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Pääkirjoitus

Rohkeasti kohti uutta
lunut vuosi valkonauhatyössä on ol-
lut mielenkiintoinen, haastava ja täyn-
nä monia suuria tapahtumia. On ol-

lut Mikkelin Valkonauhan 110-vuotisjuhla ja 
Hämeenlinnan Valkonauhan 50-vuotisjuhla. 
Viime vuonna saimme valmiiksi strategian, 
joka ohjaa toimintaamme tuleville vuosille. 
Päätehtävänä sen mukaan on edelleen ihmi-
sen kaikinpuolinen tukeminen hänen pyrki-
essään irti haitallisista riippuvuuksista ja nii-
den aiheuttamista ongelmista. 

Strategiassa kiinnitetään huomiota vapaa-
ehtoisten ja työntekijöitten kouluttamiseen 
niin, että apua tarvitsevien muuttuvat tarpeet 
tulevat riittävästi ymmärretyksi. Apua tar-
vitsevaa ihmistä autetaan pääsemään ”yksin 
pärjäämisen eetoksesta” edistämällä yhteisöl-
lisyyttä, jossa vastavuoroisuus ihmisten väli-
sessä kanssakäymisessä mahdollistuu. 

Haasteita työlle riittää. Muutokset yhteis-
kunnassa eivät ole koskaan olleet niin suu-
ret kuin aivan viime vuosina on ollut. Hy-
vin toimeentulevilla ihmisillä on yhä enem-
män mahdollisuuksia tehdä valintoja esimer-
kiksi vapaa-ajan käytöstään. Valinnat tehdään 
usein omien mieltymysten mukaan. Toisten 
ihmisten auttaminen ei tahdo mahtua tähän.

Toisaalla taas ovat ne ihmiset, joille vaik-
kapa tietotekniikan käyttö on edelleenkin vie-
rasta. He jäävät helposti palveluiden ulkopuo-
lelle. He elävät kuin muukalaisena keskelläm-
me. Näin saattaa käydä yksinäisille vanhuk-
sille, joilta syystä tai toisesta puuttuu läheisten 
muodostama turvaverkko. Yksinäisyys myös 
altistaa ihmisen erilaisille riippuvuuksille. 

Haasteen valkonauhatyölle asettaa myös se, 
että toimintaan sitoutuneita ihmisiä on vähän. 
Voidaksemme lähteä kohti uutta, pitäisi löytää 
ne ihmiset, joille valkonauhatyö muodostuu 
rakkaaksi ja joilla on mahdollisuus antaa työ-
panostaan ja aikaansa työhön. Parhaiten tämä 
tapahtuu henkilökohtaisten verkostojen kaut-
ta kertomalla valkonauhatyöstä. Kutsu tehtä-
vään ja mukaan toimintaan on ennen kaikkea 
kutsu palvelemaan. Siitä lähti valkonauhatyö 
Suomessa. Siitä on menty rohkeasti eteenpäin. 

Mikä työtä ohjaa? Jumalan rakkauden ko-
kemisen kautta syntyneet rakkauden teot. 
Pelkkä puhe rakkaudesta on sanahelinää, sil-
lä rakkaus on aina teko. Rakkauden teot voi-
vat olla aivan arkisia tekoja: hymy, ystävälli-
nen sana tai auttava kädenojennus kadun vili-
nässä tuntemattomalle ihmiselle. 

"Mene ja tee sinä samoin!"

PIRKKO LARKELA
puheenjohtaja

K
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     Paikallisyhdistykset
toimivat

Terveiset Oulusta

Miten ilahduttaisimme 
teitä hyvät valkonau-
hasisaremme – lähe-

tämme ajatuksissamme iha-
nan pehmeää lunta – ja pal-
jon. Taitaapa sitä olla jo ko-
ko Suomessa. Talvinen luon-
to on parhaimmillaan. Vuosi 
on vaihtunut ja mm. venloja 
on jaettu, samoin vuoden ur-
heilija valittu. Mekin teimme 
yhdistyksen tapahtumista yh-
teenvetoa vuodelta 2017.

Alkuvuodesta vieraili Han-
nele Karikoski kertomassa 
kuulumisia oululaisen lasten-
lääkärin, Leena Pasasen, elä-
mäntyöstä Ilembulan sairaa-
lassa. 

Huhtikuussa järjestim-
me musiikkitapahtuman res-
tauroidussa Oulun Vanhassa 
Pappilassa. Esiintyjinä olivat 
Oulun ammattikorkeakoulun 
neljä opiskelijaa (piano, viu-
lu, sopraano ja mezzosopraa-
no). Järjestelyistä vastasim-
me kaikki yhdessä. Jaoimme 

esiintyjille stipendit. Tuotot 
lahjoitimme Oulun Poikien 
Talolle. Matti Rissanen Poi-
kien Talosta kertoi toiminnan 
kohdistuvan syrjäytyneisiin 
ja yksinäisiin 12–28-vuotiai-
siin nuoriin. 

Toukokuun lopussa, aurin-
koisena päivänä, jaoimme sti-
pendejä. 

Vankilassa tapasimme kol-
me elämänmyönteistä tule-
vaisuuteen luottavaa nuorta 
ja Tervaväylän erityiskoulus-
sa iloisia oppimishaluisia lap-
sia, joista kaksi sai stipendin. 
Opettajat olivat valinneet sti-
pendien saajat henkilökoh-
taisten tavoitteiden saavutta-
misen perusteella.

Marraskuussa olimme voi-
maantumassa Helsingissä. 
Kiitos teille kaikille! Mikkelin 
ja Hämeenlinnan Valkonau-
hat täyttivät vuosia. Juhlim-
me yhdessä heidän kanssaan. 
Onnittelumme vielä!

Suomi100 vuotta juhlistim-
me laulaen rakkaita ja tuttuja 
lauluja ystävyysiltamien mer-
keissä. Vieraileva säestäjä Es-
ko Granroth innosti meidät 
laulamaan täysin rinnoin. Tai-
tava valkonauhasisaremme, 
Arja Vuori, juonsi tilaisuuden 
runojen ja tarinoiden kera.

Joulukuussa ilahdutim-
me Hiirosenkodin asukkaita 
11 esiintyjän (6–11 v) voimin. 
Heidänkin työtään kannus-
timme pienillä stipendeillä. 

’Saiturin’ siivittäminä jäim-
me joululomalle.

Kiitos menneestä vuodesta ja 
yhteistyöstä kaikille jäsenil-
le ja uteliasta innostusta vuo-
delle 2018!

Olemme tärkeitä toinen 
toisillemme! 

Lämmöllä 
MAIKKE ja ARjA

(MARIttA PIEtILä HOLOPAInEn  
ja ARjA LAIHO)

Liiton strategiapäivä 25.11. 
pidettiin Kotipesässä. 

Oulun Valkonauhan jäseniä 
Suomi 100 vuotta -juhlassa. 

Konsertin esiintyjiä 
kukitettavina.
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KIItOS tUEStA

Oulun Poikien Talolla 
oli kunnia olla huh-
tikuussa 2017 Oulun 

Valkonauha ry:n järjestämän 
musiikkimatinean tuotois-
ta kertyneen 1125 euron suu-
ruisen lahjoituksen kohteena. 
Henkilökohtainen kunnia oli 
myös päästä kuuntelemaan 
ensimmäistä kertaa elämäs-
sä klassista musiikkia livenä. 

Lahjoitussummasta käy-
tettiin 873 euroa Nuorten 
miesten Road Trip -ryhmän 
reissuun Helsinkiin ja Tallin-
naan. Reissu oli kaikille mu-
kaan lähteneelle seitsemälle 
miehelle kesän ainoa reissu 
pois kotoa. Matkasta tehtiin 
myös opinnäytetyö. Oulun 
Valkonauha ry:n lisäksi Road 
Trippiin käytettiin myös 
muilta tahoilta saatuja lahjoi-
tuksia. Road Tripin kustan-
nukset ilman palkkakuluja 
olivat noin 1500 euroa. Ilman 

Valkonauhan ja muiden taho-
jen lahjoituksia tämä reissu ei 
olisi ollut mahdollinen. Iso 
kiitos siis vielä kerran.

Loput 252 euroa käytettiin 
teatterikäyntiin, sillä kävim-
me katsomassa Oulun kau-
punginteatterissa nauruher-
moja kutkuttavan Pieleen me-
ni -esityksen 13 nuoren kans-
sa. Useat esitykseen osallis-
tuneista eivät olleet aikoihin 
käyneet teatterissa. Kaikkien 
osallistujien mukaan Pieleen 
meni -esitys oli paras teatte-
riesitys, jonka he koskaan oli-
vat nähneet.

 
Hyvää toiminnan ja yhteis-
työn vuotta 2018 toivottaen

MAttI RISSAnEn
Ohjaaja

Vuolle Setlementti/ 
Poikien Talo – Oulu

KOKOUSKUtSU 
 
Kutsu Suomen Valkonauha-
liitto – Förbundet Vita Bandet 
i Finland ry:n sääntömääräi-
seen kevätkokoukseen,  joka 
pidetään liiton Kotipesässä, 
Liisankatu 27 A 3, 00170 Hel-
sinki lauantaina 21.4.2018 
alkaen kello 13.00. Kevätko-
kouksen tehtävänä on päät-
tää liiton sääntöjen 5.§:ssä 
mainitut kevätkokoukselle 
kuuluvat asiat. Kokouskah-
vitus alkaen klo 11.30.  

Tervetuloa tapaamaan ys-
täviä ja verkostoitumaan jo 
kokousta edeltävään yhtei-
seen kahvihetkeemme! 

Ilmoittautumiset tarjoi-
lun vuoksi 13.4. mennes-
sä puhelin 09-1351 268 tai  
nina.hurtamo@suomenvalko-
nauhaliitto.fi. 

Valkonauha  1/2018  5

Matti Rissanen toi Oulun Poikien 
Talon terveiset konserttiyleisölle.
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Joulukahvilla 
9.12.2017

strategiapäivä 25.11.2017

Inka Heilimo ja Valkonauhan viulu 
säestäjänä Taru Koivisto.

Juhlassa oli osanottajia eri puolilta maata. Vas. eturivissä Minna 
Saunders ja Elizabelle Laine Kaikkien naisten talolta Turusta, Pirkko 
Larkela ja Pekka Larkela. 

Liiton strategiapäivän 
25.11. osanottajia.  
Vas. Pirjo Alatalo, Elli 
Martikainen, Kirsi Val-
konen, Eeva Riittinen, 
Liisa Ahonen, Pirkko 
Larkela, Anna-Mari  
Laine, Jaana Rusko-
Laitinen, Eila Hörkkö.  

Kuvat PIRjO SIPILä

Kuvat IRjA ESKELInEn
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Vas. Nina Koskela, Eeva Riittinen, Kaarina 
Piiparinen, Irmeli Kaipainen ryhmätyössään. 

Liisa Ahonen, Jaana Rusko-Laitinen, Sinikka Vilén ja 
Tuulikki Perho keittiön pöydän ympärillä.

Maritta Pietilä-Holopainen, Marita Saarela, 
Eila Hörkkö, Kirsi Valkonen. 

Uunin edessä Seija Karjalainen, Nina Koskela.

Työskentelyä ohjasi 
Karoliina Nivari. (vas.) 

Valkonauha  1/2018  7

Vas. Päivi 
Pennanen 
ja Kaarina 
Piiparinen.

strategiapäivä 25.11.2017
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”Voi joutua itkemään vähän, jos on antanut kesyttää itsensä.”

SAInt-ExUPéRy

Hyvä ei ole etsiä toista.
Hän sydämestämme vois
majan tehdä ja muuttaa sinne
ja viipyä hetken ja matkata pois,
pois kauaksi tähdeltä tältä.

Ja muistoksi hältä
vain silmäämme kyynel, surun kukkiva rinne
ikituore ja vihreä rintaamme jäisi,
vain kaipaus jäisi.

Sen silmästä ikävänkyynel ei loista
kuka koskaan ei sieluunsa päästänyt toista,
kuka koskaan ei tohtinut kesyksi tulla.
Siis pistä, jos piikit on pistellä sulla,
mut köyhäksi silloin, niin köyhäksi jäät:
oman itsesi näät
sinä vain, sinä peili – oman itsesi peili.
Et heijasta toista, joka ehkä on kaukana tähdeltä tältä,
joka kauniiksi kuvaimen loihtia vois.

Hyvä ei ole etsiä toista.
Hyvä ei ole kesyksi tulla.
Sillä kyynel niin herkästi kirvota vois,
kun toinen on matkannut kauaksi pois,
pois kauaksi tähdeltä tältä.

