäsenistä ei ollut sairastunut. Laplä Katajanokan tilat ovat perusremontis- peenrannan valkonauhasisaret antavat
sa. Remontissa parannetaan Liisankodin tarvittaessa joillekin ikäihmisille kauptiloja rakentamalla mm. kaikkiin huonei- pa- ja asiointiapua.
siin oma WC ja kylpyhuone. Liisankoti
Kaupunki on hiljentynyt, mutta paljon
saa myös oman saunaosaston, huoneiden vapaaehtoisia on ilmoittautunut avustavarustelutasoa nostetaan ja kerroskeittiöi- maan ja hoitamaan karanteenissa olevia.
tä uudistetaan. Remontin jälkeen kodissa Lappeenrannassakin eletään toivossa, eton nykyisen 19 asukaspaikan sijaan paik- tä kaikki kääntyy parhain päin ja pääsemkoja 21.
me jatkamaan normaalia elämää. Pirjo ja
Koronaepidemia on toki vaikutta- muut hallituksen jäsenet toivottavat lukinut kodin arkeen. Riskiryhmään kuulu- joille hyvää kevään odotusta!
vat asukkaat asuvat omassa kerroksessaan ja työntekijöiden siirtymistä eri ker- MIKKELIN VALKONAUHAN puheenjohrosten välillä on rajattu minimiin. Kodis- taja Aune Laitinen vastaili kodistaan.
sa ollaan yhteisen haasteen äärellä, mut- Mikkelissäkin Kohtaamiskahvila ja ryhta kaikki ovat olleet valmiita joustamaan. mätoiminta on keskeytetty, mutta jäsenet
Sijainti keskellä maalaismaisemaa on tuo- pitävät yhteyttä puhelimitse toisiinsa ja
nut poikkeustilanteeseen myös uusia re- keskusteluapua kaipaaviin. Aunen viessursseja. Niin työntekijöillä kuin kodin ti oli: Pidetään huolta mielenrauhasta.
asukkailla on turvallinen mieli ympäril- Muistellaan ilolla kaikkea sitä hyvää, josSOFIA UUKSULAINEN

Liitto ja
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ta olemme olleet osallisia sekä yksilöinä
että Valkonauha-järjestönä. Me selviämme tästäkin ajan kanssa, pidetään luottamusta yllä! Hoidetaan myös kuntoamme.
Aunen resepti oli jokapäiväinen 3,7 kilometrin kävelylenkki.
OULUN VALKONAUHAN puheenjohtajan
Maritta Pietilä-Holopaisen lähimaisema
oli puhtaan valkoisen lumen peittämä. Jäsenet tsemppaavat toisiaan puhelimen ja
sähköpostin välityksellä. Nyt on aikaa

maan aikaa uutta. Jäseniin ollaan yhteydessä sähköpostitse ja kirjeitse heti kun
tiedetään, milloin toimintaa voidaan jatkaa. Ehkäpä pääsemme kokoustamaan
vaikka yhteisten kesäkahvien merkeissä.
Hallintokokouksista tiedotetaan heti kun
voidaan.

lukemisesta. Kevätkauden toiminta on
pysähdyksissä ja monet vastuuhenkilöistä ovat vapaaehtoisessa karanteenissa.

KUOPION VALKONAUHAN puheenjohtaja Hannele Nykänen kertoi, että päihdeongelmasta toipuviin naisryhmän jäseniin pidetään yhteyttä puhelimen ja muiden teknisten välineiden avulla. Tällä hetkellä ei voi kuin odottaa, ja tietysti suunnitella tulevaa. Kevääksi oli suunniteltu
monenmoista toimintaa yhdistyksen uusissa tiloissa, mutta siihen palataan sitten
kun tilanne sen sallii.

Rakkaat terveisemme Hämeenlinnan
Valkonauhan jäseniltä
Työmme keskeytyi hyvin yllättäen.
Emme voi tavata kasvokkain kuukausiin.
Mutta uskon, että tänä aikana olemme
pysähtyneet ja ajatelleet monia ystäviämme, tuttaviamme ja Valkonauhan jäseniä
entistä suuremmalla rakkaudella. Siksi terveisemme tulevat sydämestä ja ovat
täynnä rakkautta.
Keskustellessamme ja joissain viesteissä on tätä poikkeuksellista aikaa kuvattu
myrskynä, jonka keskellä olemme. Psal-

MARITTA PIETILÄ-HOLOPAINEN

TAMPEREEN VALKONAUHAN puheenjohtaja Susanna Gröhn oli kotonaan
Kangasalla etätyössä. Mieltä askarruttavat Valkonauhan asiat, mutta myös Susannaa työnsä kautta lähelle tulevat epidemian maailmanlaajuiset vaikutukset
yhteiskuntiin. Hän kertoi saavansa mielenrauhaa ulkoilusta koiran kanssa, pianonsoitosta ja hengellisen kirjallisuuden

HÄMEENLINNAN VALKONAUHAN varapuheenjohtaja Anna-Mari Laine tervehtii
lukijoitamme:

mi 107 jakeet 28–30: ”Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan. Hän tyynnytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. He
iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät
toivottuun satamaan.”
Odotamme tyyntä työteliästä aikaa
ilolla. Yhdistyksenä jouduimme siirtämään vuosikokoustamme. Kevääksi
suunniteltuja kouluvierailuja, palvelutalovierailuja ja vankilavierailua ei ole. Kun
niitä ei nyt ole, se tuntuu surulliselta. Ne
kaikki saavat aivan uuden tärkeän merkityksen ja arvon. Meidän yhteinen hieno
työnäkymme!
Rukouksemme on, että kun työmme
taas käynnistyy ja kohtaamme monia rakkaita läheisiämme, suumme olisi täynnä
iloa ja kiitosta: ”Kiittäkää herrain Herraa,
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” (Psalmi 136:3)

Marittan kodikas kuntoilunurkka.

tehdä kodin rästihommat kuntoon, keittiönkaapit ovatkin saaneet useammassa
huushollissa uutta järjestystä. Kokoukset pidetään etänä ja kevään hyväntekeväisyyskonsertti sekä yleisöseminaari on
peruttu. Maritta kutsui meitä kaikkia yhteisen tähtitaivaan alle, se antaa lohtua ja
ehkäpä myös perspektiiviä asioihin.

Marita Saarela oli juuri palannut kävelyltä Vantaanjoen maisemista. Yhdistys
oli suunnitellut monenlaista toimintaa
kevääksi, kaikki on nyt jätettävä odotta-
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ja minä odotan
että lähestyvä lintu
toisi lohdutuksen oksan,
edes läpikuultavan lehden,
valon tuoksun.
SUSANNA GRÖHN

HELSINGIN VALKONAUHA-VITA BANDET I HELSINGFORSIN puheenjohtaja

Aika virtaa, pilvet putoavat

PIA PERKIÖ
Kun kaikki on toisin
Sanoja suruun
Susanna Gröhn kotonaan etätyössä.

