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Pääkirjoitus

Lehdestä nro 1/2022 saimme lukea 
toimittaja, tietokirjailija Elina Jär-
ven artikkelin hänen kirjastaan Tu-

ho ja toivo – suomalaisen huumetodelli-
suuden vuosikymmeniä, jota Hannele 
Töyry Kuopion Valkonauhasta on kom-
mentoinut omassa kirjoituksessaan. Olen 
lukenut tämän kirjan ja täytyy todeta, et-
tä se oli rankkaa luettavaa. Vaikka eri-
laisten riippuvuuksien hoito Suomessa 
on melko pirstaleista, olen ylpeä Suomen 
Valkonauhaliitosta, jossa pienin resurs-
sein tehdään päihteiden käytön vastais-
ta työtä yksilö- ja ryhmätasolla mata-
lalla kynnyksellä ammattitaitoisten te-
rapeuttien avulla. Paikallisyhdistyksis-
tä Lappeenranta vierailee kahdesti vuo-
dessa paikallisessa päihdekoti Siltalassa. 
Kaikki asukkaat ovat tervehtyneet riip-
puvuuksistaan ja sinne on ai-
na ilo mennä, koska ryhmä on 
kova laulamaan. Viemme lau-
lulehtisiä mukanamme ja ku-
ten Karjalassa yleensä laulu 
kajahtaa.

Mikkelissä tehdään arvokasta 
työtä odottavien päihdeäitien 
ja vastikään lapsen saaneiden 

äitien hyväksi. Aurora-hankkeessa yhdis-
tyvät kolmannen sektorin sekä päihde- ja 
sosiaalityön ammattilaisten apu äideille, 
jotka haluavat tulla kuulluiksi ja paran-
tua riippuvuudesta. Äitienpäivä on lähel-
lä. Muistan, kuinka omat lapset askarte-
livat äitienpäiväkortteja päiväkodissa ja 
koulussa. Toivottavasti monen nuoren 
Aurora-hankkeen avulla raitistuneen äi-
din lapsi saa tehdä äidille kortin ja antaa 
sen parantuneelle äidille.

Halusin liittää tähän kirjoitukseen ru-
non kaikille äideille. Omistan kuitenkin 
tämän runon niille äideille, jotka tunte-
vat halua auttaa, mutta ovat voimattomia 
oman lapsen riippuvuuden edessä.

Hyvää Äitienpäivää! 

MARJUT
ROPO!LYYTIKÄINEN
varapuheenjohtaja

MARJUT ROPO!LYYTIKÄINEN
varapuheenjohtaja

Matalan kynnyksen apua tarjolla

Äiti on kielen kaunein sana,
Äiti on parhain lohduttaja.
Silloin, kun maailma syrjii lasta,
Äiti ei lakkaa rakastamasta.
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Minna Canthin päi-
vänä 19.3. kymmen-
henkinen seminaa-

rijoukko kokoontui Helsin-
gin Valkonauhaan Bulevar-
dille kuulemaan, miten tuli-
si varautua häiriötilanteisiin. 
Kouluttajana oli Hannele Ki-
vikoski poliisista. Seminaa-
rin avasi Marke Kaskimies ja 
kolme tuntia hurahti hetkessä 
tärkeän asian äärellä. 

Hannele Kivikoski oli va-
rautunut tilaisuuteen run-
saalla oheismateriaalilla, joil-
la hän elävöitti mielenkiintois-
ta esitystään. Kotivaraa tarvi-
taan mm. pitkittyneessä säh-
kökatkossa tai sairastuessa, 
jolloin ei pääse kauppaan tai 
apteekkiin. 

72 tunnin varautumissuosi-
tuksella tarkoitetaan sitä, että 
jokaisessa kodissa pitäisi olla 
valmius selvitä 
itsenäisesti häi-
riötilanteen sat-
tuessa ainakin 

kolme vuorokautta. Suositus 
on tehty yhteistyössä viran-
omaisten ja järjestöjen kans-

sa. Kolmen päivän kotivara ei 
ole erillinen hätävarasto, vaan 
tuotteita käytetään arjessa tar-
peen mukaan ja tilalle hanki-
taan uutta. Kotivara kootaan 

siis sellaisista elin-
tarvikkeista, joita 
käytämme muuten-
kin.

Helsingin Valkonauhan seminaari varautumisesta häiriötilanteisiin

Kotivara – vettä ja ruokaa ainakin 72 tunniksi

Hannele Kivikosken esitys käsitte-
li laajasti tilanteita, joissa kansa-
laisen omaehtoinen toiminta on 
tärkeää. Esimerkiksi muoviämpä-
rille löytyi monta tehtävää häiriö-
tilanteessa.  

 Paikallisyhdistykse"
toimivat

Liitto ja
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Lisätietoa: 
https://72tuntia.!/
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Oulun Valkonauha 
valmistautuu Kirkko-
päiviin
O�Kirkkotorin osastolla (Osasto 15, 
Oulun Teatteri) odotetaan 20.–21.5. 
Kirkkopäiväkävijöitä ja valkonau-
hatyöstä kiinnostuneita. Oulun Val-
konauhan jäsenet ovat tehneet kävi-
jöille lahjoitettavaksi paperienke-
leitä ja työmme hyväksi myytäviä 
koruenkeleitä. Tervetuloa tutustu-
maan, jakamaan ajatuksia ja hake-
maan oma suojelusenkelisi! 

Irja kiittää 35 vuoden matkasta
S iirryn eläkkeelle 1.9.2022. Olkoon seuraa-

jallani Inari Varimolla sama tuki ja lämpö, 
jolla olette minua tehtävässäni vahvistaneet! 

Kuvassa rakas, Taivaan kotiin siirtynyt Kirsti-
äitini, valkonauhasisar hänkin, kanssani onnel-
lisena kesäpäivänä.

Iloitsen myös yhteisestä isovanhemmuudesta 
Juhanin kanssa.  

Vain tämän hetken 
omistaa voin, 
vierellä kaikki 
se minkä koin, 
ystävän käsi, 
päivien työ. 

Niin kauan kiitän 
kuin sydän lyö.

– Anna-Mari Kaskinen –
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Tampereella valkonauhatyötä 
120 vuoden ajan

V alkonauhaliikkeen raittiustyö oli 
tarpeen Tampereella, jossa olut-
kauppoja riitti joka kadunkul-

maan. Tampereelle hakeutui runsaasti maa-
laistyttöjä etsimään paremman elämän mah-
dollisuuksia ja työhön tehtaisiin. Kaikille ei 
riittänyt luotettavia työpaikkoja eikä varsin-
kaan kunnollista asuntoa. Selma Andelin pe-
rusti 13.3. 1902 Tampereelle valkonauhayh-
distyksen yhdessä Fredrika Lundelinin ja 
Hilja Lindgrenin kanssa. Sen ohjelmassa oli 
yksilön auttamisen lisäksi vaatimus uudistaa 
lainsäädäntöä ja vapauttaa aviovaimot mie-
hensä holhouksesta. 

Yhdistys liittyi haaraosastona Raittiuden Ys-
täviin ja omaksui sen säännöt muutamilla 
muutoksilla, jotka edistivät naisasiaa. Maas-
samme elettiin tuolloin sortovuosia, ne mer-
kitsivät rajoitteita kansalaisten vapauksiin. 
Valtakunnallinen Suomen Valkonauhaliit-
to sai keisarilta perustamisluvan poliittisten 
olojen vapauduttua Suurlakon myötä v.1905. 
Tampereen Valkonauha liittyi heti perustet-
tuun liittoon ja tänä vuonna yhteistä taivalta 
on takana jo 117 vuotta.