LAURA VIRKKI  
teoksessa Koko päivän on satanut (WSOy 1953)

                   Runo puhuu
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UUSI VARAPUHEEnjOHtAjA 
ELLI MARtIKAInEn ESIttäytyy

Minä henkilönä

Olen syntynyt tammi-
kuussa vuonna 1947 
Suomen suurimpaan 

ikäryhmään 12-lapsisen pien-
viljelijäperheen esikoiseksi. Meillä 
kymmenellä elossa olevalla sisarella on 
hyvä yhteishenki tänäänkin.

Kasvoin maalla saaristoisessa Puuma-
lassa. Kotini oli uskovainen, joten sain jo 
sieltä kristilliset elämänarvot evääksi elä-
määni. Tutuiksi tulivat pyhäkoulu, seu-

rat, kinkerit ja jumalan-
palvelukset.

Muutin vähän alle kak-
sikymppisenä Imatralle 
työn perään ja sieltä ko-

dinhoitajakouluun.
Menimme mieheni Kei-

jon kanssa naimisiin vuonna 
1971 kesällä kaksivuotisen opiske-

luni välivuonna. Muutin valmistuttuani 
mieheni luo Lappeenrantaan. Meillä on 
avioliitostamme kaksi lasta: tytär ja poi-
ka sekä yksi lapsenlapsi. Meille kaikille 
on vapaaehtoistyö tärkeää ja olemmekin 

Näin Kristuksen – 

Näin Kristuksen, näin tiellä sattumalta.
Sain hymyn niin kuin saadaan tuttavalta –
ja ystävänä vastaan hymyilin.
Vaan kiire oli, kiire tietä jatkaa –
ja kumpikin me teimme omaa matkaa
ja etsijänä kulki kumpikin.

Näin Kristuksen, näin aivan sattumalta –
hän ohitseni riensi tervehtäin.
Näin Kristuksen – ja aivan sattumalta
myös oman elämäni tiellä näin.

LAURA VIRKKI  
teoksessa Koko päivän on satanut (WSOy 1953)
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Nimeni on Azra Heldic. Tulin Suo-
meen 10 vuotta sitten. Olen alun 
perin kotoisin Bosnia ja Hertse-

govinasta, jossa olen suorittanut oike-
ustieteellisen tutkinnon maani pääkau-
pungissa Sarajevossa. Oikeustieteellises-
tä valmistuin joulukuussa vuonna 2006. 
Vuoden 2007 kesäkuussa muutin Suo-
meen. Opetusministeriöltä saadussa pää-
töksessä tutkintoni on tunnustettu Suo-

aktiivisesti mukana erilaisissa toimin-
noissa, kukin omalla tahollamme. Olen 
aina tuntenut sympatioita sellaisia ihmi-
siä kohtaan, joilla on elämässä vaikeuksia.

Minä olen käynyt kansakoulun jälkeen 
talouskoulun Lappeenrannassa, kodin-
hoitajakoulun Tampereella ja johtavan 
kodinhoitajan koulutuksen Orimattilassa 
sekä erilaisia perhe- ja vanhustyötä vah-
vistavia kursseja iltaopiskeluna kotipaik-
kakunnalla.

Päätyöni tein Lappeenrannan kaupun-
gin palveluksessa perhe- ja vanhustyössä. 
Työvuosia tuli yhteensä 36 vuotta. Aluk-
si tein perhetyötä kodinhoitajana ja sitten 
vanhustyötä Johtavana kodinhoitajana/
kotipalvelun ohjaajana/kotihoidon ohjaa-
jana. Nimikkeet muuttuivat kolmeen ker-
taan. Sain tehdä kutsumustyötäni ja koin-
kin saaneeni henkistä palkkaa rahallisen 
palkan lisäksi. Nuorena minulla oli haa-
veena sosiaalityöntekijän, psykologin tai 
kodinhoitajan ammatit. Sainkin työssäni 
toteuttaa noita kaikkia.

Yhteisten asioiden hoito tuli tutuksi eri 
yhdistystoimintojen kautta monella ta-
valla.

Valkonauhatyöhön tulin mukaan eläk-
keelle jäätyäni entisen työkaverini Kaari-
na Piiparisen kutsumana hänen jo olles-
sa toiminnassa mukana. Yhdistyksemme 
hallitukseen tarvittiin uusia toimijoita, jo-
ten minut valittiin sihteeriksi jo samana 
vuonna 2011. Liiton hallituksen varajä-
seneksi minut valittiin vuonna 2012. Nyt 
vuosien 2018–2019 kaudelle tulin valituk-
si liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi, jo-
ka tuokin uusia haasteita. Koen valkonau-
hatyön antoisaksi ja tarpeelliseksi. Onkin 
ollut antoisaa saada tutustua erilaisiin ih-
misiin eri puolelta Suomea.

Arkielämääni kuuluvat kuntosalilla käyn-
nit ainakin pari kertaa viikossa, teatteri, 
musiikki ja ristikot. Mieluista on myös 
kaupunkimatkailu ulkomailla. Mök-
kielämä ja luonto lintuineen antaa paljon. 
Asumme kesällä mökillä, jossa minulla 
on pienimuotoista viljelyä tyrni- ja mar-
japensaineen.

Olen kiitollinen siitä, että saan olla vielä 
terveenä.

ELLI MARtIKAInEn
varapuheenjohtaja  

1.1.2018 alkaen

UUSI tyÖntEKIjä 
ESIttäytyy
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Hei,
Olen Johanna Ahtila, 

42-vuotias Hämeenlinnan 
vieressä Hattulassa asuva 

teologian opiskelija. Aiemmin 
elämäni varrella olen muun mu-
assa opiskellut englantilaista filolo-
giaa Turun yliopistossa ja työskennel-
lyt sijaisena päiväkodeissa sekä lasten pa-
rissa muuallakin.

Valkonauhaan liityin vuoden 2015 syk-
syllä, kun minua oli ystävällisesti kutsut-
tu mukaan. Vastaanotto sekä meidän Hä-
meenlinnan yhdistyksessämme että liiton 
yhteyksissä oli todella lämmin ja sydä-
mellinen, mikä sai olon heti silloin alus-
sa tuntumaan oikein mukavalta, kotoisal-
ta ja tervetulleelta. Tällä hetkellä olen Hä-
meenlinnan yhdistyksessä varapuheen-
johtajana ja liiton hallituksessa varajäse-
nenä. Koen Valkonauhan arvot omikseni 
ja toimimisen siinä erittäin antoisaksi ja 
mielenkiintoiseksi. Esimerkiksi yhdistyk-
semme vierailut hoivakodeissa sekä van-
kilassa, joilla olen ollut mukana, ovat ol-
leet hyvin koskettavia ja itselleni tärkeitä 
tilanteita. Olen todella kiitollinen, iloinen 
ja onnellinen, että saan olla mukana täs-
sä hienossa ja arvokkaassa työssä ihanien 
ihmisten kanssa. Odotankin innolla, että 
pääsen jatkossa tutustumaan jo tuttuihin 
valkonauhalaisiin yhä paremmin ja toi-
vottavasti kohtaamaan uusiakin ihmisiä.

Valkonauhan lisäksi tärkeitä asioita mi-
nulle ovat muun muassa usko ja Juma-
la-suhde, hengelliset tilaisuudet ja seura-

kunnan toimintaan 
osallistuminen (eri-
tyisesti pyhäkoulu-
työ ja draamaryh-

mään osallistumi-
nen), Toivoa naisil-

le -työ (entinen Hanna-
työ), vainottujen kristittyjen 

ja muidenkin kärsivien asia, eläintenoi-
keudet, sukuseurassamme toimiminen 
sekä toki ystävät ja sukulaiset. Olen jo 
nuoresta saakka ollut kiinnostunut erityi-
sesti vieraista kielistä ja historiasta (teo-
logisessa tiedekunnassa pääaineeni on 
kirkkohistoria). Seurakunnan draama-
ryhmän myötä olen nyt innostunut mah-
dollisuudesta levittää evankeliumin sano-
maa esittävän taiteen keinoin. Pidän pal-
jon matkustamisesta ja eri puolilta maail-
maa kotoisin olevien ihmisten kohtaami-
sesta. Helsingissä asuessani osallistuinkin 
aktiivisesti kansainvälisen seurakunnan 
IEC:n (International Evangelical Church 
in Finland) toimintaan, joka oli erittäin 
antoisaa ja jonka kautta sain tutustua mo-
niin uusiin ihmisiin. Koen olevani yleen-
säkin hyvin seurallinen ja sosiaalinen ja 
nautin paljon keskusteluista ja toiminnas-
ta muiden kanssa.

Toivottavasti taas pian mahdollisimman 
monen teistä kanssa tavataan!

Oikein paljon siunausta, johdatusta,  
iloa & aurinkoa kevääseenne toivottaen

jOHAnnA

messa (rinnastettu). Lasten kanssa koto-
na vietettyjen vuosien jälkeen kehitän nyt 
osaamistani ja rakennan verkostoja palk-
katukityösuhteessa hanketyöntekijänä 
Kaikkien naisten talossa Turussa.

Työssäni olen saanut tavata monen eri 
kulttuurin naisia ja olla osana monipuo-

lista ja aktiivista yksilö- ja ryhmätoimin-
taa. Olen erittäin tyytyväinen, koska saan 
olla osana Turun toiminnan historiaa se-
kä olla avuksi tarvitseville. Ihmisoikeus 
on minun iso intohimo ja olen todella kii-
tollinen kun sain mahdollisuuden olla osa 
erittäin tärkeää hanketta. 
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"Näen ensin toiset  
ja vasta sitten itseni"

                  
Työ ja sen

tekijä

Lappeenrantalaisen melko tuoreen 
valkonauhalaisen Marjut Ropo-
Lyytikäisen ihmisten auttamisen 

periaate on selkeä ja inhimillinen. Hän 
sai sen jo verenperintönä vanhemmil-
taan ja käytännön esimerkkinä lapsuu-
denkodistaan. Nyt hän auttaa omaishoi-
tajana miestään ja on valkonauhatyön li-
säksi monessa mukana ammattitaustansa, 
järjestökokemuksensa ja elämänarvojensa 
saattelemana. Hän on tekijä, jolle mikään 
ei ole vierasta. 

Lappeenrannan Valkonauhaosasto sai 
vuonna 2016 huokaista henkilövalinnois-
saan helpotuksesta kun Marjut Ropo-
Lyytikäinen liittyi jäseneksi ja valittiin 
yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Pitkäai-
kainen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 
Ritva Keränen jäi tuolloin pois tehtäväs-
tä ja jatkajaksi valittiin Marjut, jota Mart-
ta-Liisa  Hietanen  oli suositellut. Marju-
tilla oli jo pitkäaikaisena pankin työnte-
kijänä ja esimiestehtävistä hyvä kokemus 
atk:n käytöstä.  Hän toimi näet työpaik-
kansa nettiavustajana ja yhteyspäällikkö-
nä sekä ohjasi ohjelmien perehdyttämi-
sessä lähikuntienkin pankkien henkilös-
töä. Laskentatoimen tehtäviin hän paneu-
tui vasta yhdistystoimintojen kautta. 

"Olen jotenkin ollut alusta alkaen kiin-
nostunut atk-asioista ja paneuduin aina 
niihin pelottomasti. Vuosina 1990–91 mi-
nulla oli varsin suuri alue maantieteelli-
sestikin hoidettavana, mutta joka ilta tu-
lin vastarakennettuun omakotitaloomme 
kotiin yöksi. Halusin tulla yöksi kotiin 
perheeni luokse", muistelee Marjut.

Suomen liike- ja virkanaisten liiton asi-
at tulivat tutuksi hänelle viiden vuoden 
pestinä hallituksessa, josta neljä vuot-
ta sihteerinä.  Marjut on toiminut ja toi-
mii edelleen aktiivisesti myös paikalli-
sesti Lappeenrannan Liike- ja virkanais-
ten järjestössä. Järjestön puheenjohtajana 
ollessaan hän oli järjestämässä Lappeen-
rantaan isoja valtakunnallisia neuvotte-
lupäiviä. 
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"Vieraille jäi kaiketi järjestestelyis-
tä ja kaupungista mukavat muistot kun 
Lappeenranta sai järjestettäväkseen kol-
men vuoden päästä toiset valtakunnalli-
set päivät", muistelee Marjut toimintaan-
sa antaen samalla tunnustusta kaupun-
gin johdolle tapahtuman huomioimises-
ta.  Nykyisin Marjut tekee kirjanpitotyöt 
Lappeenrannan Valkonauhan lisäksi kah-
delle muullekin yhdistykselle. Lisäksi hän 
pitää joidenkin yhdistyksien kotisivuja yl-
lä. Lappeenrantalaislasten iloksi hän lu-
kee satuja kirjastomummona kaupungin 
kirjastoissa. Aviomiehen sairauden kaut-
ta Marjut lähti mukaan myös Lihastauti-
yhdistyksen toimintaan. 