(Kirjapaja, Helsinki 2007)
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Hengellinen
kirjoitus

Valkovuokot
ja lahjakkuus

L

apsena odotin jännittyneenä ehtivätkö lähimetsän valkovuokot kukkaan äitienpäivään mennessä. Äitienpäivän aamuna kävin keräämässä niistä kimpun, mitä isomman,
sen parempi. Tuntui tärkeältä heti aamulla antaa kimppu kukkia. Valkovuokossa on jotain
erityisen ihmeellistä – hento, valkoinen kukka,
joka työntyy esiin edellissyksyn ruskeitten lehtien
joukosta. Kasvu on ihmeellistä. Koko pitkän ja kylmän talven nukkuu kylmässä maassa. Auringon lämmittäessä se lähtee kasvuun ja puhkeaa kukkaan.
Elämä on kasvua. Kun siemen saa valoa ja kastelua, se
kasvaa. Elämässä taas taitoja ja lahjoja voidaan ruokkia ja
edistää, niin että ne lähtevät kasvuun.
Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä on
tutkinut lahjakkuutta. Lahjakkuutta on monenlaista. On
koululahjakkuutta, erityislaatuisuutta ja monenlaisia kykyjä. Kaikilla ihmisillä on lahjoja. Siinä, miten lahjat saadaan, voidaan ja uskalletaan ottaa käyttöön, on eroja. Joku ei aina löydä itsestään omaa lahjakkuuttaan. Joidenkin lahjoja muut eivät tunnista, ne latistetaan, tai niitä
yritetään käyttää väärin. Sanotaan, että huippusuoritukseen yltäminen vaatii alalla kuin alalla kymmenen vuoden harjoittelun. Jos into laantuu, tai lannistetaan, lahjat
eivät pääse puhkeamaan kukkaan. Lopulta tärkeintä on,
että jokainen löytää parhaat puolensa – lahjansa – ja pääsee niitä käyttämään ja kehittämään.
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Tämä ei koske vain lapsia, se koskee kaikkia ihmisiä, kaiken aikaa. Kasvu on koko elämän mittainen prosessi. Joka hetki on mahdollista laittaa
”uudet idut multaan ja kasvamaan”. Uudestaan
ja uudestaan voi kysyä sitä, kuka minä olen, ja
mitä varten minä olen. Mitkä ovat haaveeni ja
toiveeni? Mitkä ovat minun lahjani ja kykyni,
joita en ehkä itsekään ole tunnistanut? Mihin
Hän, joka on minut luonut, on minut tarkoittanut?
Kasvaakseen kasvit tarvitsevat lämpöä, valoa ja ravintoa.
Valkovuokko ei nouse keväällä routaisesta maasta, sen
kasvu alkaa vasta, kun aurinko lämmittää. Ihmisen kasvu tarvitsee yhtä lailla lämpöä, valoa ja ravintoa. Tukea ja
rakkautta, jotka tuottavat uskallusta ja sinnikkyyttä. Ihminen tarvitsee itseensä kohdistuvaa rakastavaa katsetta, Jumalan katsetta, joka sanoo: ”Sinä olet suuri ihme.”
Meidän tehtävämme on välittää edelleen Jumalan rakastavaa katsetta toisillemme. Etenkin tämän poikkeuksellisen koronaviruksen määrittämän kevään aikana on korostunut, kuinka tärkeä hyväksyvä, rakastava katse on.
Kun emme voi tulla lähelle, emme voi ottaa syliin, voimme kuitenkin katsoa rakkaitamme ja tuntemattomiakin
ystävällisesti ja hyväksyvästi.

”Minä olen ihme, suuri ihme,
Ja kiitän Sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat Sinun tekosi,
Minä tiedän sen.”
Ps. 139:14

Lämmön ja valon lisäksi kasvit tarvitsevat myös kylmän
talven. Valkovuokko ei kasva kaiken aikaa, uusia kukkia
ei synny ilman talvea ja routaa. Kylmyyden ja pimeyden
keskeltä keväällä maasta kuitenkin työntyy uusi, hento
kukka. Kuin sanoen, ”täältä tullaan, taas!” Samalla tavalla ihminen voi aina löytää uuden kasvun ja uusien kukkien mahdollisuuden. Koittaa kevät, jolloin voi löytää omat
lahjansa, vahvuutensa ja kykynsä. Kevät, jolloin voi laittaa siemenen kasvamaan tai seurata
kukan puhkeamista. Kevät, jolloin voi katsoa itseään ja läheisiään ja sanoa: ”Minä olen ihme,
suuri ihme, ja kiitän Sinua siitä.”

Kirjoittaja on Espoon
hippakunnan piispa.

MARKKU PIHLAJA

PIISPA KAISA HINTIKKA
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LIISA STÅHLE

Ihmistaimet
kohti kukoistusta!

N

äinä aikoina kaikkialla otsikot ja
tilastot huutavat, että nuorten pahoinvointi lisääntyy huolestuttavasti. Mitä me voimme tehdä asialle, että
otsikot ja tutkimukset kääntyisivät uuteen
suuntaan: Nuoret voivat hyvin, mielenterveysongelmat ovat vähentyneet ja päihteidenkäyttö ei ole enää suosittua nuorten
keskuudessa.
Nuorten ongelmat liittyvät moniin asioihin: stressiin koulunkäynnistä, mielenterveyden pulmista, päihdeongelmista, ihmissuhteista. Eivät nuoret leikillään
oireile. Yliopistojen pääsykoeuudistus lisää lukiolaisten ahdistusta etenkin, kun
lukion työmäärä tuntuu jo nykyisellään
olevan kohtuuton. On epäreilua, että ysiluokalla pitäisi tietää, mikä minusta tulee
isona. Itse en tätä asiaa tiennyt edes lakkiaisissani.
Samaan aikaan kun pitäisi tehdä
15-vuotiaana elämänpituisia valintoja,
mantelitumake pomppii teinien aivoissa ja dopamiinit janoavat oikoteitä palkintoihin. Voimakkaat tunteet ovat läsnä
nuorten arjessa. Nuorten aivot etsivät nopeaa mielihyvää saadakseen pikatuloksia
helpoimmalla mahdollisella tavalla. Dramaattisimmat muutokset tapahtuvat aivoissa yksilöllisesti 10–20 ikävuoden välillä. Lisäksi nuoruudeksi laskettava ajan-
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jakso on pidentynyt sekä sen alkupäästä
että loppupäästä.
Pelottavaa ja jopa surullista on, että todelliset kohtaamiset ihmisten välillä vähenevät. Nykyään tavataan ja jutellaan
netissä. Somessa voi keskustella mistä
vaan, mutta ilman kohtaamista. Parhaat
asiat tapahtuvat elämässä kuitenkin toisten ihmisten kanssa, suhteessa toisiimme.
Minun ehdotukseni on: Kastellaan ihmistaimia. Näin saadaan nuoret kukoistamaan. Tämä lähtee siitä, että alamme panostamaan lasten, nuorten ja perheiden
palveluihin ja heidän tukemiseensa sekä auttamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että
apua ja tukea annetaan oikeassa paikassa
ja oikeaan aikaan.
Lapset ja nuorten tarvitsevat kasvaakseen turvallisia aikuisia ympärilleen. Itse
puhun aina kolmen ”ärrän”– kasvatuksesta. Roolit, Rajat ja Rakkaus. Roolit ja
rajat luo turvallisuutta. Rakkaus on välittämistä, joka ilmenee huolehtimalla esimerkiksi kotiintuloajoista ja rajoittamalla ruutuaikaa.
Lisäksi kolme ”kootakaan” ei haittaa
taimien kastelussa. Kuuntele, Kuule ja
Kohtaa nuori. Tarkoitan tällä keskusteluyhteyden säilyttämistä nuoreen. Jos nuori kolme vuotta vastaa ”ei kiinnosta”, voi
olla, että kysymykseen neljäntenä vuon-