Toiminta oli hengästyttävän runsasta: Nais-
ten yömaja perustettiin v. 1908, saatiin rahoi-
tus naispoliisin virkojen perustamiseksi, oli 
leikkikenttätoimintaa, vankila- ja katutyötä 
sekä kutsukokouksia äideille ja palvelijatta-
rille. Lasten kelloja soitettiin kesällä kello 21 
ja talvella kello 20 merkiksi lapsille siitä, että 
kaduilta tulee siirtyä koteihin. Kellojen soitto 
toteutettiin soittamalla kirkonkelloja yhtäjak-
soisesti 10 minuutin ajan. Tämä toiminta oli 
yleisön hyväksymää ja äitien kiittämää. Kodit 
olivat ahtaita ja lapset viettivät paljon aikaa 
kaduilla ja olivat alttiina monille vaaroille. 

Yksi keskeinen työmuoto oli ns. rautatielähe-
tys. Jos kaupunkiin muuttavalla, työtä vail-
la olevalla tytöllä ei ollut rahaa, työpaikkaa, 

asuntoa eikä yhtäkään tuttavaa kaupungissa, 
oli hän turvaa vailla. Tampereen valkonau-
hayhdistyksen jäsenet päivystivät rautatiease-
malla junien saapumisaikaan ja ohjasivat ty-
töt Valkonauhan työpaikanvälitystoimistoon, 
jonka yhteydessä toimi vuodesta 1908 alkaen 
myös Yömaja. Se oli aikanaan uraauurtavaa 
”etsivää työtä”, jonka yhteiskunnallinen vai-
kutus oli suuri. 

Yhdistyksen 120 vuoteen on kuulunut paljon 
työtä, vireää toimintaa ja välillä hiljaisempia 
kausia. Tampereen Valkonauhan pitkäaikai-
nen puheenjohtaja (puheenjohtajana 1943–
1969) Alli Palmroth lahjoitti kotinsa ja ir-
taimistonsa yhdistykselle. Tampereen Valko-
nauhalla oli laajaa kesäleiritoimintaa. Leire-
jä järjestettiin mm. Eräjärvellä. Ulla Salunen 
lähti mukaan valkonauhatyöhön kerho- ja 
leirityttönä ja opiskellessaan kotitalousopet-
tajaksi vastasi leirien ruokahuollosta. Yhdis-
tyksen pitkäaikaisia puheenjohtajia ovat ol-
leet mm. Saimi Syvänen, Anja Aalto ja Ulla 
Salunen. Tällä hetkellä yhdistystä johtaa Si-
nikka Ervelius-Vilén. 

Yhdistys toimii nykyisin Satamakadulla 
omissa tiloissaan. Pandemia on vaikeuttanut 
kokoontumisia, mutta suunnitelmissa on lisä-
tä toimintaa, järjestää seminaareja ja perustaa 
pienryhmiä tilanteen parannuttua. Työn pai-
notukset ovat paljolti samat kuin 120 vuotta 
sitten; työtä perheiden, lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin turvaamiseksi, tukea päihde- ja 
mielenterveysongelmista kärsiville ja semi-
naaritoimintaa sekä vankilatyötä. Myös van-
husten kokemaan yksinäisyyteen halutaan 
tuoda helpotusta ohjelmallisilla palvelu- ja 
hoitokotivierailuilla.

Lääkintöneuvos Sari Anttila on kirjoittanut 
isoäidistään Selma Anttilasta (Andelin) an-
siokkaan teoksen, jossa käsitellään Selman 
monipuolista elämäntyötä ja aloittamiaan 
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toimintamuotoja sekä perustamiaan yh-
distyksiä: Tampereen Valkonauhayhdis-
tys, Tampereen lastenseimi, Työläisnais-
ten klubi, Tampereen Näyttämöyhdistys 
ja Suomen Rauhanliitto. Selma Anttila oli 
myös tuottelias, valtion kirjallisuuspalkin-
nolla v. 1939 palkittu kirjailija. Teosta ”Kir-
jailija Selma Anttila, Aikakautensa sydän 
ja omatunto” on saatavilla Suomen Valko-
nauhaliiton toimistolla sekä lainakappale 
Tampereen Valkonauhassa. 

LÄHTEET
Sari Anttila: Kirjailija Selma Anttila  
– Aikakautensa sydän ja omatunto, 2018 
Ulla Salunen: Poimintoja Tampereen 
Valkonauha ry:n toiminnasta 1902–2002 

KUOPION VALKONAUHA KUTSUU VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa vuosikokoukseen keskiviikkona 27.4.2022 klo 17:00.  

Kokous pidetään Valkonauhan Kivijalassa, Satamakatu 5 B, 70100 Kuopio.  
Samassa paikassa hallituksen kokous klo 16:00. 

Tervetuloa!
Hallitus

puolesta Hannele Nykänen
puheenjohtaja 
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Ulla Salusella on paljon muistoja tyttöleireiltä, 
joihin osallistuttiin eri puolilta maata. Kuvassa 
ollaan aamupesuilla laiturin nokassa Eräjär-
vellä.

Kesäpäivän ruokahetki 
tyttöleiriläisten kesken 1950-luvulla. 
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Suur-Helsingin Valkonauha 
murroksen edessä 

– tapa tehdä naistyötä kuitenkin säilyy

Suur-Helsingin Valko-
nauha ry:ssä puhalta-
vat uudet tuulet. Pit-

kään toiminnanjohtajana ol-
lut Maria Nuutinen on läh-
tenyt uusiin haasteisiin jääty-
ään ensin vuorotteluvapaalle 
syksyllä 2021. Uutena toimin-
nanjohtajana aloitti tämän 
vuoden maaliskuussa VTM 
Leena Lehtonen. Viime töik-
seen Maria luotsasi eteenpäin 
kilpailutuksia, joiden kautta 
yhdistyksen toiminta laajenee 
tänä vuonna huomattavasti. 

Asumispalvelut laajenevat
Vuoteen 2021 yhdistyksen toi-
minta käsitti aika pitkälti Ma-
rian johtaman Liisankodin, 
päihdehuollon asumispalve-
lua toteuttavan yksikön Hel-
singissä. Vuoden 2022 alusta 
Liisankodin toiminta muuttui 
asunnottomien tuetuksi asu-
miseksi. Muutoksen myötä 
hoivan ja huolenpidon osuus 
työssä väheni ja sosiaaliohja-
uksen ja asumisen tukemisen 
merkitys korostui. Muutos oli 
monelle asukkaalle iso ruo-

kailun loppuessa ja lääkehoi-
don siirtyessä itselle tai koti-
hoidolle. Myös työntekijöiden 
työnkuva muuttui. Kevään 
aikana on käynnistelty uut-
ta, uuden toiminnan mukais-
ta, asukkaiden toiveista lähte-
vää yhteistä tekemistä. Huhti-
kuussa yhdistys vuokrasi en-
simmäisiä asuntoja Y-Sääti-
öltä toteuttaakseen tukityötä 
myös yksittäisiin asuntoihin 
pääkaupunkiseudulla. Näin 
saatiin Helsinkiin asumispal-
veluiden alle sekä yhteisöllis-
tä asumista että hajautetussa 
asumisessa toteutettavaa tu-
kityötä. Sekä Liisankodin että 
hajautetun asumisen tukityö-
tä tekemään palkattiin kaksi 
uutta työntekijää, sosiaalialan 
ammattilaista. 

Päihdepalveluihin uusia 
yksiköitä
Keväällä 2022 yhdistys pääsee 
käynnistelemään myös kahta 
uutta yksikköä. Päihdehuol-
lon palveluasumisen yksik-
kö, Matilda-yhteisö, aloittaa 
toimintansa loppukeväästä. 

Toinen yksikkö, päihdehuol-
lon tuettua asumista tarjoava 
Minnan talo käynnistää toi-
mintansa kesän aikana. Yksi-
köt ovat saaneet nimensä vah-
vojen naisten, Minna Canthin 
ja Mathilda Wreden mukaan. 
Tiloina yhteisöille toimivat 
Järvenpään sosiaalisairaa-
lan kupeessa olevat tilat, jois-
sa Liisankoti oli remonttieva-
kossa muutama vuosi sitten. 
Yhteisöjen miljöö on kaunis 
ja niiden remontoinnissa on 
kiinnitetty erityistä huomio-
ta yhteisöllisyyteen, toipumi-
sorientaatioon, omaan tilaan 
ja turvallisuuteen. Molempiin 
yksiköihin tulee 20 asukas-
paikkaa vain naisille, ja yhtei-
söön pääsee asumaan päihde-
huollon kautta. 