"ei rahasta, vaan rakkaudesta"
Valkonauhayhteisön toiminnassa Mar-
jutia kiinnostaa aito, vapaaehtoisesta toi-
minnasta lähtevät ihmisten ja lähimmäis-
ten auttamisen arvot. Käytännön toimin-
nassa Lappeenrannassa tärkeänä hän nä-

kee Palvelukoti Selmankodissa tapahtu-
vat vierailut vanhusten luona ja Siltalassa 
– entisten päihdeongelmaisten parissa –
tehtävän toiminnan. Ensimmäisen kos-
ketuksen auttamistapahtumaan hän sai jo 
17-vuotiaan ollessaan eräänä jouluaatto-
na päivystämässä Lappeenrannan Nuor-
ten Palvelussa. 

"Minulla on halu tehdä hyvää. Kris-
tilliset arvot ja hengellisyys ovat kuulu-
neet aina elämääni. En tuo tätä auttami-
sen halua esille, mutta mottoni on se, että 
ensin muut ja sitten vasta minä itse, eikä 
rahasta, vaan rakkaudesta", sanoo Mar-
jut. Marjut toimii nyt eläkkeellä ollessaan 
miehensä omaishoitajana hänen kotiudut-
tuaan helmikuussa yli vuoden mittaisesta 
sairaalassaolostaan. Omaishoitajana hän 
haluaa olla miehen auttajana ja läheisenä. 
Yli 40 vuoden yhteinen taival ja suhde jat-
kuu vahvistuneena.  Marjut haluaa pitää 
puolison lähellään hänen sairaudestaan 
huolimatta.

Marjutin ja Arin perheyhteisöön ku-
luvat jo aikuiset kaksi poikaa ja yksi tyt-
tö ja viisi lastenlasta. Marjut-mummo ha-
luaa olla ja elää esimerkkimummona las-
tenlapsillekin: ihminen, joka on nähnyt, 
kokenut ja tehnyt elämässään paljon. Hän 
on tehnyt lastenlapsille "mummoräpin-
kin", joka oli tyyliä "Täältä tulee mum-
moräp". Se sai hyvän vastaanoton. Mar-
jut Ropo-Lyytikäinen on myös toiminnal-
linen aarre Valkonauhan Lappeenrannan 
osastolle ja koko yhteisölle omalla persoo-
nallaan ja asiantuntemuksellaan. Heiltä-
kin hän sai lämpimän, tervetulleen vas-
taanoton.

KEIjO MARtIKAInEn

Marjut Ropo-Lyytikäisen puoliso nukkui 
pois ikiuneen tämän artikkelin  

kirjoittamisen jälkeen 12.2. 2018.
Lämmin osanotto Marjutille ja läheisille.

– Kristilliset arvot ovat ohjanneet 
elämääni lapsuudesta alkaen, 
toteaa Marjut Ropo-Lyytikäinen. 
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Kohti uutta päihdetyötä

Suomessa ehdoton valtapäihde 
on alkoholi. Ihmisten asenteet 
ja tavat ovat kuitenkin muut-
tumassa. Tupakointi vähenee 
jatkuvasti, mutta huumeisiin 

suhtaudutaan aikaisempaa myönteisem-
min. Alkoholiongelmat koskevat entistä 
ikääntyneempiä ihmisiä. Samanaikaises-
ti nuorten suhde päihteisiin on muuttunut 
niin, että kaiken kaikkiaan nuoret käyttä-
vät alkoholia entistä vähemmän. Hyvin ja 
huonosti voivien nuorten väliset erot ovat 
kuitenkin kasvaneet.  

Lähes kaikki suomalaiset käyttävät alko-
holia. Alkoholinkäytön riskit koskevat 
kaikkia meitä, suoraan tai muiden kaut-
ta. Ainakin puoli miljoonaa suomalaista 
käyttää alkoholia yli terveydellisen riski-
rajan. Alkoholiriippuvaisia Suomessa on 
arvioitu olevan 250 000. Heistä kaksi kol-
mannesta on työelämässä ja kolmannes 
työelämän ulkopuolella. Lievimmillään 
alkoholiriippuvuuden seuraukset näky-
vät vain vähäisinä terveysongelmina, te-
hottomuutena töissä tai luottamuspulana 
kotona. Vakavimmillaan alkoholisoitunut 
ihminen on vaikeasti syrjäytynyt ja moni-
naisen avun tarpeessa. Palveluja tarvitaan 
siis monenlaisia.

Päihdepalvelujärjestelmämme on moni-
puolinen, mutta hajanainen. Siihen kuu-
luu moninaisia sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluja, joita tarjoavat niin kunnat, 

järjestöt kuin yksityiset toimijat. Päihde-
palveluissa on perinteisesti ollut sijansa 
myös monipuolisella vertaistoiminnalla. 
Viime vuosina on vahvasti noussut esiin 
kokemusasiantuntijuuden hyödyntämi-
nen. Kaikki päihdeongelmaiset eivät käy-
tä palveluja tai mahdu niihin - vain noin 
kolmasosan päihdeongelmaisista on arvi-
oitu käyttävän päihdepalveluja. 

Parhaillaan uudistetaan päihdepalvelu-
jen lainsäädäntöä. Uudistus koskee päih-
detyön säännöksiä, jotka ovat nyt päih-
dehuoltolaissa, sosiaalihuoltolaissa ja 
terveydenhuoltolaissa. Tavoitteena on 
lainsäädäntö, joka varmistaisi päihde-
ongelmaiselle ihmiselle muiden kanssa 
yhdenvertaisen pääsyn hoitoon ja palve-
luihin. 

Suurin hyöty saadaan, kun tartutaan jo 
riskikäyttöön. Riskikäytön lyhytneuvon-
ta eli mini-interventio tiedetään tehok-
kaaksi tavaksi ehkäistä varsinaisen alko-
holiongelman kehittymistä. Parasta olisi, 
kun meillä kaikilla olisi rohkeus puuttua 
ongelmiin varhain ja työelämässä otettai-
siin yhteinen vastuu tehdä piilotetut on-
gelmat näkyväksi, uskallettaisiin kaikki 
toimia yhdessä ihmisen omaksi parhaak-
si. Samalla on kuitenkin muistettava jo 
kehittyneiden päihderiippuvuuksien hoi-
taminen ja vakavan päihderiippuvuuden 
hoitoon tarkoitetut palvelut. Niissä saate-
taan tarvita useiden päihderiippuvuuksi-

     Yhteiskunnan päättäjän
puheenvuoro
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en ja fyysisten ja psyykkisten terve-
ysongelmien yhtäaikaista hoitoa sekä 
samanaikaisesti kuntoutusta arkielä-
män taitoihin, itsestä huolehtimiseen 
ja asumiseen.

Ihminen on kohdattava kokonaisuu-
tena. Jokaisella on oltava mahdolli-
suus saada sekä tarvitsemansa fyy-
sisten ongelmien terveydenhuolto et-
tä mielenterveyspalveluja, silloin kun 
niitä tarvitaan. Usein yhdessä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kanssa toteute-
tut palvelut toimivat parhaiten.  Päih-
teiden käyttäjällä saattaa olla heikko 
kyky tai halu hakeutua palveluihin, ja 
siksi palvelujen helppo tavoittaminen, 
liikkuva päihdetyö ja jatkuvuus ovat 
uudistuksessa keskeisessä asemassa. 
Kokemusasiantuntijan kohtaaminen 
voi olla ratkaisevan tärkeää.

Päihdepalvelujen helppo saavutetta-
vuus ja jatkuvuus hyödyttävät kaik-
kia - sekä mahdollisesta alkoholin lii-
kakäytöstään huolestunutta riskikäyt-
täjää, että henkilöä, jolla on pitkään 
kestänyt vaikea päihderiippuvuus. 
Parantuneet palvelut auttavat myös 
päihteiden käyttäjän läheistä. Hyödyt 
näkyvät työelämässä, perheissä ja va-
kavien terveysseurausten vähenemi-
senä, mutta myös onnettomuuksien ja 
muiden ulkopuolisille ihmisille aiheu-
tuvien haittojen vähenemisenä. Hyvät 
päihdepalvelut ovat koko yhteiskun-
nalle kannattavia.

AnnIKA SAARIKKO
perhe- ja peruspalveluministeri (kesk.)
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Y hä synkistyy taivas, yhä pimeäm-
mäksi käy päivä armaan isän-
maan. Kato monenmoinen on 

uhkaamassa maatamme, kansaamme. 
– Mieli painautuen, pää painuu alaspäin 
ja suruisesta sydämestä nousee huokaus: 
Oletko taivallinen Isä laupiaat kasvosi ko-
konaan meistä kääntänyt, oletko Suomi-
raukan orvoksi heittänyt, kylmään Poh-
jolaan kuolemaan jättänyt? Onko taival-
linen siunauksesi meiltä peräti sulettu? – 
Sen me kyllä olemme ansainneet.- - -

Mutta ei. Toivottomuuteen emme saa 
vaipua. Monet kovat on kansamme en-
nenki kokea saanut. Mutta taas on Her-
ra sitä armahtanut. Waikka koettaa, ei-
pä hylkää Herra. Nostakaamme päämme 
ylöspäin Herran puoleen. Kyllä Hän vielä-
kin auttaa. Tehkäämme työtä Saarijärven 
Paavon tavalla, kaivakaamme ojia kak-
sin verroin, kaivakaamme ne kahta suu-
remmiksi ja toivokaamme, ruokoilkaam-
me työllemme Herran siunasta. Hän tie-
tää avun ajan parhaan.

Työtä on tehtävä, työtä itsessämme ja 
toisissa, yksityisten ja yhdistysten. Paljo 
on vielä ojia kaivamatta, paljo muuta per-
kaamista. Mutta työssä voima vahvistuu, 
mieli virkistyy, into kasvaa, luottamus li-
sääntyy.

Wähäinen on se työ, minkä E.R.K. 
Naisyhdistys on kuluneena vuonna teh-
nyt, mutta toivokaamme, että olemme sen 
tehneet Herrassa, silloin ei ole turha ollut, 
vaikka pieneltäki näyttää.

Entiseen tapaan on työskennelty. On 
koetettu vaikuttaa sisällepäin Yhd. jäsen-
ten omaksi kehittymiseksi ja ulospäin. 
Wiime mainittuun suuntaan on vaikutet-
tu kotikäynneillä, iltamilla, kirjasien le-
vittämisellä y.m. 

Kahdesti kuussa on Yhdistys kokoon-
tunut joko ohjelma- tahi keskusteluko-
kouksiin, joita on vuoroin pidetty. Erityi-
nen ohjelmatoimikunta on pitänyt huol-
ta ohjelman laatimisesta ja valmistanut 
Yhd. jäsenille monta hyödyllistä, virkis-
tävää hetkeä. Esitelmät, keskustelut, kes-

     Arkistojen aarteita
Turku

Yhä synkistyy taivas

”
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kustelun pohjustukset, runon lausunnat, vuo-
rokeskustelut, lukeminen, laulu sekä hengel-
linen että isänmaallinen y.m. ovat vaihdelleet 
kokouksien ohjelmissa. Ahkerat kädet ovat sen 
ohessa käsitöitä tehneet Yhdistyksen myyjäisiä 
varten, joita on syksyisin pidetty. Kokouksissa 
on ollut läsnä noin 20–30 jäsentä. Koska vie-
raillakin on ollut vapaa pääsy Yhdistyksen ko-
kouksiin on niitä melkein aina ollut joita kuita 
saapuvilla. Noin kolmas osa Yhd. jäseniä ei ole 
vuoden kuluessa ollut kertaakaan läsnä Yhd. 
säännöllisissä kokouksissa.

Tilaisuutta työhön ja toimintaan on Yhd. jä-
senillä ollut monenmoista Yhd. piirissä, puhu-
mattakaan siitä työstä, minkä kukin jäsen, joka 
Yhdistyksen aatteisiin on rinnastunut voi suo-
rittaa koti- ja seurapiirissään. Jolla on vakka 
täynnä, hän kylvää runsain käsin, mutta voi-
han sitä kylvää seitsemiäkin siemeniä ja Herra 
antaa runsaan sadon, vaikk'ei kylväjä siitä itse-
kään mitään tiedä.

Esimerkkinä Yhd. tämänvuotisen työn si-
sällöstä mainittakoon, että on pidetty esitel-
miä Johanna d'Arcista, rukouksesta, sivistyk-
sestä y.m. Paitsi muuta on keskusteltu vilk-
kaasti esim. Naisen velvollisuuksista itseään 
kohtaan ruumiilliseen, henkiseen ja uskonnol-
liseen elämään nähden – Ilolla on mainittava, 
että Yhd. jäsenten osanotto työhön yhä on li-
sääntymässä. Antakaa meille työtä, lausuvat 
nuoret innokkaat jäsenet eikä työstä suinkaan 
puutetta ole, kunpa vaan työ ja tekijä aina toi-
sensa tapaisivat.