Liisa Ståhle työskentelee Oulunkylän yhteiskoulussa kuraattorina. Koronaepidemia tyhjensi pulpetit.

na vastataan muutakin kuin ”anna rahaa”.
Teinin pitää aina tietää, että vaikka tapahtuisi mitä, niin hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on, ja hän on tervetullut
kotiin.
Yksi asia mitä nuoret itsekin toivovat
paljon on yhteiset ruokailuhetket. Pitäkää
niistä kiinni, tehkää ruokaa, syökää ja höpiskää yhdessä. Lisäksi kohdelkaa kaikkia
asiallisesti. Nykyaikana kiltteys ja käytöstavat tuntuvat unohtuvan niin aikuisilta
kuin nuoriltakin. Kaikille voi sanoa mitä
vaan ruudun tai autonratin takaa. Kaikki
ansaitsevat asiallisen kohtelun ja ymmärrystä sekä armoa.
Tärkeää on myös saada purettua häpeänleimat mielenterveysongelmien ympäriltä. Mielenterveyttä pitää myös arvostaa yhtä paljon kuin hyvää fyysistä kuntoa. Avun piiriin hakeutuminen ei saa
jäädä yhdeltäkään kiinni siitä, että hänen
täytyy pelätä leimaantumista.
Paras lääke ongelmiin on suhteet toisiin ihmisiin, puhuminen ja kosketus. Jos

asian jakaa toisen ihmisen kanssa, niin jo
yksikin keskustelukerta saattaa helpottaa.
Halauksen hinta on korvaamaton. Ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi. Siispä vinkkinä kaikille meille: Kysy mitä kuuluu ja kuuntele vastaus. Yleensä vastaus saattaa pitää sisällään arvokasta
tietoa ja muutakin, kuin että ”hyvää kuuluu”. Kiitä, kun sinuun luotetaan kertomalla aidot kuulumiset. Lopuksi voi kysyä, saanko halata sinua? Halaaminen on
ilmaista ja kosketus on parantavaa ja korjaavaa.
Lämpimin halauksin kevättä kohti
Liisa Ståhle
Kirjoittaja on työskennellyt lasten,
nuorten ja perheiden parissa yli 20 vuotta
Helsingissä. Kirjoittaja on itse nainen,
äiti ja erehtyväinen tavallinen Ihminen.
Lähteet: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoretja-perheet/tutkimustuloksia
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TUIJA VIESTILÄ

AURORA auttaa
päihteettömään vauva-arkeen

E

ssoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän) alueella on vuoden alusta käynnistynyt Aurora-hanke. Se on suunnattu tukemaan lasta odottavia tai juuri lapsen
saaneita äitejä, joiden elämään kuuluvat
päihteet. Aurora-hankkeessa yhdistetään
monialainen ammattitaito sekä julkisen ja
kolmannen sektorin yhteistyö. Tuloksena
syntyy inhimillinen ja ihmisen kokoinen
tukiverkko, jonka varassa äitejä ohjataan
hyvään elämänhallintaan ja vanhemmuuteen ilman päihteitä.
Suomessa syntyy
vuodessa noin 3 600
lasta, joiden äitien
elämään on kuulunut raskauden aikana alkoholi, huumeet
tai lääkkeiden väärinkäyttö. Monessa tapauksessa on ollut kyseessä päihteiden sekakäyttö. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa, mutta kertomuksissa toistuu samoja piirteitä: päihteidenkäyttöön liittyy
usein rikkonainen perhetausta, lähisuhdeväkivaltaa, mielenterveysongelmia,
heikko itsetunto, periytyvää huono-osaisuutta ja alhainen koulutustaso. Moni empii avun hakemista, koska pelkää lapsensa menettämistä. Pelko ei ole perusteeton,
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sillä päihteidenkäyttö on huostaanottojen
yleisin syy Suomessa.
Kun elämän suunnan haluaa kääntää,
on avun oltava niin monipuolista, että se
pystyy tarttumaan kaikkiin haasteisiin.
Muutokselle tarvitaan paljon aikaa ja tukea senkin jälkeen, kun elämä on alkanut
asettua uusille uomille. Luottamuksen
rakentuminen on tärkeää, jotta päästään
eteenpäin. Aurora-hanke on paketti, joka
tulee apua tarvitsevan luo ja kulkee rinnalla äidin kasvaessa
vanhemman rooliin.
Hanke on kaivattu lisä Mikkelin seudun
palveluihin.

Hanke rakentuu
vahvalle
kokemukselle
Aurora-hankkeessa
uutta on nimi, mutta vastaavantyyppistä ryhmätoimintaa
on ollut Mikkelin seudulla noin kymmenen vuotta Suomen Valkonauhaliiton ja
Mikkelin Valkonauhan järjestämänä. Aiempia ryhmiä on luotsannut myös Aurora-ryhmää ohjaava, lapsityön moniosaaja
Susanna Sillanpää. Ryhmät ovat saaneet
osallistujilta erinomaista palautetta. Pieni
ryhmäkoko on madaltanut monelle kynnystä etsiä apua. Osallistuja on voinut ol-

la oma itsensä jännittämättä, ja hän on tullut nähdyksi ja kuulluksi joka tapaamisella. Ryhmä on auttanut arjessa jaksamisessa
tarjoamalla vertaistukea, tietoa ja neuvoja.
Ryhmän osallistujat ovat raitistumisessaan eri vaiheissa. Pidempään raittiina olleet pystyvät tukemaan ensiaskeleita ottavia. Aiempien ryhmien tukemina elämänmuutoksen tehneistä äideistä on koulutettu kokemusasiantuntijoita Aurora-ryhmän
käyttöön. He ovat arvokas tuki myös tapaamisten päättymisen jälkeen: Ryhmä
ei ole lääkekuuri, joka nautitaan loppuun.
Ketään ei jätetä yksin.