Uusia naisia toimintaa 
vetämään
Maaliskuussa 2022 toimin-
taa lähti luotsaamaan uute-
na toiminnanjohtajana VTM 
Leena Lehtonen. Asumispal-
veluista Helsingissä vastaa 
asumispalveluiden päällik-
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kö Pilvi Azeem. Uusia yksi-
köitä kehittää puolestaan Jär-
venpäässä päihdepalveluiden 
päällikkö Petra Pohjanhei-
mo. Lehtonen ja Azeem tuli-
vat yhdistykseen Y-Säätiöltä, 
jossa he luotsasivat valtakun-
nallista hanketta naiserityi-
seen työhön liittyen. Pitkään 
järjestöissä toimineen Pohjan-
heimon työn lähtökohtia ovat 
osallisuus ja palvelumuotoilu. 
Kaikkia yhdistää halu kehittää 
ja vaalia toipumisorientaatio-
ta ja naiserityistä työtä. Näi-
den kolmen naisen johdolla 
yhdistyksen toiminta suuntaa 
kohti kasvua ja uusia haastei-
ta. Toiminnan laajentuessa 
myös Suur-Helsingin Valko-
nauha ry:n yhdistystoimintaa 
tullaan kehittämään ja laajen-
tamaan. Yhdistyksen hallitus 

ja toimihenkilöt ovat tässä ke-
hittämistyössä vahvasti mu-
kana yhteistyössä. Yksi tär-
keä askel kehittämistyössä on 
kevään ja kesän aikana toteu-
tettava strategiaprosessi, josta 
saadaan vahvaa yhteistä suun-
taa yhdistyksen tulevaisuudel-
le. Kaiken keskiössä ovat yh-
distyksen päihde- ja asumis-
palveluissa olevat naiset ja hei-
dän tarpeensa. Yhdistyksessä 
ollaan iloisia siitä, että jatkos-
sa se voi tarjota erilaisissa elä-
mäntilanteissa oleville naisille 
palveluita. 

Naistyön lähtökohdat ja arvot 
säilyvät muutoksen keskellä
Moni asia on yhdistyksessä 
muutoksessa mutta työn läh-
tökohdat, arvot ja tapa teh-

dä naistyötä säilyvät. Kaikes-
sa Suur-Helsingin Valkonauha 
ry:n toiminnassa näkyy samat 
työn elementit kuin Liisan-
kodissa, työn elementit, joita 
Nuutinen kehitti vuosia. Asu-
misen turvaamisessa ja päih-
deongelmasta vapaaseen elä-
mään tukemisessa korostuvat 
naiserityisyys ja toipumiso-
rientaatio. Toipumisorientaa-
tioviitekehys on toiminnas-
sa keskeinen. Sen pääperiaat-
teet ovat toivo (voimaantumi-
sen tukeminen), kohtaaminen 
(tasa-arvo ja vuorovaikutus), 
osallisuus ja yhteisöllisyys se-
kä toimijuus (yksilöllisyys ja 
kokonaisvaltaisuus). Naiseri-
tyisessä työssä korostuvat vä-
kivaltatyön osaaminen, trau-
masensitiivinen työote, häpe-
än ja stigman ymmärtämi-

nen, sosiaalisten suhteiden 
merkitys ja eheyttäminen 
sekä naisidentiteetin uu-
delleen rakentaminen. Toi-
mintatapa perustuu ajatuk-
seen, että ihminen on paras 
oma itsensä ja pystyy toipu-
maan, kun hän tuntee ole-
vansa turvassa. Turvallisuus 
syntyy turvallisesta asumi-
sesta ja turvallisesta työnte-
kijäsuhteesta. Turvallisuus 
tukee sisäisen turvan löytä-
mistä, jolloin kasvu ja muu-
tos mahdollistuvat. 

LEENA LEHTONEN
VTM

Toiminnanjohtaja
Pilvi Azeem, Petra Pohjanheimo ja Leena Lehtonen.
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Maria# matk! 
Liisankodist! Hakasalme# huvilalle

Suur-Helsingin Valkonauha ry:n Lii-
sankodin johtaja ja yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Maria Nuutinen 

palasi maaliskuussa yli kymmenen vuo-
den työjakson jälkeen takaisin nuoruu-
den unelmatyöhön. Hän aloitti tyttärien-
sä Ellin ja So!an kanssa kahvilatoimin-
nan Hakasalmen huvilalla Töölönlahden 
rannalla. Kahvila Rakastan avattiin Min-
na Canthin päivänä 19.3.2022.

Marian elämänvalintoihin vaikutti mer-
kittävästi Sortavalasta lähtöisin ollut isän 

äiti, mummo, joka joutui jättämään koti-
seutunsa sodan melskeissä. Hän antoi esi-
merkin lähimmäisen rakastamisesta sil-
mien tasolta, ilman yläpuolelle asettautu-
mista. 

Maria valmistui ensin ammattiin mat-
kailualalle ja työskenteli matkatoimis-
tossa. Asiakaspalvelu oli mieluista, mutta 
toi myös esiin ihmisten pikkumaiset vaa-
timukset ja pinnallisuuden. Yhden han-
kalan kokemuksen siivittämänä Maria 
suuntasi ruokatunnillaan ammatinvalin-
tatoimistoon. Käynnin päätteeksi hänellä 
oli ammatinvalintatesti taskussa, joka oh-
jasi lähtemään sosiaalialalle. 

Maria valmistui sosiaalikasvattajaksi tar-
koituksenaan työskennellä lasten- ja nuo-
risokodeissa. Väliin tuli kuitenkin mie-
lenkiintoinen mahdollisuus: Ruskeasuol-
la sijaitsevan proteesipajan yhteydessä 
olevalle kahvilalle haettiin yrittäjää. Ma-
ria aloitti kahvilan pyörittämisen yhdessä 
ystävänsä kanssa. Työ oli antoisaa, mutta 
kolmen vuoden jälkeen Maria totesi, et-
tä nyt on aika ottaa sosiaalialalle hankittu 
koulutus käyttöön. Hän työskenteli kym-
menen vuotta Vantaan kaupungilla Nis-
saksen asukaspuiston lähiötyössä, jossa 
kehitti yhteisökulttuuria eri-ikäisten yk-
silöiden ja ryhmien kanssa.

Maria Nuutinen Kahvila Rakastan terassilla 
avajaisten aikaan. 

10   Valkonauh! 2/2022
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Elokuussa 2011 Suur-Hel-
singin Valkonauha haki 
Länsi-Pakilassa sijaitseval-
le Liisankodille uutta joh-
tajaa. Maria oli nyt uuden 
edessä, mutta ei kuiten-
kaan vieraan tai oudon. 
Marian työhön Nissaksen 
asukaspuiston toiminnas-
sa oli kuulunut erilaisten 
ryhmien ohjaamista ja toimimista myös 
riippuvuusongelmista kärsivien kanssa.

Marian työkautena Liisankodin toiminta 
on laajentunut ja muuttanut muotoaan. 
Maria kokee tärkeimmäksi saavutuksek-
si jo sosiaalikasvattajan koulutuksessa 
omaksumansa varhaisen vuorovaikutuk-
sen ja kiintymyssuhdeteorian pohjalle pe-
rustuvan työmallin juurruttamisen osaksi 
Liisankodin arkea ja toimintaa. Keskeis-
tä on, miten ihminen kohdataan ihmise-
nä. Maria kokee, että päihde- ja mielen-
terveystyössä on ollut vallitsevana liiak-
si asiantuntijapohjainen, ylhäältä alaspäin 
suuntautuva työtapa.