Kaipauksella muistelemme Yhd. innokas-
ta kodissa kävijää, rouva Wahlbeckiä, joka vii-
me keväänä muutti pois paikkakunnalta. Jos-
pa Herra antaisi meille monta hänen kaltais-
taan naista, sillä personallinen kodissa käynti, 
puhe Jumalasta, raittiudesta, siveellisyydestä, 
puhtaudesta y.m. kodin piirissä ei jää vaiku-
tuksetta.”

Tekstit vuodelta 1902 Turusta  
toimittivat 

sihteeri PäIVI PEnnAnEn  
ja puheenjohtaja PIRKKO LARKELA
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KOEttELEMUStEn SyLISSä 
– kukkikoon mantelipuu
Suomen televisio esitti viime vuonna 

pariinkin kertaa upean kolmen tun-
nin dokumentin nimeltä Human, 

ranskalaisen valokuvaaja Yann Arthus-
Bertrandin ja hänen työryhmänsä suur-
hankkeen vuodelta 2015. Elokuvan valmis-
tumisesta tehtiin oma dokumenttinsa, jon-
ka mukaan filmaukset kestivät lähes kolme 
vuotta: yli 2000 haastattelua yli 70 maassa, 
kieliä 63. Elokuva on pelkistys: haastatelta-
va (aikuinen tai lapsi) istuutuu, kamera käy 
ja hän alkaa puhua elämästään. Valmiissa 
työssä on vain puhujan katse kohti kame-
raa, katsojaa. Muuta ei näytetä, ei ympäris-
töä eikä maata, jossa ollaan, kysymyksiä ei 
kuulla, ei haastatellun nimeä – tuloksena 
mitä erilaisimpia tarinoita ja kasvoja. Vä-
lillä syvennytään lentokoneesta kuvattuihin 
henkeäsalpaaviin maisemiin, taustalla kuu-
luu Armand Amarilta tilattu vaikuttava et-
nomusiikki.
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Human-dokumentti pohtii ihmisyyttä: se 
kertoo vaikkapa hyvinvoivasta, iäkkäästä 
naisesta aamutoimissaan. Ensin tyylikäs rou-
va kuulemma rukoilee, pureskelee sitten tu-
pakkaa ja kola-kasvin lehtiä, vasta ne saavat 
täysin hereille, kuuluu iloinen selitys. 

Jalkansa menettänyt nuori mies toteaa ole-
vansa nykyisin aina oikeassa paikassa oike-
aan aikaan, toisin sanoen hän hyväksyy elä-
män sellaisena kuin se eteen tulee, jopa niin 
että mikäli Jumala kysyisi, haluaako hän ja-
lat takaisin, mutta menettäisi samalla vam-
man opetukset, mies vastaisi: ”Kiitos, pidä 
jalkasi!” Entä koetusten runtelema tyttö – 
kannustavan isän kuoltua – kertomassa kyy-
nelsilmin: ”Jos kaadut, nouse ylös. Jos kaadut 
taas, nouse ylös, isä toisteli. Lause antaa voi-
maa jatkamiseen”, sanoo lapsi vakavana.

Venäläinen mies on saanut ensin tyttöjä, vih-
doin pojankin, ja lisää itkien: vammaisen. 
Vähitellen mies alkaa avautua ja kertoo pu-
huvansa pojalle elämästä, kysyy miksi Jumala 
lähetti niin rankan koettelemuksen. Jumala 
tuntuu vastaavan: ”Jotta poika opettaisi per-
heelle, mitä rakkaus on.” Sen myötä isä oival-
taa: ”Voidakseen elää yhdessä pitää rakastaa 
itseään.”

Elokuvan ainoa vaikutusvaltainen ihminen 
on mies, jonka ammatti käy ilmi sivulau-
seesta: presidentti. Maa on Uruquai, muual-
ta kuultu fakta, jota elokuva ei kerro. Presi-
dentti on elänyt yli 10 vuotta eristyssellissä 
eikä edes nähnyt kirjoja vuosiin. ”Oli aikaa 
ajatella”, mies toteaa rauhallisesti. Nyt hän 

tietää: ainoa asia, jota ei voi ostaa, on elämä. 
Samoin: Emme me maksa rahalla, vaan sillä 
ajalla, joka rahan ansaitsemiseen on mennyt. 
Ja: Tärkeintä on elää kohtuudessa, ei rikkau-
dessa tai köyhyydessä.

Merkillistä että elokuvaan on valittu vain 
yksi, joka pohtii perheettömyyttä ja lapset-
tomuutta, hän on uskonnollisessa yhteisös-
sä kasvanut nainen, 50 v. Vasta sisarensa me-
netettyään nainen tajuaa, että kun aika jät-
tää, ei ole ketään, joka kaipaisi häntä itseään 
samalla tavoin kuin oma perhe sisarta. Mut-
ta senkin nainen oivaltaa, että ympärillä on 
kuitenkin sukulaisia ja ystäviä, joista monille 
hän merkitsee äitiä. ”Minun perheeni!” nai-
nen hymyilee kyynelehtien.
 
Human-elokuvan ihmiskohtaloihin paneu-
tuessa esiin nousee pääsiäisen iloa ja toivoa 
huokuva Niko Kazantzakiksen, kreetalaisen 
nobelistin runo:

”Minä sanoin mantelipuulle:
Veli, puhu minulle Jumalasta.
Ja mantelipuu puhkesi kukkaan.”

Se puolestaan avaa mielet kohti kanssaihmis-
tä, siunaamaan häntä kelttiläisen rukouksen 
sanoin:

”Tulkoon tie kohtaamaan sinua,
olkoon tuuli myötäinen,
päivä paistakoon kasvoillesi,
pehmeä sade langetkoon kasvoillesi.
Ja kunnes kohdataan, jääköön elämäsi Juma-
lan käsiin.”

LIISA MäntyMIES
kirjailija ja toimittaja
l 22 teosta,  
mm. Suru, ankara ilo,
Kirjapaja 4. p. 2007
l kolumneja 35 lehteen,  
mm. Helsingin Sanomien
kuukausiliite 1990
l nimi Liisa Suurla  
1975–1992, s. Partanen
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KynttILänPäIVäStä PääSIäISEEn 
– valon matka suureen juhlaan

talvi taittuu, juhlapäivä 
toisensa jälkeen vie meitä 
kohti pääsiäistä ja sen valoa. 

K ynttilänpäivän sano-
taan saavan aurin-
gonkin hekottamaan. 

Kansanperinteessä on opetet-
tu karhun kääntäneen kylkeä 
ja talven olevan silloin puoli-
välissä. Pimeäkin on voitettu, 
sillä kertoohan sen vanha sa-
nontakin: ”kevättä kynttelis-
tä.” Eteläisessä Virossa kynt-
tilänpäivä on ollut erityisesti 
naisten merkkipäivä, sillä tal-
ven kehruutyöt ovat takana ja 
alulla ovat keväälle suunnitel-
lut kudontatyöt. Meillä kuljet-
tiin samassa vuodenkierron 
rytmissä. 

Kristillisessä perinteessä 
kynttilänpäivää vietetään Jee-
suksen temppeliin viemisen 
muistoksi. Siellä vanha Sime-
on siunasi hänet. Oli siis ku-
lunut 40 päivää joulusta. Taus-
talla on myös kertomus juuta-
laisten pääsiäisestä ja Egyptin 
orjuudesta vapautumisesta. 
Sen mukaan jokainen esikoi-
nen kuuluu Jumalalle ja hänet 
lunastetaan Jumalalta. Taus-
talla ovat myös synnyttämi-

seen kuuluvat puhtaussään-
nökset. 

Kynttilänpäivää on vietetty 
300-luvun puolivälistä alkaen. 
Nimitys juontaa tapaan, mikä 
on edelleen katolisessa ja or-
todoksisessa kirkossa käytös-

sä, sillä silloin vuoden kirk-
kokynttilät vihitään kyntti-
länpäivänä käyttöön. Kyntti-
lällä on tärkeä tehtävä: se tuo 
valonsa ihmiskunnan joskus 
niin lohduttomaan hämärään. 
Kynttilällä on myös viestin-
sä viisaista neitsyistä tai Her-
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ran tulemisesta. Liek-
ki kuvaa kuuliaisuut-
ta, lämpö nöyryyttä 
ja valo suurta, kaiken 
kattavaa rakkautta. 
Kynttilä on meille va-
lo ja rakkaus. 

Helmikuinen matka 
kulkee kohti laskiais-
ta. Kansanperinteessä 
laskiainen on ollut rie-
hakas, täynnä talvista 
ilonpitoa ja hauskuut-
ta, joka perinteisesti 
on päättynyt huimaan 
mäenlaskuun, joka on 
vanha talonpoikainen 
perinne ´pellavahuu-
toineeń . Ennen mä-
keen mentiin yöllä 
ja riehakoinnilla yri-
tettiin saada nukku-
vat hereille. Kaupun-
kilaisperinteessä las-
kiaisena kelkkailtiin. 
Helsingin suosituim-
mat kelkkamäet olivat 
Kaisaniemessä, Etelä-
satamassa ja Suomen-
linnassa, jotka olivat 
valaistut. Laskijoita 
viihdytettiin musii-
killa ja ulkosalla tar-
jottiin lämmikkeeksi vohve-
leita ja blinejä, joiden alkukoti 
oli Venäjällä. Niitä syötiin ai-
nakin sipulihakkeen ja smeta-
nan kanssa, paremmissa per-
heissä lisäksi tarjottiin kavi-
aariakin. Kaupunkiperintee-
seen kuului myös rekiajelut, 
johon malli saatiin niin Ruot-

sin säätyläisiltä kuin Pietarin 
aatelistolta, jotka ajelivat Ne-
van jäillä. 

Runsas syöminen on myös 
kuulunut laskiaistapoihin, sil-
lä alkoihan paasto seuraavana 
päivänä, tuhkakeskiviikko-
na. "Laskiaisena syödään mitä 

joululta jää: sian sor-
kat ja pää." Nykyme-
nu sisältää pääasiassa 
blinejä, hernekeittoa 
ja laskiaispullia, joi-
den alkukoti on Sak-
sassa, mistä se kotiu-
tui meille jo 1600-lu-
vulla Ruotsin kautta, 
tosin se yleistyi kaik-
kien kotien laskiais-

pöytään 1750-luvulla.

Perinneherkku, laski-
aispulla, oli alkujaan 
ristin muotoinen, vas-
ta myöhemmin se sai 
pyöreän muodon, jo-
ka perinteisesti syötiin 
lämpimän maidon ke-
ra lautaselta. Pulla oli 
täytetty mantelimas-
salla ja kermalla. Sak-
sasta meille rantautui 
1800-luvulla myös ras-
vassa paistetut hillo-
munkit, jotka ovat jää-
neet arkisiksi tarjot-
taviksi kahvipöytään 
laskiaisen sijaan. 

Manner-Euroopassa 
laskiainen on edelleen 
todellinen karnevaa-

lijuhla. Esikuvana karnevaa-
leille on vanha Rooman val-
lan aikainen Saturnalia-juh-
la, jossa oli tarkoitus kääntää 
koko maailmanjärjestys nu-
rin. Kaikki olivat yhtä kansaa, 
ei ollut isäntää eikä orjaa. Juh-
lan nimi tulee sanoista carne 
ja levare, jotka kertovat, että 
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liharuuat jätetään juhlan 
jälkeen pois. Etenkin ete-
läisessä Euroopassa viete-
tään nykyisinkin riehak-
kaita karnevaaleja, mis-
sä pilkataan vallanpitäjiä, 
pukeudutaan mitä erilai-
simmiksi hahmoiksi sa-
malla esittäen hahmolle 
kuuluvia tapoja. Kaikki 
on huikentelevaista hullutusta 
ennen vakavampaa paastoai-
kaa, jolloin kieltäydyttiin mo-
nista elämän mukavuuksista 
niin ruokailussa kuin arkises-
sa elämässäkin. 

Suomessa laskiaiseen liittyi 
aiemmin myös naamiohuvit, 
joita alettiin järjestää Juhana-
herttuan hovissa. Ruotsinkie-
lisellä rannikolla lapset järjes-
tivät naamiokiertueita, joiden 
esikuvana olivat keskieuroop-
palaiset pilkkanäytelmät. Sää-
tyläiset järjestivät myös tans-
siaisia, joihin päättyi jouluna 
alkanut juhla-aika. 

Vanhaan aikaan kaikki hil-
jentyivät ennen Pääsiäisjuh-
laa. Laskiaistiistain jälkeise-
nä tuhkakeskiviikkona alkaa 
edelleenkin virallinen kristil-
linen paastoaika, joka kestää 
varhaiskristillisen tavan mu-
kaan 40 vuorokautta muis-
tuttaen meitä Jeesuksen paas-
toamisesta ja rukoilemisesta 

autiomaassa 40 vuorokauden 
ajan. 