Mikä lopulta on tärkeää?
Elämässä monelle asialle voi kirjoittaa hintalapun. Huostaanotto maksaa yhteiskunnalle 90 000 euroa yhdessä vuodessa. Kal-

liita vuosia voi kertyä lasta kohden paljon,
yleensä sitä enemmän mitä nuorempana
huostaanotto on tapahtunut. Jos huostaanotto tapahtuu vauvaiässä, sitä harvoin puretaan lapsuuden aikana.
Inhimilliselle hädälle ei voi laittaa hintaa. Päihteidenkäytön aiheuttamia vahinkoja on kokonaisuudessaan mahdotonta
arvioida rahassa. Lapsen kehitykselle äidin päihteidenkäytöstä koituvat haitat ovat
usein peruuttamattomia, ja haitat vaikuttavat elämässä myös lapsen kasvettua aikuiseksi. Lapsen ja vanhemman kiintymyssuhde jää vajaaksi. Äiti tuntee häpeää,
syyllisyyttä ja toivottomuutta, mikä syö
jatkuvasti elämänlaatua. Äidin tuskaa lisää tieto, että monen kohdalla huono-osaisuus periytyy. Lapsi voi joutua kulkemaan
saman tien.
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Aurora-ryhmä on tervetullut apu monien haasteiden kanssa kamppaileville
nuorille äideille. Ryhmässä ei tuomita eikä leimata, vaan jokainen kohdataan arvokkaana. Osallistujia ohjataan etsimään
elämästään pienetkin valonpilkahdukset ja opetetaan, että jokainen voi ja saa
tuntea onnistumisia elämässään, näyt-

tääpä arki millaiselta tahansa ulkopuolisen silmissä. Oman elämän häpeäminen
vähenee, ja tilalle tulee iloa ja ylpeyttä.
Tulevaisuus alkaa näyttää valoisammalta. Hanke voi tuoda mittavat säästöt yhteiskunnalle, mutta paljon merkittävämpiä ovat inhimilliset hyödyt äideille, lapsille ja perheille.

Kevät
Tänään syntyi kevät.

AURORA PÄHKINÄNKUORESSA
l Vanhemmuutta tukevaa pienryhmätoimintaa äideille vauvoineen.
l Ryhmässä on neljä äiti–vauva-paria/vuosi.
l Äidit ovat iältään 15–30-vuotiaita.
l Päihteiden tilalle etsitään muita keinoja hallita arkea ja säädellä tunteita.
l Ryhmä tapaa yhden vuoden aikana noin 45 kertaa.
l Äidit asettavat itselleen tavoitteet ryhmän aloittaessa. Tavoitteiden saa-

vuttamista mitataan ryhmätapaamisten puolessavälissä ja lopussa. Ryhmän
päättyessä arvioidaan ja suunnitellaan jokaisen äidin jatkotuen tarve. Tukihenkilöiden ja kokemusasiantuntijoiden tuki jatkuu vielä ryhmätapaamisten päättymisen jälkeenkin.
l Tapaamisissa työstetään eri teemoja kuten omaa jaksamista ja itsestä
huolehtimista, turvallisen kiintymyssuhteen rakentumista äidin ja vauvan
välille sekä vauvan tunteiden vastaanottamista. Äideille tarjotaan lounas ja
kahvit, mikä tukee terveellisen ruoan, arkirytmin ja itsestä huolehtimisen
merkitystä hyvinvoinnille.
l Työskentelymenetelmiin kuuluu mm. keskustelut, voimaannuttava valokuva, oman työkirjan avulla tapahtuva reflektointi ja leikit lapsen kanssa.
l Toiminnan takana on yli sektorirajojen herännyt huoli perheiden hyvinvoinnista.
l Toiminnassa yhdistyy järjestöjen osaaminen ja kokemus sekä kunnallisten
alan toimijoiden työpanos.
l Mukana ovat Mikkelin Valkonauha ry, Suomen Valkonauhaliitto ry, Mikkelin HALSO-vastaanotto ja pikkulapsivastaanottojen työntekijät. Ryhmässä
tehdään yhteistyötä neuvoloiden, Viola ry:n ja lastensuojelun perhetyön
kanssa. Ryhmässä hyödynnetään myös kokemusasiantuntijoita.
l Toimintaa rahoittaa STEA, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

14 Valkonauha 2/2020

Meri suuteli rantansa jäättömiksi. Lokit ovat siipensä pesseet kaukaisten karien keskellä. Taivaan telttakatto oli vielä eilen harmaa.
Joku on vetäissyt sinistä verkaa sijaan. Lounatuuli on oppinut puhumaan ja tuo viestejä ihmiselle.
Repäise auki mielesi akkunat, joihin pahantuulen hämähäkki talvisaikaan kutoi verkkojaan. Päästä kaipauksen häkkilintu valloilleen ja anna sen kisailla kaukaisten karien keskellä lokkiparven
parissa.
Anna sen lentää levottomin siivin, kurkien keralla kauas kattojen
yli jonnekin, toiseen maailmaan, vainioille, jotka odottavat, korpeen, jossa elämä herää. Lähetä tunteesi kultakiharaiset lapset tervehtimään kevättä, joka tänään syntyi luonnon sydämessä, auringon säteissä ja ihmisessä.
Uuno Kailas

M

aailma ympärillämme
kuohuu, ja poikkeustoimet ulottuvat suomalaisten elämään. Työt siirtyvät monella kotiin, monilta loppuvat epämääräiseksi ajaksi. Toiset meistä ohjataan oleskelemaan
koteihinsa. Kaikkeen lyö varjon
epävarmuus: Kuinka kauan, mitä seuraavaksi, mitä vielä? Ovatko läheiseni turvassa, ja kuinka
minun käy?
Katso ulos. Tunnetko kevään?
Sinivuokot täplittävät metsiköitä, silmut pullottavat pensaissa,
maa tuoksuu voimaa, linnut me-

kastavat riemukkaasti puuhissaan jo aamulla aikaisin. Luonto
jatkaa kuin ennenkin. Ei se osaa
surra tätä päivää, saatikka huomista. Luonnon alati muuttuva
kiertokulku tuo lohtua tähänkin hetkeen. Elämä kasvaa ulkona, ja vaikka ajatus kuulostaakin nurinkuriselta, niin juuri tuo
päivä päivältä muuttuva, omasta ikkunasta avautuva maisema
äänineen tuo niin kaivattua pysyvyyttä tähän epävarmuuteen.
Hyvää kevättä kaikille lukijoille!
TUIJA VIESTILÄ
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Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
SAARA VAHERJOKI-HONKALA

Uuden edessä
V

iikonloppu oli käsillä. Istuimme aamupalalla ja puhelin kilahti kerran, toisen, kolmannenkin
ja monta kertaa vielä sen jälkeen. Ystävät
naapurikaupungista huolehtivat voinnistamme ja kehoittivat lähtemään takaisin
kotimaahan. Kuppi kuumaa teetä lämmitti käsiä ja olimme ihmeissämme, sillä meillähän olisi vielä pari, kolme viikkoa aikaa olla talvehtimossamme eteläisessä Ranskassa Välimeren välkkeen äärellä ja vehreässä luonnossa, missä monet
kukat ja pensaat ovat kukkineet tammikuun alusta asti.
Paneuduimme kuitenkin uutisiin viruksesta, mikä valloittaa koko maailmaa
kiihtyvällä vauhdilla. Emme kokeneet
pelkoa ja paniikkia, sillä elämä ympärillämme oli pysynyt normaalina Italian tilanteesta ja rajan läheisyydestä huolimatta. Mietimme vaihtoehtoja, sillä meillä oli
junaliput ostettuina halki Ranskan, läpi
Saksan, Tanskan ja Ruotsin ja laivaliput
Tukholmasta Turkuun. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi vain lento Suomeen. Päätimme
palata kotimaahan ystävien neuvoja nou-
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dattaen ja virkamiesten ohjeita seuraten,
vaikka mieltä viilsi jo valmiiksi ikävä jättää Välimeren rannikon kauneus suunniteltua aiemmin.
Pakkaamisen lomassa ehti ajatella maailmanmenoa, tätä virustakin, joka varmasti on sotkenut monen ihmisen suunnitelmat ja repinyt tulevaisuutta. Muistin äitini sanat: ”Kriisissä on aina mahdollisuus.”
Näin uskon; tässäkin piilee meille jokin
sanoma, viesti ja kutsu jonnekin, minkä
olemme ehkä kadottaneet.
Useampi maa on sulkenut rajansa, liikkumista ja liikennettä on rajoitettu. Myönteinen vaikutus näkyy ilmansaasteiden
ohentumisena. Tuuli kulkee raikkaampana ja kansalaisten on helpompi hengittää.
Moni on pysähtynyt miettimään ilmastoasioita rakentavammin toisen uhan saartaessa arkipäivän. Jotain myönteistä voi
siis löytää uhan keskellä, joka vavisuttaa
kaikkia maita.
Kun monissa maissa on jo rajoitettu liikkumista, voisi toivoa, että ihmiset kään-

Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja,
Häneltä saamme huomispäivänkin.
Dietrich Bonhoeffer 1944
Suom. Anna-Maija Raittila 1981, 1984.
Virsikirjaan 1986
Sävelmä Erkki Melartin 1923

tyisivät itseensä, opettelisivat löytämään
uusia voimavaroja, innostuksen ja kiinnostuksen kohteita omasta olostaan, saisivat kosketuspintaa itseen ja sitä kautta
myös läheisiin kodissaan ja lähipiirissään.
Sellainen olisi uuden kylvämistä aikana,
jolloin muutenkin aletaan miettiä kotipihojen ja -puutarhojen kylvötöitä. Uutta voi synnyttää monella tasolla, ei vaan
näkyvää viherrystä vaan myös läheisissä
suhteessa ja suhteessa itseen.
Useat viettävät syystä ja toisesta kotikaranteenia. Joillakin voi käydä ajatuksissa
jonkinlainen elämänmuutos. Viimeisten
parin vuosikymmenen hillitön matkustelu voikin saada
uuden näkökulman ja suunta voi kääntyä kotimaan
tarjoamiin mahdollisuuksiin matkailussa ja lomailussa. Joku voi löytää itsensä kuluttajana, ja alkaa suosia harkitummin kotimaista
kevytmielisen, ulkomailta
tuotetun kuluttamisen sijaan. Yrittäjillä on mahdol-

lisuus tarkentaa tuotantoaan ja miettiä
uusia, tarpeellisimpia mahdollisuuksia,
kun ensin selviävät tämän koettelemuksen kurimuksesta. Kriisi voi todellakin
olla uuden alku. Hillittömässä viruksessa
voi olla siemen paremmalle tulevaisuudelle, inhimillisemmälle elämälle.
Meidät kaikki on luotu maailmaan viljelemään ja varjelemaan maailmaa. Meillä jokaisella on siten oma tehtävä täytettävänämme niin elämän suvantovaiheissa kuin koskien pauhuissakin. Me kaikki voimme omalla tontillamme kasvattaa
omenapuun, joka synnyttää silmut, avaa
ne kukaksi, kasvattaa siitä
hedelmän, sateiden ja tuulten saattelemana pudottaa
lehtensä ja käy levolle saattaakseen ajallaan jälleen lisääntyvän valon myötä uuden elämän.
Kirjoittaja on FM,
taide-ja kulttuurihistorioitsija ja vapaa
kirjoittaja.
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ANNA-KAISA IKONEN

Ensimmäinen työpaikkani
– istutettu taimi

M

inkä laskisin ensimmäiseksi työpaikaksi? Kerhonohjaajan tehtävän? Avustamisen vanhusten ja kehitysvammaisten
lasten hoidossa? Ensimmäisen kesätyöpaikkani kahvinkeitto- ja arkistointitehtävissä insinööritoimistossa?
Hattaratädin ja myyjän työn Särkänniemen huvipuistossa? Näillä jokaisella on ollut tärkeä rooli työelämään
tutustumisessa. Jokainen työtehtävä
on opettanut paljon.
Tartun kuitenkin ensimmäiseen valmistumisen jälkeiseen työtehtävääni, koska se on ollut erityisellä tavalla merkityksellinen työuralleni. Pääsin silloin erääseen mielenterveysyhdistykseen vetämään projektia, jossa
koulutettiin kokemusasiantuntijoita,
arvioitiin mielenterveyspalveluita ja
kehitettiin vertaistukea. Se työ jätti
minuun syvän vaikutuksen.
Noihin aikoihin kokemuksellisen
tiedon nostaminen keskiöön oli uutta. Saimme yhdessä projektiin lähteneiden mielenterveyskuntoutujien ja
omaisten kanssa itse rakentaa sisältöä sille, mitä kokemustieto on ja mi-
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ten sitä tulisi hyödyntää palveluiden
kehittämisessä. Ajatuksia oli paljon.
Moni ammattilainen suhtautui ensin pienellä varauksella, mutta oli
hienoa nähdä, miten pienten vaikeuksien kautta osallistujat saivat omat
kokemuksensa ja tarinansa koottua
kerrottavan muotoon, miten ammattilaiset asettuivat kuuntelemaan kokemusarvioita ja kehittämisesityksiä
palveluista ja miten vertaistuki näytti voimansa. Voin sanoa, että se, millainen asema kokemustiedolla ja vertaistuella tänä päivänä on, ei ollut samanlainen itsestäänselvyys 20 vuotta sitten. Saimme eräällä tavalla olla
uranuurtajia.
Jaoimme valtavan innostuksen uuden luomisesta ja yhteisestä vaikuttamisesta. Toisaalta työurani alkumetreillä minua ei ainakaan voinut
kuvata kyynistyneeksi ammattilaiseksi: vaikka vedin hanketta mahdollisimman ammatillisesti, monena iltana myös itkin kuultuani välillä hyvinkin rankkoja elämänkohtaloita. Kokemani syvä myötätunto
vahvisti omaa paloani vaikuttaa asi-

oihin. Samalla se vahvisti arvostustani niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat
valmiita jakamaan omat vaikeatkin
kokemuksensa muiden auttamiseksi.
Työ kasvatti minua myös ihmisenä. Vaikka tästä työkokemuksesta
on kulunut jo noin 20 vuotta, kannan edelleen mukanani niitä kokemuksia, joita ihmiset ryhmässä jakoivat. Niillä on ollut suuri merkitys
siinä, miten olen myöhemmissä vaiheissa työuraani eri tehtävissä toiminut, esimerkiksi sote-palveluista arviointitutkimusta tehneenä konsulttina, Tampereella sotesta vastaavana
apulaispormestarina ja myöhemmin
kaupungin pormestarina, valtiosihteerinä sotea ohjanneissa ministerityöryhmissä ja nyt kansanedustajana. Vaikka ensimmäisessä alan työpaikassani
oli kyse mielenterveyspalveluista, oppi on yleistettävissä
oikeastaan kaikkiin palveluihin. Kokemusasiantuntijuuden puolesta puhun yhä:
On nähtävä ihminen palvelutarpeiden takana ja arvos-

tettava sitä kokemustietoa, joka hänellä itsellään on.
Mottoni elämässä on: älä arvioi päivää korjaamasi sadon vaan istuttamiesi taimien perusteella. Se sopii
ajatuksena hyvin ensimmäisen työn
merkitykseen elämässä. Ne idut, joita työuramme alkumetreillä saamme
itämään, kasvavat täyteen mittaansa
vuosien ja vuosikymmenten aikana.
Niinhän se on myös vanhemmuudessa; miten saamme äidinrakkaudella, välittämisellä ja toisen kykyihin luottamalla pienen idun kasvamaan mittaa ja puhkeamaan kukkaan.
Hyvää äitienpäivää!
Kirjoittaja on kansanedustaja (kok)
ja työelämäprofessori.
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HELI PRUUKI