Liisankodin toiminnassa Maria lähti vah-
vistamaan toimintamallia, jossa autta-
mistyö on ennen kaikkea ihmistyötä. To-
ki teoriat ja tietopohja ovat tärkeitä, mut-
ta rakkaus ja ihmisläheisyys kaikessa te-
kemisessä ovat ylitse muiden.

Millä mielellä Maria luovuttaa Liisanko-
din johtamisen seuraajille? Maria kertoi, 
että hänen sydämensä on kylläinen koe-
tusta ja aikaansaaduista työn tuloksis-
ta. Hän kertoi kokeneensa raskaana by-
rokratian ja hallinnollisen työtaakan, jo-
hon käytetty aika oli poissa asiakastyöstä. 
Tämä pulma on vallitsevana laajasti sosi-
aali- ja hoitotyössä. Liisankodin ajastaan 
Marialla on päällimmäisenä mielessään 
suuri kunnia siitä, että on saanut olla mu-
kana monen upean naisen matkalla koh-
ti unelmia.

Kahvila Rakastan ilmentää Marian ja tyt-
tärien arvoja. Kahvilan tuotteet leivotaan 

ja valmistetaan itse ja 
kaikki tarjottava on 
kasvispohjaista, ve-

gaania. Kahvilan toimintaidea on säästää 
luontoa ja toimia sopusoinnussa elämää 
suojelevien arvojen kanssa. 

Kahvilan avautuminen Minna Canthin 
päivänä on hieno ajankohta, olihan Min-
na oman aikansa visionääri ja rohkea 
oman tiensä kulkija. 

Kahvilan toimintaideassa kunnioitetaan 
myös Sortavalan mummon elämänmal-
lia. Karjalanpiirakat leivotaan itse ja täyt-
teenä on ohrapuuroa. Eihän siellä Kar-
jalassa riisiä ollut, niin kuin mummo oli 
Mariaa opastanut. Mummo tiesi suvun 
vaiheet, elon ja olon Karjalassa. Mum-
mola Rovaniemellä oli Marian turvasa-
tama, jonne hän matkasi junaillen ja len-
täen lapsuus- ja nuoruusvuosina. Nyt on 
mummo Taivaan kodissa, mutta hänen 
jättämänsä henkinen perintö jatkuu lap-
sissa, lapsenlapsissa ja jokapäiväisessä ar-
kisessa työssä. Työssä, jossa jaetaan rak-
kautta ja huolenpitoa ihmisen tasolta toi-
selle ihmiselle. 

Marian ja tyttäret löydät Hakasalmen hu-
vilan englantilaistyylisessä pihapiirissä 
toimivan Kahvila Rakastan tiskin takaa. 
Kahvilarakennus oli alun perin leivintu-
pa ja kamari. Se valmistui vuonna 1847. 
Kahvila sijaitsee Finlandia-talon vieressä 
lähellä Töölönlahtea. Hakasalmen huvi-
lan tunnetuin asukas oli Aurora Karam-
zin (1808–1902), joka asui siellä kuole-
maansa asti. Huvilaa kutsutaankin myös 
Karamzinin huvilaksi.

IRJA ESKELINEN

Karjalanpiirakat leivotaan 
Marian mummon ohjeilla ja 
täytteenä käytetään ohra-
puuroa. 
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Mummobaletti! 
j! sä$eliä

Me Hämeenlinnan Valkonauhan 
jäsenet olemme jo vuosia saaneet 
nauttia Satu Kiviharjun kau-

niista laulusta. Kun hän tulee kuukausi-
kokoukseemme, hän saattaa esittää spon-
taanisti koskettavan tervehdyslaulun. Jos-
kus me pyydämme häntä laulamaan meil-
le jotain. Hän on aina valmis palvelemaan 
seminaareissamme, tilaisuuksissamme ja 
lähtemään mukaan vankila- ja palvelu-
talovierailuille. Musiikki on usein se, jo-
ka avaa meidän muidenkin vierailijoiden 
tien kuulijoidemme sydämiin.

Sadulla on usein iso pino nuotteja ja lau-
lun sanoja mukana. Hänellä itsellään-
kin tuntuu olevan joskus vaikeuksia vali-
ta, minkä laulun esittäisi. Tiedämme, et-
tä hänellä on monia lauluja, joita hän tun-
tuu rakastavan. Mutta mikähän olisi se 
laulu, jonka hän valitsisi, jos täytyisi vali-
ta? Miksi hän valitsisi sen ja mitä se mer-
kitsee hänelle - niin sanoituksen kuin sä-
velenkin suhteen?

Satu kertoo, että hänen mielilaulunsa on 
Oi kiitos sä Luojani armollinen. Se on kau-
nis Oskar Merikannon sävellys. Sanat 
ovat Eino Leinon. Hän on laulanut sitä 
monissa, monissa tilaisuuksissa. Hän on 
laulanut sen mm. Finlandia-talossa sai-
raanhoitopäivillä 80-luvulla ja tervehdys-
lauluna syntymäpäivillä. Laulussa jokai-
nen sana koskettaa. Se on kokonaisval-
taisesti kiitosta ja ylistystä Taivaan Isälle. 
Ihmisellä on niin monta asiaa, joista voi 

kiittää. Niin monesta asiasta Satu itsekin 
on kiitollinen. Kun lempilaulua kotona 
mietittiin, ilmoitettiin juuri, että Ukrai-
nan kon!ikti oli alkanut. Venäjä on hyö-
kännyt Ukrainaan. Laulu tuntui entis-
tä tärkeämmältä ja koskettavammalta. Ei 
ollutkaan vaikea valita. 

Oi kiitos sä Luojani armollinen

Oi, kiitos sa Luojani armollinen
joka hetkestä, jonka mä elin,
kun annoit sa ruumihin tervehen
ja syömen mi sykähteli,
kun annoit sa tervettä kättä kaks,
kaks silmää sieluni ikkunaks
ja hengen herkän ja avoimen,
joka tuutia tuulosen.
Sua kiitän mä Luojani armollinen, 
kun annoit sa kodin hyvän,
soit äidin niin hellän ja herttaisen
Ja taaton niin tarmoa syvän,
kun annoit sa armahan isäinmaan,
jota kyntää ja rakastaa.
Ja kiitospa vihdoin viimeinen,
kun laulun lahjan sa annoit,
kun riemut ja murheet lapsosen
näin sävelten siivillä kannoit,
sen sulta, sulta ma yksin sain
ja sulle siitä mä vastaan vain
ja leiviskästäni tilin teen,
miten käytin mä kanteleen. 

Toinen rakas asia hänelle on mummoba-
letti. Haluamme aina olla tarkkoja siitä, 
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että kokouksemme ei ole silloin, kun Sa-
dulla on mummobaletti. Meistä tuntuu 
hauskalta ja eksoottiseltakin kuvitella Sa-
tua balettiasussa pyörimässä sävelten tah-
dissa balettia. Mutta koska se on jo vuo-
sia ollut tärkeä osa hänen elämää, sillä on 
varmasti joku tärkeä merkitys. Satu ker-
too, että on harrastanut mummobalet-
tia jo yli 10 vuotta. Se on erinomaista lii-
kuntaa ja nivelten hoitoa. Yhteisöllisyys 
ryhmässä on voimaannuttavaa. Monet 

muutkin ryhmässä ovat har-
rastaneet sitä jo vuosia. Toi-
vottavasti pitkän koronasulun 
jälkeen kaikki palaavat yhtei-
sen harrastuksen pariin eivät-
kä jää pois. Monesti on taus-
tamusiikkina ranskalaista ba-
lettimusiikkia tai Tsaikovskin 
musiikkia, joka inspiroi ja her-
kistää.

Sovimme vielä tapaamisesta 
laskiaistiistaina Sadun ja hä-
nen aviomiehensä Pekan kans-
sa Hattulan seurakunnan jär-
jestämään laskiaistiistaitapah-
tumaan. Siinä hernesoppalau-
tasen, laskiaispullan ja kahvin 
lomassa oli mukava jutella hei-
dän elämästään. 