Itse sana laskiainen, carne las-
ciare, viittaa paastoon, sillä se 
tarkoittaa lihan poisjättämis-
tä. Toisen selityksen mukaan 
laskiaisen merkitys on laskeu-
tua paastoon ja päivien laske-
mista pääsiäiseen. Reformaa-
tion myötä paasto jäi suoma-
laisista tavoista pois, mutta 
nykyisin paastosta on alettu 
puhua enenevästi ja myös to-
teuttaa sitä. Tarjolla on mitä 
erilaisempia paastoja kristil-
lisistä ja meditatiivisista paas-
toista aina eko-paastoon. 

Parhaiten ehkä tunnemme 
ortodoksien paaston. Se alkaa 
Sovintosunnuntain ehtoopal-
veluksesta. Yksi kauniimmis-
ta hetkistä oli erään lasten-
lapsemme kastejuhla Sovinto-
sunnuntaina. Sovintosunnun-
tain merkitys on antaa toinen 
toiselleen anteeksi kasvoista 
kasvoihin ja laskeutua sen jäl-

keen paastoon, joka hui-
pentuu pääsiäisen suureen 
juhlaan. 

Sovintosunnuntaina lue-
taan yleensä Pyhän Ef-
rain Syyrialaisen paasto-
rukous:

Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, 
velttouden, vallanhimon 
ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, 
sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, 
nöyryyden, kärsivällisyyden 
ja rakkauden henki.
Oi, Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä 
rikokseni ja anna, 
etten veljeäni tuomitsisi,
sillä siunattu olet sinä 
iankaikkisesti.
Aamen.

Helmikuiset juhlapäivät kynt-
tilänpäivä ja laskiainen maal-
lisine ja kristillisine perintei-
neen sekä maaliskuinen Ma-
rian päivä kuin myös paasto-
viikot saattelevat meidät jo-
kaisen valon ja kirkkauden 
suureen kristilliseen juhlaan, 
pääsiäiseen ja sen armollisen 
sanoman keskelle. 

SAARA VAHERjOKI-HOnKALA
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Mirja Särkän muistolle

Diplomi-insinööri Mirja Särkkä 
kuoli Mikkelissä 4.12.2017. Hän 
teki pitkän ja ansiokkaan elämän-

työn valtion vesi- ja ympäristöhallinnos-
sa ja hänet tunnetaan yhtenä Suomen ve-
siensuojelun uranuurtajista. 

Mirja Särkkä syntyi 29.8.1930 Joroisissa, 
Kaitaisten kylässä, esikoisena kuusilapsi-
seen maanviljelijäperheeseen. Vanhem-
mat olivat hyvin valveutuneita. Erityises-
ti isä, joka oli sotainvalidi, piti tärkeänä, 
että kaikki lapset saisivat käydä koulua 
niin pitkälle kuin intoa ja kykyä riit-
täisi. Se merkitsi sitä, että enim-
millään perheen lapsista viisi 
asui Varkaudessa ”korttee-
rissa” koulukodissa, sillä 
siellä sijaitsi lähin oppi-
koulu ja lukio. Isä uuras-
ti talvet metsätöissä, jot-
ta lasten koulunkäynnin 
vaatimat rahat saatiin 
hankittua.

Ylioppilastutkinnon Mir-
ja suoritti vuonna 1950 
Varkauden yhteislyseossa, 
ja opinnot jatkuivat Teknilli-
sen Korkeakoulun kemian osas-
tolla. Tuolloin moniin yliopistoihin pääsi 
ilman karsintaa, sillä ylioppilaita oli ny-
kyistä vähemmän. Mirja valitsi kuitenkin 
haastavan alan, ehkä vähän ”muotialan-
kin”, johon oli pyrittävä karsintakurssi-
en kautta. Niin hänestä tuli kemian dip-
lomi-insinööri vuonna 1957. Opiskeluai-
kana hän tapasi myös tulevan puolisonsa 
Viljo Särkän. Työura alkoi teollisuuden ja 

jatkui myöhemmin Teknillisen Korkea-
koulun palveluksessa. 

Mirjan työ vesivarojen suojelemiseksi al-
koi vuonna 1961 maataloushallituksessa. 
Tuolloin vesiensuojelu oli vielä lapsenken-
gissä. Maataloushallitukseen perustettiin 
vuonna 1962 vesiensuojelutoimisto, jossa 
Mirja ryhtyi järjestämään juuri voimaan 
tulleen vesilain edellyttämää vesiensuoje-
lun valvontaa ja sitä palvelevaa tutkimus-
ta. Perustettiin koko maan kattava järvi-
en ja jokien veden laadun mittausverkos-

to. Näin päästiin keräämään välttä-
mätöntä tietoa maamme vesien 

tilasta ja ryhdyttiin suunnit-
telemaan asutuksen ja teol-

lisuuden jätevesien puh-
distamista. 

Mirjan vastuulla oli al-
kuvaiheessa erityises-
ti vesinäytteiden oton ja 
niiden analysoinnin or-
ganisointi ja henkilös-

tön koulutus. Vesianalyy-
sit tehtiin maanviljelysinsi-

nööripiireihin perustetuis-
sa vesilaboratorioissa. Mirjasta 

tuli myöhemmin 1960-luvulla ve-
siensuojelutoimiston jaostopäällikkö vas-
tuullaan vesiensuojelun valvonta, lupa-
asiat ja vesiensuojelun kehittäminen. Hän 
perehtyi itse erityisesti vesien tilan kan-
nalta ongelmallisimpiin metsäteollisuu-
den ja kemian teollisuuden kysymyksiin. 

1970-luvulle tultaessa oli jätevesien kä-
sittely vielä aivan riittämätöntä ja suur-

Muistokirjoitus
k
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ten taajamien lähivedet olivat monin pai-
koin pahasti asutuksen ja teollisuuden jä-
tevesien pilaamia. Hajallaan ollut vesi-
asioiden hallinto koottiin yhteen vuonna 
1970 perustamalla vesihallitus ja 13 ve-
sipiiriä. Mirjasta tuli vesihallituksen ve-
siensuojelu- ja vesien virkistyskäyttötoi-
miston päällikkö. Hänen johdollaan val-
mistui ensimmäinen vesiensuojelun val-
takunnallinen tavoiteohjelma, joka antoi 
suuntaviivat maamme vesiensuojelulle. 
Mirja tarvitsi toimistoonsa vesien tilan ja 
jätevesikuormituksen tuntemuksen lisäk-
si myös vesistöjen kunnostuksen ja vesi-
en virkistyskäytön asiantuntemusta. Hän 
ymmärsi, että jätevesikuormituksen vä-
hentämisen lisäksi tarvittiin toimenpitei-
tä myös suoraan vesistöissä, jotta voimak-
kaasti muuttuneiden vesistöjen tilaa saa-
taisiin parannettua. 

Tässä välissä Mirjan ja Viljon perhe oli 
kasvanut Sarilla ja Pasilla. Mirja kertoi, 
että he olivat melko tasa-arvoinen paris-
kunta; molemmat tekivät kotitöitä ja hoi-
tivat lapsia. Toki kotiapuakin tarvittiin, 
koska julkista päivähoitoa ei ollut ja li-
säksi puolisoiden työt sisälsivät myös il-
ta- ja matkatöitä. 1970-luku oli Mirjal-
le työteliästä, mutta myös raskasta aikaa. 
Mirjan ja 6-vuotiaan Sarin sekä 9-vuoti-
aan Pasin elämä järkkyi perustuksiaan 
myöten kun 15 ihmistä sai surmansa 3. 
lokakuuta 1978 ilmavoimien DC-3-kul-
jetuskoneen syöksyttyä järveen Rissalas-
sa Kuopion lähistöllä. Kyseessä oli sodan 
jälkeen kolmanneksi tuhoisin lento-on-
nettomuus Suomessa. Koneessa oli maan-
puolustuskurssin osanottajia, jotka olivat 
olleet tutustumassa Siilinjärvellä sijaitse-
viin Kemiran tehtaisiin. Onnettomuudes-
sa kuolivat kaikki koneessa olleet, joukos-
sa myös Mirjan Viljo-puoliso. Lapset oli-
vat pieniä, mutta elämän oli jatkuttava. 
Mirja totesikin eräässä haastattelussa, et-
tä piti ajatella ”että lapsilla on elämä edes-
sään”, siihen piti keskittyä surun keskellä. 

Mirja palasi vuonna 1983 lasten kanssa 
kotimaakuntaansa, kun hänet nimitet-

tiin Mikkelin vesipiirin johtajaksi. Hän 
tunsi vanhastaan maakunnan olosuhteet 
ja ihmiset, joten uuden tehtävän vastaan-
otto sujui häneltä helposti. Mirjan erityi-
senä huolena oli Etelä-Savon ainutlaatui-
sen järviluonnon suojelu ja siihen liitty-
vä tutkimus ja kehittäminen. Vesipiirissä 
arvostettiin erityisesti Mirjan ammatil-
lista osaamista ja ehdottoman tasapuo-
lista ja oikeudenmukaista johtamistapaa. 
Eläkkeelle Mirja jäi vuonna 1994. Hänen 
kiinnostuksensa vesiin ja muuhun ympä-
ristöön jatkui kuitenkin tiiviinä myös elä-
kevuosina. Hänen näkemyksensä ja koke-
muksensa vesiensuojelusta olivat arvok-
kaana apuna vielä aivan viime vuosina, 
kun kirjoitettiin Suomen vesiensuojelun 
vaiheita käsittelevää historiikkia. 

Mirja muisteli meidän Valkonauhan jä-
senten kesken työuraansa. Hän sanoi, et-
tei kokenut tulleensa ”vähätellyksi” mies-
valtaisella alalla lukuun ottamatta joita-
kin yksittäisiä alkuaikojen kokemuksia. 
Uusissa tehtävissä työtoverit tottuivat pi-
an naiseen työtoverina, mutta suhtautu-
minen työyhteisön ulkopuolella saattoi 
olla ennakkoasenteista. Tyypillistä oli, et-
tä monissa tilaisuuksissa Mirjaa esitettiin 
statuksesta riippumatta sihteeriksi. ”Ve-
sien likaajien” edustajat, näkemyseroista 
huolimatta, olivat Mirjaa kohtaan yleen-
sä asiallisia ja jopa arvostavia. Ensim-
mäisinä työvuosina neuvotellessaan vas-
tapuolen arvovaltaisten edustajien kans-
sa, muisteli Mirja aristuksen joskus hii-
pineen mieleensä. Tällöin hän kertoi aja-
telleensa: ”Minulla on tehtävänä toteuttaa 
vesiensuojelua vesilain säädösten mukai-
sesti, joten ei minun tarvitse mitään tai 
ketään pelätä”. 

Mirja tuli mukaan Mikkelin Valkonau-
han toimintaan 1980-luvulla muutettu-
aan Helsingistä Mikkeliin. Tuolloin Mik-
kelin Valkonauhan työmuotoina olivat 
kurssi- ja seminaaritoiminta sekä per-
jantai-iltaisin Mikkelin torilla toiminut 
”Jeesus-vaunu”. Vaunulla Mirja ja mo-
net muut valkonauhasisaret keskustelivat 
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nuorten ja myös monien päihdeongel-
maisten kanssa. He auttoivat myös pien-
ten haavojen sitomisessa ja joskus saattoi-
vat väsyneitä nuoria kotiinkin. 

Mirja toimi Mikkelin Valkonauhan joh-
tokunnassa ja oli Suomen Valkonauhalii-
ton varapuheenjohtajana vuosina 1989–
1997. Liitossa 1990-luvun alkuvuodet oli-
vat haasteellisia, sillä siihen osui talou-
dellinen lama-aika ja toiminta-avustus-
ten väheneminen. Mirjan positiivisuus ja 
osaaminen auttoivat kehittämään liiton 
toimintaa ja pitämään katseemme uhki-
en sijaan mahdollisuuksissa. 

Mirja oli helposti lähestyttävä, sydämelli-
nen ja auttavainen ihminen. Hän arvosti 
aidosti muita ihmisiä ja kaikkien mielipi-
teitä. Mirja oli työtoverina ja esimiehenä 
ehdottoman oikeudenmukainen ja ystä-
vänä luotettu. Hän säilytti uteliaisuuten-
sa ja ennakkoluulottomuutensa uusia asi-
oita kohtaan läpi koko elämänsä. Mirjan 
rakkaimmat harrastukset olivat hänen 
luonteensa mukaisia. Hän toimi aktiivi-
sesti Mikkelin Valkonauhassa sekä seura-
kuntaelämässä. Luonto oli Mirjalle hen-
kireikä kiireisen työelämän ja kaupungis-
sa asumisen lomassa. Tärkeitä paikkoja 
olivat sekä Savitaipaleella Kuolimon ran-
nalla sijaitseva kesämökki että kotitilan 
maat Joroisissa. Hän liikkui mielellään 
Savitaipaleen ja Joroisten metsissä mar-
joja ja sieniä keräten. Lapset Pasi ja Sari, 
seitsemän lastenlasta sekä viisi lastenlas-
tenlasta merkitsivät hänelle hyvin paljon. 