HYVÄ, PAHA AGGRESSIO
Monelle naiselle on vaikeaa kohdata oma viha

V

iha, kiukku, raivo, inho, suuttumus, ärtymys… Aggressiotunteiden kirjo on moninainen. Tunteena
aggressio on osa kaikkien elämää, mutta perinteisesti sitä on sallittu enemmän
miehille. Naisen viha on ollut sekä Suomessa että isossa osassa maailmaa varsin
tabu aihe. Tytöiltä ja naisilta on aina odotettu lempeyttä, äidillisyyttä, feminiinisyyttä ja hoivaavuutta. Vihainen nainen
on saanut helposti hankalan akan tai hullun raivottaren leiman otsaansa.
Aggressio tunteena sekoitetaan usein
aggressiiviseen käytökseen. Siksi pelkät
aggressiota sisältävät tunteet on koettu
väärinä ja vältettävinä. Tunne on kuitenkin eri asia kuin teko – jokaisella on oikeus kaikkiin tunteisiinsa. Tunteet kertovat ihmiselle tärkeitä viestejä hänestä itsestään, siitä mitä hänelle kuuluu. Siksi
aggressiotunteitakin kannattaa tervehtiä
ystävinä. Ne kertovat rajoista ja merkityksistä – kukaan ei suutu, jos asia on yhdentekevä. Viha on raja jollekin. Se voi auttaa
suojelemaan itseä tai toista, tai pitämään
omia puoliaan.
Viha on yhtä välttämätön kuin muutkin perustunteet kuten ilo tai suru. Tunne
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on kuitenkin eri asia kuin teko. Vihaisena
ei ole lupa tehdä mitä vain. Fyysiseen väkivaltaan ei ole kenelläkään oikeutta missään tunnetilassa, mutta myös emotionaalisen satuttamisen jälkeen on pyydettävä toiselta anteeksi. Aggression myönteistä käyttöä onkin ottaa riita jälkeenpäin puheeksi ja selvittää se. Jos käyttää
tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa, kannattaa hakea siihen apua esimerkiksi Maria
Akatemian kautta.
Omaa vihaa ja muita aggressiotunteita on tärkeää tunnistaa ja ottaa niistä vastuu. Niitä voi käsitellä siten, ettei se käänny itseä eikä ketään muuta vastaan. On
siis tärkeää antaa itselleen lupa olla vihainen, kuunnella vihaansa ja tunnistaa, mitä sen takana, syvemmällä tasolla, oikein
on. Pettymystä, loukkaantumista, väärin
ymmärrystä, loukkaantumista, hylkäämisen kokemusta? Sillä hyvin usein aggression takana on jotain isompaa, kipeämpää. Aggressio on monessa tilanteessa suojatunne, jonka tehtävänä on suojata ihmisen haavoittuvaa minuutta. Siksi
suutun, kun loukkaannun. Tai odotan vihaisena kotiin häntä, joka ei tullut sovittuna aikana.

Aggression voi kanavoida haitallisesti
tai myönteisesti
Monille naisille oma aggressio on vaikea
asia ja siksi heille tyypillinen tapa kanavoida sitä ulospäin on epäsuora. Epäsuora
aggression kanavointi on pyrkimystä vahingoittaa toista ihmistä kiertoteitse. Käytännössä tämä usein tarkoittaa selän takana puhumista, eristämistä, kutsumatta jättämistä ja muuta sosiaalista manipuloimista: liittoutumista muiden kanssa aggression kohdetta vastaan. Epäsuora
aggressio voi olla niin hienovaraista, että tekijä ei melkein huomaa sitä itsekään.

Hyvin usein epäsuoran aggression
taustalla on kateutta ja mustasukkaisuutta. Ne puolestaan johtuvat usein omasta turvattomuuden ja alemmuuden kokemuksesta. Jos huomaa itsessään halua
kohdistaa toiseen aggressiota epäsuorilla
tavoilla, kannattaa pohtia omia motiivejaan. Miksi haluan puhua pahaa toisesta
selän takana tai vahingoittaa häntä muuten?
Passiivisessa aggressiossa on kyse kyvyttömyydestä käsitellä vaikeiksi koettuja tunteita ja asioita. Sen tyypillisin muoto on mykkäkoulu. Se suuntautuu usein
puolisoon tai muuhun perheenjäseneen,

”Epäsuora aggression
kanavointi on pyrkimystä
vahingoittaa toista ihmistä
kiertoteitse.”
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Millainen on oman aggressiosi
tarina?
Pohdi mielessäsi tai kirjoittamalla oman
aggressiosi tarinaa seuraavien kysymysten avulla.
Millainen oli lapsuusperheesi ja sukusi
tunnemaailma? Miten tunteita ilmaistiin?
Kuka sinun lapsuusperheestäsi, suvustasi tai muusta lähipiiristäsi on osannut puhua, kertoa hellistä tunteistaan, purkaa
suruaan ja kiukkuaan rakentavalla tavalla? Kuka on osannut itkeä? Kuka on ollut
mykkä? Miten sinun perheessäsi ja suvussasi on ilmaistu surua, tuskaa, ahdistusta? Miten on ilmaistu harmia, kiukkua,
loukkaantumista, pettymystä, loukkaantumista?
Miten sinua lohdutettiin, kun olit surullinen tai hätääntynyt? Kuka otti sinut
syliin, kun olit surullinen tai kaipasit lohdutusta – vai ottiko kukaan? Kenen sylissä sait itkeä itkusi?
Kuka otti vastaan sinun kiukkusi, pettymyksesi, harmisi ja raivosi? Miten sinua
autettiin ja tuettiin, kun olit vihainen?
Miten sinua kohdeltiin, kun ilmaisit tunnettasi? Millaisia rangaistuksia perheessäsi käytettiin, kun et käyttäytynyt vanhempiesi mielestä sopivalla tavalla?
Ajattele nyt nuoruusvuosiasi. Miten ilmaisit tunteitasi murrosikäisenä ja teininä? Kuka niitä otti vastaan ja kesti? Millaista tukea sait niiden kestämiseen ja käsittelyyn? Miten vanhempasi pärjäsivät
tunteittesi kanssa?
Mieti vuosia elämästäsi aina tähän päivään asti. Palauta mieleen tilanteita, joissa olet kokenut suuria tunteita – etenkin
vaikeita tunteita: surua, kateutta, raivoa,
vihaa, pettymystä, loukkaantumista, satutetuksi tulemista, häpeää. Millainen on
suhteesi omiin tunteisiisi? Keiden kanssa
niistä puhut, kuka ottaa niitä vastaan? Kenen kanssa saat olla tunteinesi kokonaan