Pekka sanoo kauniisti, että 
hänellä oli mieletön onni, kun 
hän tapasi 8.10.1965 Hämeen-
linnan Yhteiskoulun konvas-
sa Sadun, tyylikkäästi pukeu-
tuneena skottiruutuiseen puo-
lihameeseen ja tummansini-
seen poolopuseroon. ”Menin 
pokkaamaan tanssiin unelmi-

eni mielikuvat täyttävän neitosen. Hän 
olikin hauska ja puhelias, oli kiinnostu-
nut juoksuharrastuksestanikin. Silloin 
ajattelin, että tässä se nyt taisi olla elämä-
ni nainen.” 

Siitä alkoi loppuelämän mittainen on-
nellinen yhteisolo. Kaikessa ja kaikki on 
yhdessä tuumattu, tehty, matkustettu ja 
koettu. Huonoja päiviä tai hetkiä ei ole 
elämään mahtunut. ”Tietysti joskus ki-
nastelemme tulisestikin. Mutta myös 

Mummobaletti on 
Sadulle rakas liikun-
nallinen virkistys.
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osaamme kinastella nautittavasti”, tote-
aa Pekka.

Avioliiton kruunaa neljä poikaa ja kuu-
si lastenlasta. Heidänkin elämä on mallil-
laan, mistä on suuri kiitollisuus Jumalalle.

Koko perhe on hyvin urheilullinen. 
Kaikki neljä poikaa ovat olleet lapsesta 
saakka kiinnostuneita urheilusta. Yhäkin 
he jatkavat liikunnallista elämää korosta-
en sen merkitystä myös omille lapsilleen.

Pojista vanhin, Anssi, menestyi lapse-
na hiihdossa ja yleisurheilussa ja jatkaa 
yhä salibandyn parissa pelaten itse ja toi-
mien valmentajana. Anssilla ei ole pari-
suhdetta eikä lapsia.

Toiseksi vanhin poika, Juuso, oli myös 
lapsena hyvä hiihtäjä ja yleisurheilija ja 
siirryttyään salibandyyn eteni maajouk-
kueeseen ja maailmanmestaruuskilpai-
luissa hopeamitalille Suomen joukku-
eessa. Juusolla on kolme lasta: 15-vuo-
tias poika, 10-vuotias tyttö ja 4-vuoti-
as tyttö.

Kolmanneksi vanhin poika, Sampo, oli 
myös lapsena hyvä yleisurheilussa. Hän 
pelasi vuosia salibandya, kunnes innos-
tui jälleen 26-vuotiaana juoksemaan. Hä-
nellä on nyt 35-vuotiaiden sarjassa kuusi 
Suomen ennätystä 150, 200 ja 300 metrin 
juoksumatkoilla ulkoradoilla ja sisähal-
lissa. Viime vuonna hän säväytti Kalevan 

kisoissa päästen "naaliin ja oli kuudes 200 
metrin juoksussa. Viisi päivää aikaisem-
min hän oli juossut ennätyksensä 21,45. 
Sampolla on 8 kuukauden ikäinen tyttö.

Pojista nuorin, Samuli, oli hyvä yleis-
urheilussa lapsena, mutta salibandy sai 
hänestäkin otteen ja on ollut ratkaiseva 
pelaaja joukkueensa karsinnoissa ylem-
pään sarjaan nousupeleissä. Samulin per-
hettä on siunattu kahdella lapsella, 3-vuo-
tiaalla pojalla ja 1-vuotiaalla tytöllä.

Isä-Pekaltahan kaikki lapset ovat ur-
heiluharrastuksen perineet. Pekka on 
harrastanut tai ainakin kokeillut 72 eri 
urheilulajia, joissa palkintoja on tullut 42 
lajissa.

Varsinaiselta ”mummobaletilta” Sadun 
elämä on näyttänyt viime vuosina. Silloin 
jalka nousee kevyesti ja pyörähdykset ovat 
nopeita, kun Satu kokouksen jälkeen on 
kiireellä lähdössä katsomaan jonkun po-
jan urheilusuoritusta tai vastasyntynyt-
tä vauvaa. Koko olemuksesta paistaa suu-
ri kiitollisuus ja rakkaus kasvavaa perhet-
tään kohtaan.

Toivottavasti saamme vielä monta 
vuotta pitää keskuudessamme tämän iloi-
sen laulavan balettimummon.

ANNA!MARI LAINE
Hämeenlinnan Valkonauhan sihteeri

"Virkatehtävissä" mummin roolissa. Satu ja nuorin lapsen-
lapsi Vellamo.

Yhdessä aina, myös vastamäessä, 
kuten papin edessä luvattiin.
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Riitta Castrén rakasti 
työtään ja eli menes-
tyvän naisen elämää. 

Irtisanominen rakkaasta 
työstä, syvä uupumus ja ter-
veyden romahtaminen joh-
tivat fyysiseen ja henkiseen 
uudistumiseen.

Tunnustuksellinen kirja 
kuvaa tunteita: häpeä, su-
ru ja vanheneminen. Kirja 
on myös raadollinen kuvaus 
suomalaisesta työelämästä 
ja alkoholikulttuurista.

Vuonna 2017 ilmestynyt kir-
ja on viestillään rohkea avau-
tuminen sairaudesta nimeltä 
alkoholismi.

Toipuminen on pitkä prosessi. Riitta Castrén kertoo syväl-
lisestä matkasta itseensä, sisimpänsä läpivalaisusta.

Vuosienkin vinoon menon jälkeen elämän kurssia voi kor-
jata. Kouliintunut kirjoittaja viestii armollisuutta. Apua on 
tarjolla.

Kirja on rakennettu ammattitoimittajan ammattitaidolla. 
Kirja on tarina itsensä löytämisestä. Alkoholismi on sai-
raus.

Palstalla lukijat esittelevät 
merkitykselliseksi kokemiaan 
teoksia. 

Kirjaviisaa"

LÄPIVALAISU 
Pitkät jäähyväiset alkoholille

Riitta Castrén
Gummerus kustannus, 2017 

RIIPPUVUUSSAIRAUS 
ei kysy ikää eikä sukupuolta

HANNELE TÖYRY
Kuopion Valkonauha ry.
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 Hengelline#
kirjoitus

INARI VARIMO

K aikilla ihmisillä on koke-
muksia äideistä, sillä maa-
ilma on täynnä äitejä. Jo-
kainen on joskus ollut teke-

misissä jonkun äidin kanssa. Äitiys on 
siis hyvin tavallinen asia – ja siitä huo-
limatta se on jollain lailla mysti"oitu 
ja tehty salatuksi kaikille niille, jotka 
eivät ole äitejä. Ihan kuin äidit olisivat 
jollain lailla aivan oma heimonsa ja 
kaikkien muiden saavuttamattomissa.
Minä ainakaan en toivoisi sen olevan 
niin. Toivoisin, että äidit jos ketkä oli-
sivat jalat tukevasti tässä maailmas-
sa meidän kaikkien keskellä ja tavoi-
tettavissa. Toivoisin, että äidit tuntisi-
vat elämän todellisuuden, sen kaikki 
haavat ja haasteet. Kuinka äiti muuten 
voisi tukea, lohduttaa ja olla viimeise-
nä toivona silloin, kun ketään muuta ei 
enää ole. Jos äiti ei tunne elämää, mi-
ten kukaan muukaan voisi sen oppia 
tuntemaan. Eikö äitiys voisi olla sel-
laista, joka olisi ihan jokaiselle läheis-
tä, tuttuakin tutumpaa.

Nykyisin äitienpäivä ei ole vain äitiy-
den ylistystä juhlapuheissa. Onneksi 
niin. Äitienpäivän edellä vietetään lap-
settomien lauantaita, äitienpäivän tie-
noilla puhutaan äidittömyydestä, rik-

Ajatuksi! äitiydestä
PI

XA
BA

Y
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koutuneista perheistä, äitien kivuista 
ja lasten vaikeuksista. Puheeseen äiti-
ydestä on tullut rosoja ja kääntöpuolia. 
Monissa tilanteissa tehdään näkyväksi 
asioita, joista puhuminen tekee kipeää, 
mutta myös helpottaa. 