Mirja kulki tietään ennen muuta jokapäi-
väisen elämän pienissä eleissä. Hän ei me-
telöinyt tai kiivaillut, oli pikemminkin ta-
soittamassa tunnelmia jos Valkonauhan 
kokouksissa oltiin jostakin asiasta tur-
hankin intomielellä. Mirjan elämään oli 
mahtunut niin paljon, että hän osasi näh-
dä laajasti. Hän piti arvossa lujia siteitä, 
toisen auttamista ja tuo arvostus näkyi 
Mirjan arjessa monin tavoin. 

Helena Anhavalla on eräs runo, jossa pu-
hutaan aidoista ihmisistä. Runoilija suree, 
että aidot ihmiset ovat vähenevä luonnon-
vara. Heidän kohtalokseen koituu epäai-
to ajanmeno samaan malliin kuin salaoji-
tus vie mesimarjat. Yhä useampiin sopii 
lause ”Ymmärretään kaiken hinta, mutta 
ei minkään arvoa”. Mirja oli tyystin toi-
senlainen. Hän oli sellainen aito ihminen, 
jonka luona ei tarvinnut eikä voinutkaan 
koketeerata. Siksi oli niin helppo olla Mir-
jan lähellä. Hän hallitsi hienot kammarit 
ja tunsi ”kansakunnan kaapin päällä ole-
vat”, mutta ne asiat eivät koskaan hämär-
täneet hänen arvojaan ja sisintä sieluaan. 

Mirjan koti oli kaunis, ikkunalla ja puu-
tarhassa kukkivat kukkaset. Runossa, jos-
sa Helena Anhava haikailee aitoja ihmi-
siä, ovat viimeisinä sanoina:

Aina joku syysleimukukka jää meistä 
muistuttamaan. 

Mirjalta jäi varmaan monta ja monenlais-
ta kukkaa hänestä muistuttamaan. Ja vie-
lä lisäksi hyvämultainen kasvualusta. Sii-
tä on hyvä seuraavan polven jatkaa niin 
perheen piirissä kuin myös Valkonauhan 
työssä.

Kun ikkunaa kosketti rusko,  
sait nukkua onnellinen, 
ja silmäsi painuivat rauhaan 
jo aamua katsellen. 
Ja aamussa nähdä kerran saat 
kasvot elämän Herran. 
On elämä täydellinen.

(Niilo Rauhala)

Tässä muistokirjoituksessa Mirjan am-
mattiuraa koskevan osuuden on laatinut 
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin (myö-
hemmin Etelä-Savon ympäristökeskuk-
sen) johtajana Mirjaa seurannut Heikki 
Teräsvirta ja valkonauhatyötä koskevan 
osuuden pääsihteeri Irja Eskelinen.
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Kävin päiväkodissa vierailulla. Siel-
lä oli menossa opetustuokio keitti-
ön siisteydestä. Lastentarhanopet-

taja kasvatti kysymyksin pientä poikaa – 
ikään kuin tietokilpailuhengessä: viiden 
pisteen vihje, kolmen pisteen vihje jne. 
Kysymys kuului: mitä on tapahtunut?

Ensimmäinen vastaus oli: ”Täällä on 
sotkuista”. Apukysymyksen jälkeen po-
jan toinen vastaus oli: ”Joku on sotke-
nut”. Ammattikasvattajan taidolla lopuk-
si puristui kolmas vastaus: ”Minä kaadoin 
maidon keittiön pöydälle.”

Syy ja seuraus kirkastuivat. Seuraus: 
”Keittiö on epäsiisti.” Syy: ”Minä kaadoin 
maidon keittiön pöydälle.” 

Eikö meillä jo kasvaneil-
lakin ole aikalailla pikku-
pojan vastaukset? Kuin-
ka usein mekin etenem-
me tällä kolmijaolla. En-
sin vain toteamme ku-
vaillen tilanteita – täällä 
on sotkuista. Sitten passi-
voimme kaiken – joku on 
sotkenut. Ja kuinka usein 
kolmas taso jääkin piiloon 
– minä olen sotkenut.

Yksi ihmeellisistä laeista 
on syyn ja seurauksen la-
ki. Seurauksilla on syyn-
sä. Ainakin pääsiäistä en-
nen, paaston ja katumuk-
sen hetkellä on paikallaan 

kysyä, missä seurauksissa syy olen minä? 
Missä kotiriitelynä näkyvissä seurauksis-
sa syynä olen minä? Missä lähimmäisten 
yksinäisyydessä tai surussa syynä olen 
minä? Missä työpaikan epäonnistumisis-
sa syynä olen minä? Mikä maailman kär-
simys ei ole edes minimaalisesti lievitty-
nyt minun syystäni?

Syyn seurauksena voi olla myös ilo. Meil-
lä on myös taito tehdä hyvää. Siksi on tär-
keä tunnistaa myös ne iloiset seuraukset, 
jotka ovat meidän syytämme. Lapsen ilo, 
puolison hymy tai lähimmäisen kiitolli-
suus. 

Pääsiäinen on lopulta iloisimman ilon 
juhla. Seuraus: Kuolema on voitettu. Syy: 
Jeesus. 

Haluan kiittää Valko-
nauhaliiton ystäviä tär-
keästä laupeudentyöstä 
ja toivottaa kaikille Val-
konauha-lehden lukijoil-
le iloista pääsiäisjuhlaa 
ja hyvää kevättä!

tEEMU LAAjASALO
Helsingin hiippakunnan 

piispa

Seuraus ja syy

     Hengellinen
kirjoitus
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Ylisukupolvisia taakkoja
parisuhteen ja vanhemmuuden kannossa

Kaikki ihmiset yrittä-
vät löytää elämässään 
uuden syntymisen 
mahdollisuuden, mis-
sä oman elämän suun-
taa ei häirittäisi tai 
kertyneet kokemukset 
eivät olisi niin suuria, 
että menetetään hen-
kilökohtainen olemas-
saolon kokemus ja jat-
kuvuuden tunne. (Do-
nald Winnicott,1962)

Lapsi ei ole tulos vain vanhempiensa aja-
tuksista ja odotuksista, vaan häneen vai-
kuttaa yhtä vääjäämättömästi tapa, jol-
la hänen isovanhempansa ovat käyttäy-
tyneet lapsen vanhempien lapsuudessa. 
(Didier Dumas, 2008)

Ylisukupolvisuus tarkoittaa sukupolvel-
ta toiselle siirtyviä kokemuksia, jotka vai-
kuttavat ihmisen itsekokemukseen iden-
titeettiin ja rooleihin. Historia, kulttuu-
ri, yhteiskunnalliset tekijät, ajan ilmapii-
ri, aikaisemmat sukupolvet, perhe ja pari-
suhde vaikuttavat ihmisen kokemukseen 
omasta itsestä. Psykoanalyytikko, psy-
kiatri Martti Siirala on 1960-luvulla ke-
hittänyt taakkasiirtymä käsitteen: Se mi-
kä ei tule jaetuksi, tulee jonkun kannetta-
vaksi – taakkasiirtymäksi. Siiralan ajat-
telusta psykoanalyytikko Pirkko Siltala 
(2016) on kirjoittanut kirjan Taakkasiir-
tymä – trauman siirto yli sukupolvien.
Alkuperäinen taakka eli kokemus, jon-
ka merkityksiä emme ole voineet käsitel-

lä omassa mielessäm-
me tai, mitä siitä em-
me ole voineet jakaa 
toisen kanssa, siirtyy 
läheisiin ihmissuh-
teisiin. Nämä siirrot 
muodostavat ihmisten 
suhteissa ikään kuin 
näyttämöitä, missä al-
kuperäinen käsitte-
lemätön tapahtuma 
toistuu samanmuo-
toisena ajankohtaisis-
sa ihmissuhteissa. Esi-

merkkinä voisi olla tilanne, missä omien 
vanhempien avioerokokemus on jäänyt 
lapselle käsittämättömäksi ja puhumat-
tomaksi, jonka seurauksena on suurempi 
paine erota omasta parisuhteesta. Lapsi 
on sinänsä selviytynyt vanhempien eros-
ta, mutta mitä se on hänelle merkinnyt, 
on jäänyt käsittelemättä. Ei ole ollut tois-
ta ihmistä, kenen kanssa merkityksiä oli-
si voinut jakaa. Omalla avioerolla voi tie-
dostamattomasti, toistamisen avulla, yrit-
tää selvittää, mitä vanhempien ero on it-
selle merkinnyt. 

Ihmisen tiedostamaton on ylisukupolvi-
nen ja ylisukupolvisuus on dynaamista. 
Se tarkoittaa sitä, että ihmisen mielestään 
pois torjuma tai ”unohtama” vaikuttaa 
ihmisen käyttäytymiseen ja kokemuksiin 
yhtä paljon tai jopa enemmän kuin tietoi-
set tarpeet ja toiveet. Tiedostamaton mie-
len alue ei ole passiivinen, vaan alati liik-
keessä oleva, omaa ilmaisuaan hakeva. Se 
etsii toista ihmistä, joka olisi kykenevä 
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kohtaamaan tai vastaamaan näihin tor-
juttuihin tarpeisiin ja toiveisiin ilman, et-
tä olemme mitenkään tietoisia pyrkimyk-
sistämme. 

Lapsi syntyy häntä edeltävään kolmion 
rakenteeseen, joka liittyy hänen vanhem-
piensa kasvuhistorioihin ja niiden kult-
tuuriin. Lapsen ydinminuus syntyy las-
ta varten olevan vanhemman läsnäolosta. 

Ihmisen mielen toimintoja ovat: erilaisten 
tunteiden kokeminen, niiden kestäminen 
ja säätely, mielipahan, mielihyvän, ulko-
puolisuuden, epävarmuuden, yksinäisyy-
den, kyky ajatella ja kyky itsetunnon ko-
kemiseen, kyky yhteyteen, suhteeseen, 
vuorovaikutukseen, kiitollisuuteen, kyky 
korjaamiseen ja kyky oppia sekä muistaa. 
Varhaisessa vuorovaikutuksessa ”hyväs-
tä” sisäisestä äidistä muodostuu persoo-
nallisuuden ydin, jonka avulla selvitään 
myöhemmin elämässä myös väistämät-
tä kohdattavaksi tulevan ”pahan” kans-
sa. Kokemus oman itsen jatkuvuudesta 
ja toisen pysyvyydestä on kehityksellinen 
saavutus. Silloin kokemus omasta itsestä 
ei riipu pelkästään siitä, mitä toinen mi-
nusta ajattelee, eikä toinen muutu minun 
omien mielialojeni mukaan.

Puolisoiden parisuhteen solmiminen to-
teutuu niin tietoisena kuin tiedostamat-
tomana prosessina. Rakastumisessa tun-
nistetaan toisessa jotain sellaista, min-
kä kautta tulee kokemus syvästä tois-
tensa ymmärtämisestä. Samanlaisuus 
kasvuhistorian kokemuksissa on syvän 
toistensa ymmärtämisen pohjalla, mut-
ta samalla se on suhteeseen tuleva suurin 
haaste. Suhteessa toisiinsa olevien erilais-
ten ja ristiriitaisten tarpeiden samanai-
kaisuus johtavat kilpailuun siitä kumman 
tarpeille suhteessa on tilaa. Toisen ydin-
kipuna voi olla tarve saada tarvitseman-
sa läheisyys ja toisella on tarve saada tar-
vitsemansa etäisyys suhteessa toiseen. Jos 

toistensa kohtaaminen ja omiin tarpeisiin 
liittyvä jakaminen puuttuvat, kumpikin 
kokee yksinäisyyttä. Riittävä puolisoiden 
erillisyys, kokemustensa täydentävyys ja 
kokemustensa jakamisen jatkuvuus ra-
kentavat siltaa ”parisuhteen rotkon” yli. Se 
tarkoittaa vähitellen toinen toisensa eril-
lisenä, oman sisäisen maailmansa omaa-
vana persoonana hyväksymistä. Sen hy-
väksymistä, että molemmilla on omat to-
dellisuutensa, joihin osalliseksi pääsemi-
nen voi mahdollistua vastavuoroisen ko-
kemusten ja tunteiden jakamisen avulla. 