totta ja näkyvä? Millainen on tunneilmapiiri kotonasi nykypäivänä? Miten ilmaiset aggressiotasi suhteessa läheisiisi? Miten muut perheessäsi tai lähipiirissäsi ilmaisevat aggressiotaan?
Miten kanavoit aggressiotasi vahingollisella tavalla suhteessa toisiin ihmisiin?
Miten otat vastaan toisten aggression ilmaisuja? Mitä käännät kohti itseäsi vahingollisilla tavoilla?
Mikä huolettaa sinua nykytilanteessasi? Mistä koet syyllisyyttä? Mistä koet häpeää?
Millä tavoin käytät myönteistä aggressiotasi? Mitä haluat opetella lisää? Mikä kaikki tuottaa nykyelämässäsi sinulle
tyydyttyneisyyttä, levollisuutta, iloa, kii-

tollisuutta ja onnea? Miten autat
itseäsi vahvistamaan sitä kaikkea
elämässäsi?
UZI VARON

mutta on pohjimmiltaan usein suureksi
osaksi pettymystä ja raivoa itseä ja koko
elämää kohtaan. Myös kyyninen ja katkera asenne ja sen värittämä puhe on passiivisaggressiivista käyttäytymistä, kuten
myös toisten halveksunta.
Kun ihminen ei osaa tai saa itseltään
lupaa olla aidosti, rehellisesti ja avoimesti vihainen, hän saattaa ilmentää vihaansa passiivisaggressiivisella tavalla tai epäsuoralla aggressiolla. Tämä on surullista,
koska se lisää yksinäisyyden, kaunan ja
vahingollisen erillisyyden kokemusta ihmisten välillä. Ihmissuhteet hyötyvät selkeydestä ja avoimuudesta.
Kun ihminen ei saa itseltään lupaa kanavoida aggressiota ulospäin, se ei katoa,
vaan kääntyy kohti itseä, sisäänpäin. Ihminen saattaa niellä tunteensa vuosikaudet, kunnes lopulta hän sairastuu: joko mieli sairastuu tai keho sairastuu. Sisäänpäin kääntynyt aggressio tulee usein
näkyviin masennuksena. Se voi kääntyä
myös itsetuhoisuudeksi tai syömishäiriöksi. Kun tunnistaa kanavoivansa aggressiotaan kohti itseä, on tärkeää lopettaa itsensä hylkääminen ja hakea itselleen
apua.
Aggressiota kannattaa opetella kääntämään myönteiseksi, omaksi voimakseen. Aggressiontunne, suuttuminen, viha ja raivo ovat reaktioita, jotka tarjoavat
voiman toimia silloin kun täytyy. Jokaisella on oikeus pyrkiä omiin päämääriinsä ja ottaa oma voimansa käyttöön. Voimaksi kanavoituna aggressio antaa puhtia toimia ja puuttua asioihin, jatkaa elämää eteenpäin; suunnitella tulevaa ja tehdä suunnitelman mukaisia ratkaisuja. Se
antaa voiman puolustaa itseään tai tehdä vaikeita päätöksiä ja välttämättömiä,
elämää suojelevia ratkaisuja. Esimerkiksi erittäin vaikeasta suhteesta irrottautuminen on mahdotonta ilman riittävää aggressiota.

Kirjoittaja on TT,
psykoterapeutti ja tietokirjailija.
Artikkeli pohjautuu
Heli Pruukin ja Terhi Ketola-Huttusen
kirjaan Vihainen nainen – Hyvä, paha
aggressio. Kirjapaja 2018.

Unelmat saattavat kuolla,
vielä äsken riemuinnut mieli musertua,
koko elämä mahtua viimeiseen viestiin.
Varoittamatta viima lyö läpi talon
linnut säntäilevät säikähtäneinä
ja vaiti,
vielä pitkän ajan jälkeen
taivas on pilvistä raskas, piha jäätyy,
meri velloaa vapaana, kuohuvana.
PIA PERKIÖ
Kun kaikki on toisin
Sanoja suruun
(Kirjapaja, Helsinki 2007)
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hin ja mielenterveyteen, myös ihmissuhteisiin. On helpompi ylläpitää ja luoda ihmissuhteita, kun vuorovaikutuksessa on
paljon myönteisiä tunteita ja energiaa. Ja
kun meillä on hyviä ystäviä ja perhesuhteet kunnossa, patterimme latautuu taas
lisää. Tästä kokonaisuudesta muodostuu
myönteinen kehä, jonka varassa jaksamme myös töissä.

Muista ladata oma paristosi

K

evään valon odotetaan yleensä virkistävän ja nostavan mielialaa. Monelle voi olla yllätys, että kevät on
suuri mielenterveysongelmien puhkeamiskausi. Omien tekemisien ja palautumisen tasapainottaminen niin töissä kuin
vapaa-ajalla ovat avain parempaan psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin myös
keväällä.

Pidä huolta patteristasi
Työhyvinvoinnin tasapainomalli lähtee
siitä ajatuksesta, että työstä saatavat voimavarat riittävät työn vaatimusten täyttämiseen. Mikäli työn vaatimukset, kuten kiire, keskeytykset, pakkotahtisuus ja
sosiaaliset vaatimukset ylittävät jatkuvasti
voimavaramme, seurauksena on asteittainen uupuminen. Onneksi voimme huolehtia henkilökohtaisesta akustamme pyrkimällä kehittämään työn voimavaratekijöitä, joita ovat muun muassa työn monipuolisuus, kehittävyys ja merkityksellisyys. Me kaikki haluamme tehdä asioita,
jotka ovat arvojemme mukaisia ja tärkeitä. Jos vielä saamme niistä myönteistä palautetta niin työkavereilta kuin asiakkailtamme, akkumme latautuu voimakkaasti. Lisäksi tarvitaan mahdollisuutta vaikuttaa työhönsä ja tehdä sitä koskevia
päätöksiä. Me kaikki olemme sosiaalisia
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eläimiä ja tämän vuoksi akkumme kaipaa latautuakseen myös muiden ihmisten tukea, ystävällisyyttä ja myönteistä
palautetta. Pelkkä palkka ei motivoi pitkäjännitteisesti, mutta palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja tukea turvallisuuden tunnettamme. Etenkin sosiaalinen tuki sekä oikeudenmukainen ja turvallinen työpaikka ovat tutkitusti yhteydessä työn imuun ja hyvinvointiin.