Samaan aikaan äitiydessä on tehty nä-
kyväksi myös monia ihania puolia, joi-
ta lasten saamisesta seuraa. Tänä päi-
vänä saa olla iloinen ja ylpeä omista 
lapsistaan, heitä saa kehua ja kiittää, 
heidän kanssaan saa viettää aikaa ja 
hassutella. Rakkaus ja lämpö saa nä-
kyä äidistä ja heijastua lapsiin, täyttää 
heidän elämänsä. Äidin onnea ei tar-
vitse peittää minkään alle.

Minä näen tässä kaikessa paljon sa-
mankaltaisuutta siihen, kuinka me 
suhtaudumme Jumalaan ja kuinka me 
Hänestä puhumme. Jumalaa mysti"-
oidaan ja asetetaan monessa puhees-
sa täysin meidän ulottumattomiin. Ja 
kuitenkin Hänen pitäisi olla juuri se, 
joka on kaikista lähimpänä, kaikista 
tärkeimpänä, kaikista tu-
tuimpana tässä ihan taval-

lisessa elämässä. Meillä kaikillahan on 
Hänestä kokemusta Hänen luominaan 
ihmeinä. Luonnon rikkaudessa, toisten 
ihmisten läsnäolossa, Raamatun lehdil-
lä ja hiljaisuudessa Hän on läsnä ja ole-
massa meidän elämässämme. Hän on 
meitä varten silloinkin, kun ketään 
muuta ei enää ole.

Toivon, että puhe Jumalastakin saa olla 
moniulotteista ja rehellistä. Hän kyllä 
kestää sen, jos huudamme tuskaamme 
silloin, kun viattomat joutuvat sodan 
uhreiksi, kun vaikeudet käyvät ylivoi-
maisiksi, kun kulkutaudit jylläävät ja 
kun oma elämä ei suju yhtään niin kuin 
olisi toivonut. Hän ei hylkää, vaikka 
emme pitäisi yhteyttä moniin vuosiin. 
Hänessä on kärsivällisyyttä. Hän us-
koo meihin, toivoo parasta ja odottaa 
sitä, että me olemme taas lähellä. Juma-
lan rakkaus ei elämästämme katoa.

Millainen tahansa sinun kevääsi ja äi-
tienpäiväsi onkaan, et ole yksin koke-
muksinesi ja tunteinesi. Aina jossain 

on joku ihminen, joka tie-
tää täsmälleen, miltä sinus-
ta tuntuu. Lähelläsi on ai-
na myös Jumala, joka ei vain 
tiedä tunteitasi vaan kokee 
ne kanssasi - ja kantaa sinua. 

Kirjoittaja on pastori, 
Suomen Valkonauhaliiton 
pääsihteeri electa.
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Ikäihmisten elämisen taito 
on yhteiskunnan voimavara

MARJA HOLMILA

Ikäihminen on sukupolvien ketjussa  
näköalapaikalla. Hänellä on omien  
ikävuosiensa aikana syntyneiden koke-
musten lisäksi muistoja vanhempien-
sa ja isovanhempiensa elämäntavoista, 
taidoista ja elinoloista, yhteensä ehkä 
yli 100 vuoden ajalta. Omilla lasten-
lapsilla taas on koko elämä edessä, 
ja se tekee tulevaisuudesta konkreetti-
sen, ehkäpä jälleen noin sadan vuoden 
päähän.

Suomessa on yli 70-vuotiaita naisia 
yli puoli miljoonaa. Heidän koke-
muksistaan puhutaan julkisuudes-

sa hyvin vähän. Tutkimuksessani ”Ikä-
naisten elämisen taito ja kokemukset 
asemastaan yhteiskunnassa” (E2 Tutki-
mus, 2022) haastattelin 34 noin 70-vuo-
tiasta naista. Haastattelut tehtiin vuo-
den 2020 syksyllä. Monet naisista arvi-
oivat, etteivät tule nähdyiksi ja kuulluik-
si, vaikka olivat aikaisemmin toimineet 
merkittävissä työrooleissa tai yhteiskun-
nallisessa toiminnassa. Kyvykkyyttä ja 
iän tuomaa kokemusta ei huomata. 

”Kyllä se on aika pitkälle sitä että 
ne vanhat ihmiset on vähän niin-
kun rasitus yhteiskunnalle ja vielä 
jopa sitäkin, että pitää elättää (…) 
Itse en ole yhtään sitä mieltä että 
olisin yhteiskunnan varassa,”

Kuitenkin haastatellut naiset kokivat 
voivansa suvun piirissä monin tavoin 
siirtää elämisen taitoa eteenpäin.

”Nuorena inhosin puhetta suku-
polvien ketjusta, sanoin että en 
minä missään ketjussa ole. Nyt 
ajattelen, että voi miten arrogantti 
mielipide se oli ja kuinka rikkaita 
nämä sukupolvisuhteet on, miten 
lämmittävää se on.”

Elämisen taitoa oli kertynyt niin työelä-
mästä, järjestötoiminnasta kuin yksi-
tyiselämästäkin. Toisen maailmansodan 
jälkeen syntyneiden suurten ikäluokki-
en naisten sukupolvi on Suomessa vai-
kuttanut yhteiskuntaan paitsi läheisten-
sä myös työelämän, politiikan ja järjes-
tötoiminnan kautta. Hyvinvointivaltion 
synnyssä näkyy vahvasti heidän työnsä 
jälki. 
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 Haastattelujen perusteella elämisen tai-
to liittyy henkiseen kasvuun, joka tuot-
taa onnellisuutta ja positiivisuutta. Myös 
tavallisen arjen ylläpitäminen kehittää ja 
vaatii elämisen taitoa. Yksi usein esille 
tullut suomalaisen elämäntavan vahvuus 
ainakin haastateltavien elinaikana oli 
suhde luontoon, aikuisten ja lasten yhtei-
nen työskentely ja oleilu luonnossa. Las-
ten hyvinvointi ja heidän itseluottamuk-
sensa tukeminen eri tavoin luo elämisen 
taidon kertymiselle perustaa. 

”Elämäntaito on laaja asia. Mie-
tin mitä se olisi, mutta varmaan se 
on ihmisen kasvamista, että näkee 
elämän henkisen kasvun mahdolli-
suutena. Kaikkihan ei näekään sitä. 
Kasvaa omaksi itseksensä ja tekee 
valintoja, jotka edesauttaa sitä, ei-
kä vahingoita itseään ja muita.” 

Haastattelun yhtenä tavoitteena oli valais-
ta mitä suurten ikäluokkien naiset ajatte-
levat sukupolvien välisestä vuorovaiku-

tuksesta. Millaisten väylien kautta ikä-
naiset pääsevät kosketuksiin nuorempi-
en kanssa. Ikääntyvät siirtävät kaikkein 
luontevimmin elämäntaitoaan omille lap-
silleen, lapsenlapsilleen ja lähiympäristön 
lapsille. Haastatellut olivat kekseliäitä ja 
näkivät paljon vaivaa kertoakseen toisil-
le menneestä ajasta ja ollakseen linkki su-
vun perinteisiin.

Työelämän ja yhteiskunnallisen toimin-
nan kentällä eri ikäpolvien suhteet ovat 
haastattelujen perusteella ongelmallisem-
pia kuin perheen ja suvun piirissä. Työ- 
ja yhteiskunnallinen toiminta oli kuiten-
kin opettanut monille paljon naiseudesta 
ja siitä, miten naisena voi toimia. Amma-
tissa toimiminen oli ollut tavallista tämän 
sukupolven naisten elämässä. Tasa-arvo 
oli edennyt työpaikoilla heidän aikanaan, 
vaikka kaikesta syrjinnästä ei olla päästy. 
Naiseuden lisäksi myös ikä asettaa esteitä 
osallistumiselle työhön ja yhteiskunnalli-
seen toimintaan. Ikääntyvien tasa-arvon 
esteet olivat haastateltavien mielestä usein 

”Toisen maailmansodan 
jälkeen syntyneiden 

suurten ikäluokkien naisten 
sukupolvi on Suomessa 

vaikuttanut yhteiskuntaan 
paitsi läheistensä myös 
työelämän, politiikan ja 

järjestötoiminnan kautta.” 
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asenteellisia, ja niihin saattoi liittyä nuo-
ruuden kritiikitöntä ihailua.