Ihmisen kasvu ja kehitys jatkuvat läpi 
elämän, kun joudumme aina uusissa elä-
mänvaiheissa ja elämäntapahtumissa ky-
symään ”kuka minä olen?” ja ”kuka mi-
nä olen suhteessa toiseen ja mikä on oma 
paikkani toisten keskinäisessä suhteessa?”. 
Ihminen voi tavoittaa missä elämänvai-
heessa tahansa yhteyden itsessä olevaan 
eri ikäiseen sisäiseen lapseen ja sen koke-
muksiin. Ihminen pyrkii integraatioon 
eli saamaan yhteyden omaan itseen kuu-
luviin eri puoliin ja ominaisuuksiin. On 
tarve saada nämä eri puolet tasapainoon 
omassa itsessä. Parhaimmillaan parisuh-
teessa ja perheessä puolisot voivat jatkaa 
omaksi itseksi tulemista. Parisuhde voi 
auttaa omista vanhemmista eriytymisen 
ja itsenäistymisen jatkumista. Parisuh-
teen kannossa vanhemmuus voi mahdol-
listaa yhteyden itsessä olevaan sisäiseen 
lapseen. On mahdollista saada korjaava 
kokemus suhteessa pettymyksen aiheut-
taneisiin omiin vanhempisuhteisiin. Nä-
mä prosessit eivät toteudu ilman ristirii-
toja, pettymyksiä ja surua. Tässä tiivistyy 
samalla se elämän tosiasia, että parisuhde 
ja vanhemmuus sisältävät ihmisen kaik-
kein haastavimmat kysymykset, niin suh-
teessa itseen kuin kykyyn suhteeseen toi-
seen. 

Vastavuoroisessa suhteessa molemmil-
la tulee olla riittävästi ratkaistuna se, mi-
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ten olla suhteessa toiseen niin, että voi säi-
lyttää riittävän oman todellisuuden ko-
kemuksen ja kuitenkin ottaa huomioon 
toisen kokemuksen todellisuus. Vastaus 
tähän kysymykseen sisältää monikerrok-
siset yhteydet ylisukupolvisiin kokemuk-
siin ja siihen, mikä tila ihmisellä on ollut 
omaksi itseksi kasvamiselle. Voiko todel-
lisesti uskaltautua suhteeseen toiseen, vai 
vetäytyykö suhteesta ja pyrkii tiedosta-
mattaan itsepintaisesti pakottamaan tois-
ta omaan todellisuuteensa. Suhteeseen 
uskaltautumisen esteenä voi olla pelko 
oman itsen menettämisestä tai pelko hy-
lätyksi tulemisesta. 

Aikuisten ja lasten kehityksellisten pro-
sessien kerroksellisuus, sisäkkäisyys ja 
saman- ja eriaikaisuus tuovat haasteita 
vuorovaikutussuhteisiin perheessä. Puo-
lisot pyrkivät saamaan toisensa käyttäy-
tymään ja suhtautumaan omaan itseen, 
kuten se kasvuhistorian vanhempi, johon 
asianomaisella suhde on jäänyt ristirii-
taiseksi. Toistamisen avulla pyritään toi-
saalta muistamaan ja toisaalta jatkamaan 
kesken jäänyttä omaan kasvuun ja kehi-
tykseen liittyvää. Tiedostamattomana 
toiveena on voida käsitellä aiempaa pet-
tymystä ja ilmaista pettymykseen liittyviä 
tunteita. Kysymyksenä voi olla koko elä-
män omaa mieltä vallinnut kysymys: Hy-
väksytkö sinä minut sellaisena kuin olen, 
voinko luottaa rakkauteesi ja sen jatku-
vuuteen? Toiselta voidaan tiedostamatto-
masti velkoa sellaista, mitä omassa kas-
vuhistoriassa suhteessa vanhempaan ei 
ole toteutunut.

Lapsen syntyessä puolisoista tulee äiti ja 
isä, joka aktivoi uudella tavalla suhteen-
sa omaan äitiin ja isään sekä kokemuksen 
omasta paikasta kolmiossa. Kokemus-
ta puolisosta alkaa tunteensiirrossa valli-
ta suhde omaan äitiin ja isään. Vauva ja 
eri ikäinen lapsi aktivoivat omassa itsessä 
olevan lapsen kokemat kohtalot. Lapsen 

syntyminen nostaa pintaan kokemukset 
omien sisarusten syntymästä ja omasta 
paikasta suhteessa äidin ja uuden vauvan 
kolmiossa. Haasteeksi, niin parisuhteessa 
kuin vanhemmuudessa, tulevat kolmen- 
ja monenkeskisistä suhteista selviytymi-
nen. Toisaalta lapsi aktivoi vanhemmas-
sa oman lapsena olemiseen liittyvän vail-
le jäämisen ja haavoittuvuuden. Lapsi voi 
joutua oman kasvun ja kehityksen kus-
tannuksella olemaan vanhemman mielen 
tasapainoa varten. 

Suomessa perheistä ovat puuttuneet isät 
sukupolvelta toiselle sotien vaikutukses-
ta. Ylisukupolvisen isän puuttumisen 
taakkasiirtymän merkitykset elävät edel-
leen perheissä. Ne ilmenevät aikuisten las-
ten kokemana vaikeutena selviytyä omista 
parisuhteistaan ja rooleistaan, lasten syn-
tymän aiheuttamasta kolmen- ja monen-
keskisistä haasteista. Vaikeus selviytyä 
kolmen suhteessa näyttäytyy ajassam-
me lisääntyvinä avioeroina. Kyse on ai-
kaisempien sukupolvien kokemista kuor-
mituksista, perheissä vanhempien keski-
näisen suhteen puuttumisen taakkasiir-
tymistä sukupolvien ketjussa. Avioero 
on toisaalta myös mahdollisuus vapautua 
sellaisten taakkasiirtojen kuormituksesta, 
jotka aiheuttavat ratkaisematonta pahoin-
vointia sekä aikuisille että lapsille. 

Vanhempien omat kasvuhistorian trau-
maattiset kokemukset näyttämöllistyvät 
perheen suhteissa. Avuttomuus ja keinot-
tomuus vastata lapsen ja nuoren iänmu-
kaisiin tarpeisiin voi tuntua ylivoimaisel-
ta. Nuoren eriytyminen ja itsenäistymis-
pyrkimykset aktivoivat vanhemman omat 
ero- ja hylkäämiskokemukset. Terve pet-
tymys vanhempaan kääntyy omaan itseen 
ja omaan ”mokaamiseen”. Nuori ”säästää” 
vanhempia omilta huoliltaan ja kehityk-
seen kuuluvilta prosesseiltaan. Nuori ko-
kee olevansa yksin, hän ei tiedä välittääkö 
minusta kukaan, tajuaako kukaan miltä 
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minusta tuntuu? Kun 
vanhemman oma ai-
kuistuminen on jäänyt 
liian keskeneräisek-
si, vanhempi menettää 
kyvyn toimia nuoren 
kehitykseensä tarvit-
tavien tunteiden sisäl-
lyttäjänä. 
 
Vanhemmuuden puu-
te merkitsee lapselle ja 
nuorelle traumaattista 
kokemusta ja se vahin-
goittaa lapsen kehitys-
tä. Vanhemmuuden puute on lapselle jat-
kuva traumaattinen kokemus. Se on yllä-
pidetty trauma, josta selviytymiseen me-
nee loppuelämä. Koettu vanhemmuus 
kuten vanhemmuuden puute siirtyvät su-
kupolvelta toiselle kantavana voimana tai 
taakkasiirtymänä. Kokemukseksi voi jää-
dä joko kiitollisuus tai loputtomalta tun-
tuva velka, jota yrittää velkoa läheisiltään 
suostumatta pettymään ja suremaan sekä 
hyväksymään vanhempien ja oman itsen 
rajallisuutta. 

Ylisukupolvisista taakkasiirtymistä ja 
traumaattisista kokemuksista voidaan va-
pautua omaan historiaan ja kansalliseen 
historiaan tutustumalla. Se mahdollistuu 
kun uskaltautuu kuulemaan aikaisemmil-
ta sukupolvilta heidän kokemaansa ja ky-
kenee linkittämään koettua omaan elä-
mäntilanteeseensa. Se merkitsee tulemis-
ta tietoiseksi siitä, mitä itse siirtää omien 
vanhempiensa parisuhteesta omaan ny-
kyiseen suhteeseen. 

On hyvä kysyä, millaisen parisuhteen olen 
sisäistänyt ja miten se vaikuttaa omaan 
tapaani olla parisuhteessa? Tai, mitä sel-
laista toistan omassa vanhemmuudessa, 
josta olen luullut jo vapautuneeni? Ihmi-
sellä on taipumus muodostaa oma todelli-
suutensa sellaiseksi kuin hän haluaisi sen 
olevan. Nykyisin uskotaan, että tietoisuus 

meitä edeltäneiden su-
kupolvien kokemuk-
sista voi estää ylisu-
kupolvisten taakkojen 
eteenpäin siirtymisen. 

Elämä ON, joka tar-
koittaa myös suostu-
mista siihen, että kan-
namme aikuisina mu-
kanamme taakkasiir-
tymiä ja jopa siirräm-
me niitä eteenpäin. 
Samalla on tärke-
ää ymmärtää, että on 

myös toivoa korjaavien kokemusten mah-
dollistumisesta ja ylisukupolvisten taak-
kasiirtymien ketjujen katkeamisesta. 
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l MITä PääSIäINEN MERKITSEE 
TEILLE?
Pääsiäinen on minulle hiljentymi-
sen aikaa. Pääsiäisen sanoma muis-
tuttaa kärsimyksestä, mutta ennen 
kaikkea toivosta.

l ONKO TEILLä JOKIN PääSIäISMUISTO, 
JONKA VOISITTE JAKAA LUKIJOILLEMME?
Pääsiäislauantai on Pohjanmaalla trullien 
liikkumispäivä. Muistan kun tyttäremme 
3-vuotiaana halusi myös trulliksi. Eipä aut-
tanut kuin tehdä lähes 100 ”vitsaa” ja itsekin 
lähteä kaveriksi liikkeelle. No hauskahan sitä 
oli naapureita tavata ja loihtia ”tuoreeks ter-
veeks”.

l KUINKA VIETäTTE PääSIäISTä NyKyI-
SESSä ELäMäNTILANTEESSANNE?
Pääsiäisen vietämme yhdessä perheen kanssa 
Seinäjoella. Perinteisesti kotona. Lauantaina 
Pohjanmaalla liikkuvat trullit ja kokot sytty-
vät. Sunnuntaina käymme kirkossa.

                  
Kolme kysymystä 

yhteiskunnan päättäjälle

EdUSKUnnAn PUHEMIES

Paula Risikko
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Muistoja ja kiitoksenaiheita

Valkonauhasisar Anja Keltomä-
ki on jo 85-vuotias pirteä eläke-
läinen. Hän asuu nykyään Turun 

kupeessa Vahdossa, mutta hänen valko-
nauhauransa alkoi Hämeenlinnan Valko-
nauhan piiristä. Valkonauha perusti Hä-
meenlinnan kaupungin ja seurakunnan 
tuella keväällä 1972 Neuvonta-aseman 
nuorille. Aseman vastuullisena työnteki-
jänä toimi viiden vuoden ajan hämeenlin-
nalainen seitsenlapsisen suurperheen äiti 
Anja Eloranta, nykyinen Keltomäki. Ase-
ma sijaitsi puutalossa Linnankatu 18:ssa. 

Kuinka Anjan tie vei Hämeenlinnaan ja 
Neuvonta-aseman työntekijäksi? Anja 
syntyi Terijoella ja koki kaksi evakkomat-
kaa turvaan sodan jaloista. Sodan jälkeen 
hän asettui Turkuun, jossa isä toimi puo-
lustusvoimien palveluksessa. Rippikirk-
kona oli jyhkeä Turun tuomiokirkko ja 
kouluna tyttökoulu.

Anja avioitui nuorena ja perhe kasvoi 
vauhdilla. Elämän huolilta ei säästytty 
kun lapset lähestyivät murrosikää. Anjan 
elämänarvoihin vaikutti voimakkaasti ta-
pahtumat, jotka alkoivat hänen tyttärensä 
karkumatkasta Ruotsiin. Mukana oli tyt-
tären ystävä, jonka vanhemmat olivat us-
kon ihmisiä. He veivät huolensa rukouk-
sen kanssa Jumalalle kun tyttöjä ei kuulu-
nut kotiin. Esimerkin rohkaisemana An-
jakin purki hätänsä rukoukseen. Seuraa-
vana yönä hän näki yöllä unen, jossa sai 
sisimpäänsä tiedon: huomenna saat kuul-
la tyttärestäsi. Anja muistelee: ”Paino pu-
tosi päältäni ja nukuin pitkästä aikaa pa-
remmin. Seuraavana iltapäivänä meille 
soitettiin poliisilaitokselta, että tytöt oli-

vat löytyneet. Olimme tehneet heistä et-
sintäkuulutuksen. Tytöt lähetettiin Ruot-
sista laivalla Turkuun ja saatoimme ha-
kea heidät sieltä kotiin.” Tapahtumat vei-
vät Anjan syvemmin uskonkysymysten 
äärelle ja synnyttivät vahvan uskonkoke-
muksen, joka on kantanut häntä sen jäl-
keen. 