Hyvä elämä on työn ulkopuolella
Työn valuminen vapaa-aikaan ja työkeskeisyys ovat viime vuosikymmeninä hiipineet syvästi suomalaiseen sielunmaisemaan. Yli puolet suomalaisista tekee yli
10 tuntisia työpäiviä kerran tai useammin
kuussa, kun esimerkiksi italialaisista näin
toimii vain 18 %. Neljännes suomalaisista
tekee työtä myös vapaa-ajallaan selvitäkseen työn vaatimuksista. Vaikka työ vaikuttaa terveyteemme, ei se ole kuin harvoissa ammateissa merkittävä sairauksien aiheuttaja. Terveytemme lepää voimakkaasti arkielämämme ja kehomme
hyvinvoinnin varassa. Yksi keskeisin terveyttä ennustava tekijä on oma kokemuksemme terveydestä: jos koemme voivamme hyvin, voimme myös keskimääräistä
paremmin. Optimistisuus ja tyytyväisyys
elämään heijastuvat paitsi sepelvaltimoi-

Onnellisuuspilleriä ei ole olemassa
Elämme mielenkiintoista aikakautta:
vaikka suomalaiset ovat monilla mittareilla maailman onnellisinta kansaa, samaan aikaan monet negatiiviset tunnuslukumme ovat Euroopan häntäpäätä.
Vaikka mielenterveysongelmia tunnistetaan varhaisemmin kuin aikaisemmin,
niiden lukumäärä, aivan kuten psyykelääkkeiden käyttö, kasvaa kasvamistaan
ilman että tätä pystyttäisiin nykyisillä toimenpiteillä estämään.
Sanonta vanha konsti on parempi kuin
pussillinen uusia pätee ainakin osittain
tämänkin ongelman ratkaisemisessa. Passiivisen lääkkeiden syönnin sijaan meidän
on syytä aktivoida niin oman kehon kuin
sosiaalisen verkostomme voimavaroja selvitäksemme nykymaailman menosta.

Aktivoi kehosi väsymystä ja alakuloa
vastaan
Jo esikasvatuksesta asti opimme vaivihkaa heräämään vastoin biologista kelloamme. Lähdemme 8–16-tahdissa kouluun
ja töihin, vaikka osa meistä
ei ole vielä kunnolla hereillä.
Etenkin tämä koskee iltaunisia ihmisiä. Omaa vuorokausirytmiä on vaikea muuttaa,
mutta jokainen voi muuttaa aamu- ja iltarutiinejaan.
Helpoin tapa herätellä kehoa
on tehdä venyttelystä itselleen rutiini. Eläimet venyttelevät noin 50 kertaa päivässä,
UZI VARON

MIKAEL SAARINEN

mutta suurin osa meistä korkeintaan viikonloppuaamuina – jos silloinkaan. Koeta jatkossa käyttää vähintään minuutti kehosi herättelyyn aamulla ennen kuin ryntäät aamutoimiin. Myös päivän aikana on
hyvä liikutella kehoa ja ladata omaa aurinkokennoaan esimerkiksi käymällä välillä vaikka ulkona kävelemässä. Pieniä
liikunnallisia hetkiä ja erilaisia mikrotaukoja tulisi sisältyä jokaiseen päivään;
ja jos niitä voi tehdä yhdessä jonkun toisen kanssa, niin mikä sen parempaa niin
mielelle kuin keholle.

Tee jotain mielekästä
Keskeinen jaksamiseen ja virkeyteen liittyvä tekijä tarmokkuuden ja energisyyden lisäksi on mielekkyyden kokeminen.
Mielekkyys pohjaa vahvasti elämän arvoihimme ja niistä johtamiimme tavoitteisiin. Perhe ja ystävät ovat säilyttäneet
kärkipaikat suomalaisissa arvotutkimuksissa aivan kuten itsensä kehittäminen
ja oma terveys. Tärkeiden asioiden lista ei saisi jäädä vain keskustelun aiheeksi vaan meidän tulisi myös toteuttaa sitä
arjessamme. Ihmissuhteet eivät kukoista,
jos niitä ei hoida säännöllisesti eikä oma
terveys säily automaattisesti ilman kehon- ja mielenhuoltoa. Parasta olisi, jos
pystyisimme tekemään arvojen toteuttamisesta osan arkea ja jotain, johon todella
haluamme uppoutua ja omistautua. Näin
myös ne toimivat elämänilon ja energian
päivittäisenä lähteenä. Muista siis pysähtyä säännöllisesti arvojesi ääreen ja tee vaikka tänään treffit itsesi kanssa ja toteuta yksi
unelmanpalanen, joka on jäänyt tekemättä.
Kirjoittaja on (FT)
psykoterapeutti VET.
Psykoterapiakeskus Sentos,
Iso Roobertinkatu 10 B 14
(sisäpiha), 2. krs
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Runo puhuu

Rohkaisun sanoja

V

alkonauha-lehden toimituskunnan jäsen
Marja Kariluoto on kirjoittanut muistiin yli 50 vuoden ajan ”Runoja, ajatelmia ja viisauden jyviä”. Jaamme Valkonauhalehden lukijoiden kanssa seuraavan hänen vihkoonsa tallennetun tekstin:

Askeleeni painuvat syvälle
eiliseen, etsin lujaa maata
jalkojeni alle.
Surun suolla
eivät kukat tuoksu, eivät linnut laula
aurinko ei nouse
eikä laske, vaikka päivät vaihtuvat
ja yöt.
Minä hapuilen kohti jotain
mihin tarttua,
valon sädettä, oksaa, tuulen kuiskausta.
PIA PERKIÖ
Kun kaikki on toisin
Sanoja suruun
(Kirjapaja, Helsinki 2007)

Hiljaisuus. Kallion kupeessa lumen nuuduttamaa ruohoa. Kivellä likaista vaahtoa eilisen myrskyn jäljeltä. Ruskeanharmaata,
pakkasöiden merkitsemää kaislaa. Voimaton ulappa, maininkeja vailla... Rannan autius valahtaa ylitseni. Etsin elonmerkkiä
tuosta liikkeettömyydestä.
Jostain lehahtaa paikalle lintu, pikkuriikkinen ja hiljainen. Pureutuu lujasti ruokoon – lepää. Miten kevyt, miten turvaton!
Hauras korsi riittää sen lepopuuksi. Kuinka kävisi, jos eilinen
myrsky lehahtaisi taas yli rannan ja hauras korsi murtuisi tuulessa? Se levittäisi urheasti pienet siipensä ja liitäisi myrskyn mukana turvaan. Myrskyn voima kannattaisi sitä.
– Tajuan löytäneeni opettajan. Istahdan nöyrästi pienen ruo'olla
istujan eteen ja avaan sen opetukselle sydämeni, epäilevän ja pelokkaan. Miten kauhistunkaan myrskyä, miten pelkäänkään tulevaisuutta, vastuksia, kuolemaa. Nyt tiedän, miten minun pitää
menetellä. Heittäydyn uskon siipien varaan ja kestän. Myrsky ei
voi minua murskata – vain kantaa.”
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Kirjoittaja tuntematon
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Eläviä sanoja
Kuka kuuntelisi sanoja joita en sano
lohduttaisi tulemalla
toistamalla että huominen tulee
että taivas on
että kuljemme kohti valoa, lähenemme
vastausten rantaa?
PIA PERKIÖ
Kun kaikki on toisin
Sanoja suruun
(Kirjapaja, Helsinki 2007)
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