”Nuoruutta palvotaan paitsi työelä-
mässä, niin muutenkin aika kritii-
kittömästi. Ajatellaan, että ikään-
tyvät ihmiset ovat ongelma, he ovat 
hoitovajeen aiheuttajia ja sitten 
ovat nuorten tukkona työelämäs-
sä. Tavallaan niin kuin ainoa, että 
heistä pitäisi päästä mahdollisim-
man nopeasti eroon.”

Vanhusten hoivatyöstä on alettu puhua 
ennen kaikkea talouden ehdoilla. Osa jul-
kisesta keskustelusta on omiaan lisää-
mään sukupolvien vastakkainasettelua 
esittämällä eläkeläiset taloudellisena ra-
sitteena. Eläkeläisten panos kansanta-
louden kokonaisuudessa ja perheiden toi-
meentulossa on kuitenkin merkittävä ja 
moninainen. Työpaikoilla on hiljaisen tie-
don ja kokemuksen siirto tärkeää. 

”Työelämä jotenkin sylkee sen van-
han työntekijän syrjään sieltä. Ei 
osata ajatella sitä, jää hiljaiseksi 
tiedoksi että he osaa paljon sellais-
ta mitä nuoret ei edes tiedä olevan-
kaan ja millä tuotetaan ihan ääret-
tömästi sitä tulosta”

Työelämän lisäksi sukupolvien välinen 
kokemuksien siirto on ensiarvoisen tär-
keää kulttuurin, yhteisöelämän ja sivis-
tyksen kannalta. Haastateltavat esittivät 
useita ajatuksia siitä, miten vuorovaiku-
tusta voisi kehittää. Keinot ovat konkreet-

tisia. Työpaikoilla voidaan tehdä paljon, ja 
eläkeläiset voivat olla resurssina nuorem-
mille. Asuinalueilla voidaan luoda tilo-
ja ja mahdollisuuksia eri ikäisten luonte-
valle kohtaamiselle. Vanhushuollon uusi-
en toimintamuotojen kehittäminen sosi-
aali- ja terveydenhuollon aluerakenteissa 
hyötyisi asenteiden muutoksesta, veisi ir-
ti ikäsyrjinnästä ja vanhuskielteisyydestä 
kohti eri ikäryhmiä yhdistäviä käytännön 
ratkaisuja. Ikääntyvillä itsellään voisi olla 
tässä tärkeä rooli.

”Sukupolvien väliset kommunikaa-
tion väylät yhteiskunnassa – se on-
kin hyvä kysymys. (…) Yleisiä kana-
via ei oikeastaan ole olemassa. ”
”Minusta eri ikäisten ihmisten pi-
täisi toimia yhdessä. (…) Just tä-
män ikäisten ihmisten pitäisi olla 
nuorten tukena ja apuna.”

Tutkimuksen on toteuttanut tutkimuspro-
fessori Marja Holmila (emerita) ja sen jul-

kaisi riippuma-
ton tutkimuslaitos 
E2 Tutkimus. Työ-
tä ovat tukeneet 
E2 Tutkimuksen 
lisäksi Eläkeläi-
set ry, Eläkkeen-
saajien Keskusliit-
to EKL ry, Kristil-
linen eläkeliitto ry 
ja Eläkeliitto ry. 

”Työpaikoilla on 
hiljaisen tiedon ja 
kokemuksen siirto 

tärkeää.”
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 Mietelauseit!
elämästä

Teksti KIRSI PAASIRANTA

MA
RI

KA
 PI

IP
PO

NE
N

PI
RJ

O S
IP

ILÄ
 

Laula lintu, valkea sointu, puusta pesä, 
pellolta jyvä, Herralta ääni, kirkas ja hyvä

Haluan elää elämääni, uskossa varttuen, 
rakkautta kunnioittaen, elämää arvostaen 

Sinua arvostan, sydämellä rakastan, olkoon tiesi 
siunattu ja elämän polkusi esteistä raivattu

Kevyt askel, iloinen mieli, ei niin ohdakkeinen 
tieni, rukous voimaannuttaa, onneni vakuuttaa

En ole yksin, olet sydämessäni, olet enkelini, 
minun sanovan kuulin, sitä ihmeeksi luulin, 

se oli vielä enemmän

Kun rakastuu, elämä onneksi muuttuu, 
kun elää kokemus karttuu ja sielu varttuu 

ja viisaaksi muuttuu

Taivaltaa, kynttilä kädessään onnea ja valoa 
edessään Jumalan tahtoa noudattaen, 

enkelit matkaa siivittäen

Kiitoksia päivästä tästä, onnen helmistä näistä

Elämä on arvokas lahja, kiitollisuus kaunein taito, 
onnellinen ja aito

Yksikseen kuljeskelen, menneitä mietiskelen, 
sinut eteeni haaveilen, unelmat alkakoon, 

Herra niihin uskoa valakoon. 
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Vanhemmuutt! 
moness! pol$essa

Äitiys myytteineen näyttää joskus 
irvikuvan päihtyneen äidin roo-
lissa. Moni lapsi joutuu tai pää-
see erilleen vanhemmastaan sil-

loin, kun päihteet vievät erävoiton ja lapsi 
jää toiseksi. Lastensuojelun sijaishuollos-
sa on syystä tai toisesta Suomessa noin 20 
000 lasta. Monen lapsen tai nuoren tari-
naan liittyvät päihteet. 

Vanhempien, etenkin äidin päihteiden 
käyttö on kivulias kokemus, joka tuottaa 
lapsille ja nuorille trauman, kokemuksen 
turvattomuudesta, hylätyksi tulemisesta 
ja häpeästä. 

Lapsen tai nuoren oma päihteiden käyttö 
voi olla myös syy lastensuojelun sijoituk-
seen. Tällöinkin usein syyllisyys, häpeä ja 
turvattomuus ovat läsnä. Olenko huono 
äiti, kun en pärjää lapseni kanssa? 

Jotkut perheet ovat lastensuojelun ja päih-
dehuollon asiakkaita monessa polvessa. 
Tällöin lapsi kasvaa ympäristössä, jossa ei 
välttämättä näe toisenlaista elämää, mah-
dollisuuksia toimia toisin. Usein häpeä es-
tää avun hakemisen – suojellaan itseä ja 
perhettä viimeiseen saakka ”ulkopuolisil-
ta uhilta”. Auttamisjärjestelmään suhtau-
dutaan ristiriitaisesti. 

Itse työskentelen projektipäällikkönä Yh-
dessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin 
(YEE)-hankkeessa, jossa kehitetään las-
tensuojelun jälkihuollon palveluita Suo-
messa. Työssämme pohdimme mm. mi-
ten katkaista ylisukupolvinen huono-
osaisuuden kierre. Yksi kulmakivi on ti-
lanne, jossa lastensuojelun jälkihuollon 
nuori on tulossa tai tullut itse vanhem-
maksi. 

Tiedämme, että moni lastensuojelun sijoi-
tuksen kokenut nuori tulee vanhemmak-
si ikätovereitaan nuorempana. He ovat 
usein itsekin vielä lapsia tai nuoria, eivät-
kä taidot oman arjen hallintaan ja itsestä 
huolehtimiseen ole vielä karttuneet. Toi-
seksi moni lastensuojelun sijoituksen ko-
kenut ei ole itse saanut kokea turvallista 
perhearkea tai perheen ja vanhemmuuden 
tukea lainkaan eläessään esimerkiksi lai-
toksessa. Vanhemmuuden mallia ja van-
hemmuutta on rakennettava liian usein 
yksin.