Anja pääsi apuohjaajaksi seurakunnan il-
tapäiväkerhoon, josta olisi koulutettu var-
sinaiseksi ohjaajaksi. Jumalan suunnitel-
mat olivat kuitenkin toiset. Anja pyydet-
tiin myös pyhäkoulunopettajaksi. Toi-
minnassa oli mukana paljon nuoria per-
heitä. 1960-luvun loppuvuodet olivat 
voimakasta hengellisen herätyksen aikaa 
ja samanaikaisesti yhteiskunnassa oli le-
viämässä uudenlaisia vaaroja ja ongelmia. 
Huumeet tulivat Suomeen ja monen nuo-
ren elämä tuhoutui, sillä ongelmaan ei ol-
tu osattu mitenkään varautua enempää 
yhteiskunnan sosiaalityön kuin kirkon-
kaan nuorisotyön puolella.

Anja lähti mukaan vasta perustettuun 
Kansanlähetykseen ja sen myötä hän 
aloitti vierailut Hämeenlinnan vankilas-
sa. Vankilatyössä hän tapasi Hämeenlin-
nan Valkonauhan silloisen puheenjohta-
jan Aili Toivosen, joka pyysi Anjan Val-
konauhaan ja vastaperustetun Neuvonta-
aseman työntekijäksi. Anja muistelee, et-
tä hänen vastuullaan oli myös palkkojen 
maksaminen, sillä kaupunki rahoitti toi-
mintaa ja tarjosi myös työntekijäresurssia. 

Asema oli avoinna keskiviikkoiltaisin 
noin kolmen tunnin ajan. Kävijät oli-
vat parikymppisiä vaikeuksiin joutunei-

                   Postia lukijoilta
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ta nuoria. Anja näki työssään, että monet 
kävijät olivat joutuneet perheen hylkää-
mäksi murrosiän vuosina. Hän koki, että 
vanhempien olisi pitänyt jaksaa ymmär-
tää enemmän eikä ”näyttää ovea” jos nuo-
ri oli joutunut ongelmiin vaikka päihtei-
den kanssa. Aukioloiltoina asema tarjosi 
keskusteluapua, teetä ja voileipiä. Keski-
määrin kävijöitä oli noin 10 illassaan.

Anjan työura jatkui viiden neuvonta-ase-
man vuoden jälkeen erilaisissa tehtävis-
sä. Hän oli Pelastusarmeijan Suojakodin 
emännän sijaisena, kahvilanmyyjänä ja 
Parolassa sotilaskodin kahvilan työnteki-
jänä. Kaiken aikaa työn rinnalla on kul-
kenut vapaaehtoistyö Valkonauhassa ja 
seurakunnissa.

Jäätyään eläkkeelle Anja muutti Turun 
seudulle, sillä meri-ilmasto on suotuisa 
astmaatikolle. Sielläkin monimuotoinen 
auttamistyö on jatkunut. Anja käy kuu-
kausittain Venäjän Karjalassa avustusryh-
män kanssa. Karjalaan viedään ruokaa, 
vaatteita ja erityisesti uskon sanomaa. 

Anja haluaa jättää valkonauhasisaril-
le viestinä, että oltaisiin innokkaita Her-

ran työssä muistaen aina pyytää Juma-
lan tahdon toteutumista maailmassa ja 
omassa elämässä. Anja on korkeasta iäs-
tään huolimatta aktiivinen. Hän rukoi-
lee paljon kaikkien sydämelleen annet-
tujen ihmisten puolesta ja kirjoittaa myös 
runoja. Anjan runoja on nyt sävelletty ja 
sovitettu lauluiksi. Laulujen ensikonsert-
ti on Vahdon kirkossa toukokuun 27. päi-
vänä. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan 
ja nauttimaan! 

Anjan runoterveiset kaikille Valkonauha-
lehden lukijoille:

Auringon paiste päiviesi myötä,
antakoon Herra lepoa ja työtä,
vihreitä ituja sydämen pintaan,
lämpimiä ajatuksia ystävien rintaan.
Taakat kun kantaa jakamalla sen,
todeta saa sanan ihmeellisyyden:
Kevyempi kuorma itselles on,
Jeesuksen voima uupumaton.

IRjA ESKELInEn

Vas. Anja Keltomäki Anja Keltomäki pihallaan Varpu-
miniän tekemä feresi päällään. 
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”Rakas rämä, mutta oma”
”Aina kuullaan seireenien kutsu, mutta 
sitä oppii välttämään.” näillä lohdullisilla 
sanoilla päätti luennoitsija Heidi Härkö-
nen, www.ohjausavain.fi, Helsingin Val-
konauhassa riippuvuuksia käsittelevän 
seminaarin syyspuolella 2017. Härkönen 
kertoi erilaisista riippuvuuksista, ensi-
sijaisesti päihteistä. Kuuntelemassa oli 
toistakymmentä henkilöä.

addiktio eli riippuvuus 
Alkoholismi lienee tunnetuin riippuvuus. 
Se voi kulkea sukupolvien ketjussa, vaik-
kapa 1800-luvulta saakka, kertoo Här-

könen omakohtais-
ten kokemuksien-
sa kautta. Addiktio-
sanaa alettiin käyt-
tää 1990-luvulla. Se 
tarkoittaa paitsi al-
koholiriippuvuutta 
myös muita riippu-
vuuskäyttäytymisiä. 

Addiktiot voi-
daan jakaa päihtei-
den lisäksi eri osa-
alueisiin, kuten os-
tamiseen ja tuh-
laamiseen, pelaa-
miseen, rikoksiin, 
esim. näpistelyyn, 
harrastuksiin, pa-

konomaiseen opiskeluun tai -harjoituk-
siin. Lisäksi on ihmis-, ajatus-, parisuh-
de- ja tunneriippuvuutta. Työriippuvuus 
on myös usein kuultu termi. 

Missä kulkee riippuvuuden raja? Riip-
puvuuskäyttäytyminen on toistuvaa ja se 

aiheuttaa aluksi suurta mielihyvän tun-
netta. Riippuvuuksien tahdonalainen 
säätely tuottaa kuitenkin vaikeuksia, sillä 
riippuvuutta ohjaa sisäinen pakko ja ha-
lu. Riippuvuuden estyminen tuottaa pa-
haa oloa ja ahdistusta.

Syyt riippuvuuksien syntyyn voivat ol-
la hyvin moninaisia. Perheongelmat, ku-
ten väkivalta, köyhyys ja erilaiset traumat 
ovat tavallisimpia. Myös ajan vaatimuk-
set, koulutuksen- ja työelämän vaikeudet, 
huonot ihmissuhteet, häpeäntunne ja eri-
laisten päihteiden käyttö, jotka jopa su-
kupolvien ketjussa, voivat altistaa riippu-
vuuksille.

seuraukset 
Viimeisten sotiemme vaikutusta päihtei-
den käyttöön ei voi vähätellä. Arvet nä-
kyvät vielä nykyisissäkin sukupolvissa. 
Viime vuosisadan alkupuoliskolla olleista 
sodistamme palasi paitsi fyysisesti vauri-
oituneita, myös henkisesti traumatisoitu-
neita miehiä, joista osa oli jäänyt riippu-
vaiseksi erilaisiin päihteisiin kuten am-
fetamiiniin. Sitä käytettiin sodassa mm. 
kaukopartiointitehtävissä, jotta sotilaat 
pysyisivät hereillä öisillä, pitkillä parti-
ointimatkoillaan. Osa miehistä jäi sodan 
jälkeen huume- ja alkoholiriippuvaisik-
si, jotkut jopa ”siltojen alle korvikeaineita 
juoviksi pultsareiksi”. Heitä tapasi elossa 
vielä 1970-luvun Helsingissä. 

Perheidensä luo takaisin selvinneiden 
sotilaiden henkiset sodan arvet ”pysyi-
vät osalla piilossa”, eikä sodasta enää kos-
kaan haluttu edes puhua. Osalla ne pur-
kautuivat mm. väkivaltana. Perheet kär-
sivät, kun päihtyneiden miesten väkival-
ta kohdistui mihin milloinkin, vaimoon, 
lapsiin, eläimiin ja näin ollen se jätti ikä-

Heidi Härkönen luennoimassa 
Helsingin seminaarissa. 
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”Rakas rämä, mutta oma”
vät jäljet seuraaviin ja vielä sitäkin seuraa-
viin sukupolviin. 

Vaurioituneet miehet kasvattivat lap-
siaan väkivallalla ja vähättelyllä. Lapsille 
arvaamaton aikuinen aiheutti pelkoja ja 
epävarmuutta. Lapsille saattoi näin ollen 
kehittyä erilaisia selviytymisrooleja, ku-
ten sovittelijan-, syntipukin- ja sankarin 
rooli. Lapsi saatettiin myös ”unohtaa” ja 
hän saattoi elää lapsuutensa yksinäisenä, 
vailla aikuisen turvaa ja hyväksyntää. 

perheen merkitys ja toipuminen
”Perhe on paikka, jossa voi opetella rak-
kautta”, toteaa Härkönen. Varhaiset per-
hekokemukset muovaavat tapaa nähdä 
maailma. Suojamekanismit ja toimin-
tatavat kehittyvät vuorovaikutukses-
sa. Perheessä kasvaminen vaikuttaa per-
soonan ja tunteiden kehittymiseen. Sota-
traumat vaikuttavat useampaan sukupol-
veen, mutta jälkipolvien perheiden toi-
mivat ihmissuhteet auttoivat ja voivat 
yhäkin auttaa läpikäymään ja irrottautu-
maan riippuvuutta ylläpitävistä suojaroo-
leista. Aiempien sukupolvien tilanteiden 
tunnistaminen, anteeksiantaminen ja oi-
valtaminen voi myös vapauttaa niistä ja 
epämääräisistä pahan olon tunteista.

Alkoholismissa tai muissa riippuvuuk-
sissa ei ole välttämättä henkilön omaa ky-
kyä tiedostaa ongelmansa. Tilalle arkeen 
olisi rakennettava jotain muuta, kuten 
ilon hetkiä. Ilon merkitys riippuvuuksis-
ta toipumisessa on tärkeää, mutta se voi 
olla vaikeaa, sillä riippuvuuden lakkaami-
sen jälkeen on hankalaa löytää mielihy-
vää mistään. 

Riippuvaisella ihmisellä itsellään on 
oltava tarve muutosprosessiin. Prosessin 
kautta pyritään parantamaan terveyttä 

ja hyvinvointia elämällä itseohjautuvasti. 
On siis oltava oma tietoisuus ja tarve nor-
maalista terveydentilasta, mielestä ja voi-
masta.

On myös hyödyllistä tunnistaa omia 
tarpeita, mahdollisesti nähdä ja kohdata 
uusia ihmisiä tai luoda suhteita ”kadok-
sissa oleviin” sukulaisiin ja ystäviin. Hy-
vät sosiaaliset suhteet ja verkostot tarjoa-
vat tukea, ystävyyttä, rakkautta ja toivoa. 
Erittäin tärkeää on irrottautua haitallisis-
ta ihmissuhteista ja tuhoisista toimintata-
voista.

Toiminnan ja tuen on oltava toistu-
vaa, jotta toipuminen on mahdollista. It-
selle on tehtävä selkeät tavoitteet. Tietoi-
set, terveet valinnat tukevat fyysistä ja 
psyykkistä hyvinvointia. Keskittyminen 
mielihyvää tuottavaan toimintaan, siihen 
kaikkeen, mikä itsestä tuntuu luontevalta 
ja ”omalta”, antaa voimaa ja tukee riippu-
vuuksista vapautumista.

Riippuvuuksista voi päästä ominkin 
voimin irti, vaikka se on vaikeaa. Apua 
on kuitenkin tarjolla ja tukea tarjoaviin 
paikkoihin voi olla hyvä hakeutua silloin 
kun on vakavia vaikeuksia selviytyä ar-
jesta ja myös silloin jos jaksamista kuor-
mittavat fyysiset tai psyykkiset ongelmat. 
Oma koti, terveys, ihmissuhteet ja miele-
käs tekeminen ovat tärkeitä toipumisen 
osa-alueita riippuvuuksista selviytymi-
sessä.

teksti ja kuva PIRjO SIPILä

Riippuvuuksista ja niistä irrottautumi-
seen löytyy lisää tietoa internetistä 

googlettamalla esim. sana ”riippuvuudet”.



Eläviä sanoja

Herra, en tiedä

mitä minun pitäisi pyytää.

Vain sinä tiedät, mitä tarvitsen.

Sinä rakastat minua paremmin

kuin itse osaan itseäni rakastaa.

Isä, anna lapsellesi sitä,

mistä hän ei edes tiedä,

miten sitä sinulta anoisi.

En uskalla edes pyytää.

Annan vain sinulle sydämeni

ja avaan sen sinulle

Katso hätääni, jota en edes itse tunne.

Francois de Fénelon
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