On äärimmäisen tärkeä tarjota riittävää, 
leimaamatonta ja proaktiivista tukea näil-
le nuorille vanhemmille. Mahdollisuuk-
sia valita ja vaikuttaa, kasvaa turvallisiksi 
vanhemmiksi. 

TANJA HIRSCHOVITS!GERZ
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On tärkeä miettiä, 
O�kuinka me voimme olla avuksi omassa 
arjessamme näille nuorille – omalla asuin-
paikkakunnallamme? 
O�miten yhteiskunnan eri tasoilla voimme 
edistää turvallista ja hyvää arkea? 

Tärkeä on esimerkiksi
O�tukea järjestöjen toimintaa, vahvistaa tu-
kivanhempitoimintaa ja perhekeskusver-
kostoa omalla paikkakunnalla
O�luoda kestävää, joustavaa ja leimaamaton-
ta yhteisöllisyyttä, jossa kukaan ei jäisi yk-
sin. 

Päihteistä tulee puhua ja haasteisiin tarttua 
mahdollisimman varhain!

Lapsen oikeus mainitaan useissa YK:n lap-
sen oikeuksien komitean yleiskommenteis-
sa. Lastensuojelulain 1 §:ssa todetaan, että 
lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus 
turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-
seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä eri-
tyiseen suojeluun. Laissa lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 1 § 3 momentissa to-
detaan, että lasta tulee kasvattaa siten, et-
tä lapsi saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja 
hellyyttä. 

Kukapa meistä ei haluaisi olla hyvä äiti? 

Kirjoittaja on YTT, 
projektipäällik-
kö Yhdessä aikui-
suuteen – Elämäs-
sä Eteenpäin (YEE)-
hanke, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos.
Lisätietoa www.thl.
!/yee
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Astiamuistoj! 
j! valo# pilkahduksia

Astiakauppiaana minulta kysytään 
usein, mikä on minun suosikkias-
tiani. Nyt käynnissä on jo 17. vuo-

si Astialiisassa ja vastaus alkaa pelkistyä. 
Astiat, jotka herättävät muistoja omas-
ta elämästäni ovat suosikkejani. Tällaisia 
ovat vaikkapa mummolan astiasenkin ik-
kunoista pilkottava Fasaani-astiasto, lap-
suuden kodin keittiössä teepöytään kate-
tut puhalluskupit tai itselleni kapioksi ke-
rätty Pentikin Halla-astiasto.

Kuitenkin suomalaiset astiat kiehtovat 
minua laajemminkin. Luen myymälän 

hyllyjen siistejä astiarivejä kuin kirjaa. 
Kuinka voisin sanoa, että toinen on tois-
ta kauniimpi, kun jokaisen astian muoto, 
materiaali, valmistustekniikka ja laatu ja 
koristelutapa kertovat kotimaani ja taide-
teollisuuden historiaa, maalaavat ajanku-
vaa. Taiteilijan piirtimen jälki ja käytön 
jäljet kertovat tarinaa.

Taiteilijaprofessori ja yksi Arabian rakas-
tetuimpia suunnittelijoita, Heljä Liukko-
Sundström, on puhunut astioiden muis-
tista. Keramiikka on lähes ikuista, se ei 
maadu. Kulttuurihistoriaa on perinteises-

TIINA WESTERLUND
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ti tutkittu juuri keramiikkalöydöistä. As-
tiat kertovat oman aikansa elämäntyylis-
tä, taiteilijoiden ja suunnittelijoiden näke-
myksistä ja valmistajien tekniikoista. Nii-
hin on kiehtovasti tallentunut sekä tekijöi-
den että käyttäjien jättämiä pieniä jälkiä.

Astialiisan myymälässä Runeberginka-
dulla huomaan ihmisten liikuttuvan, yl-
lättyvän ja muistelevan. Hyllystä osuu 
silmiin lapsuudesta tuttu astia. Olenkin 
kutsunut vanhojen astioiden myymälää 
aikamatkaksi. Aikamatkalle pääsee, kun 
eri-ikäiset astiat yllättäen tuovat mieleen 
jo unohduksiin painuneita tapahtumia, 
vaikka mummon kotoisan kahvipöydän.

Astian voi ottaa käteen, tuntea sen pai-
non ja muodon käsissään. Esiin nousevat 
muistikuvat sisältävät tunnelmia, tuok-
suja, ääniä. Eikä se sinänsä ole ihme, sil-
lä suomalaisen perheen tärkeimmät juh-
lat ja ystävien arkisemmatkin tapaamiset 
ollaan istuttu kahvipöydässä: häät, risti-
äiset, hautajaiset, ripillepääsyt, ylioppi-
lasjuhlat, syntymäpäivät. Yhteisten ruo-
kahetkien merkitys tunnistetaan osana 
perheen hyvinvointia. Ruoka- ja kahvi-
pöydässä pysähdytään hetkeksi, nähdään 
ja kuullaan toisemme. Ehkäpä kaunis kat-
taus on tuonut hetkeen oman ripauksensa 
hyvää mieltä. Suomalaiset arvostavat koti-
maisia astioita, niitä on perinteisesti käsi-
telty varoen ja erityisesti juhla-astiat ovat 

olleen kodin aarteita. Ne siirtyvät äidiltä 
tyttärelle muistoineen kaikkineen.
Joskus muisto satuttaa. Mieleen nouseva 
muisto raapaisee kuin rikkinäisen astian 
terävä särmä. Ehkäpä ruokapöydän tun-
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nelma ei olekaan ollut lämpimän poriseva 
vaan tiukka ja kylmä. Ehkä pieni lapsi pu-
dotti astian ja sai kuulla kunniansa. Rii-
dassa on nakattu kuppi seinään tai erossa 
häälahja-astiat saattavat muuttua ilkeäksi 
muistuttajaksi petetyistä toiveista. Muis-
tojen on lupa tulla ja voimme katsella nii-
tä myötätuntoisin silmin. Joskus astioiden 
kierrätys voi olla hyvä idea. Ehkäpä kaa-
pin perälle pölyttymään työnnettyjen as-
tioiden tilalle löytyisi silmäniloa ja nyky-
hetken käyttöön sopivia astioita.

Meillä on myös joka päivä mahdollisuus 
luoda hyviä hetkiä. Kattaa vähän kau-
niimmin, lisätä kukka tai kynttilät, so-
pivat servietit tai vaikkapa vaan kaivaa 
kaapista sopiva pöytäliina. Istua rauhassa 
alas ja olla läsnä. Pienillä teoilla viestim-
me pöytään istuville, itsemme mukaan 
lukien, tämä hetki on hyvä, sinua haluan 
ilahduttaa.

Hyvää äitienpäivää ja lämmin halaus!

Oma oivallus: Huumeriippuvai-
nen poikani tokaisi minulle: ”Sinä 
olet ihan pimeä, et kuuntele etkä 
ymmärrä yhtään mitään. En ha-
lua puhua kanssasi huumeista.” 
Minä vastasin: ”Olet väärässä, 
minä olen valo ja minä autan si-
nua aidosti. Ymmärrän ja yritän 
kuunnella paremmin, mutta olen 
kanssasi eri mieltä. Mielestäni si-
nun tavoitteenasi pitäisi olla täy-
dellinen päihteettömyys.” 

Kaikkien läheisten tavoin olen 
soimannut itseäni, milloin mistä-
kin, ottanut vastaan pahan olon 
purkauksia. Minulle on tärkeää 
nähdä itsessäni ja pienissä teois-
sani valoa, vaikka kuinka pientä 
tai lepattavaa. Läheinen ja aut-
taja ovat heikkoina ja erehtyväi-
sinäkin valo pimeydessä. Olen kii-
tollinen, että poikani saa tukea ja 
hoitoa osaavilta ammattilaisilta 
ja kokemusauttajilta. 

Kirjoittaja on Astialiisan kauppias.
Astialiisa on vuonna 2005 perustettu suo-
malaisiin astioihin erikoistunut astia-
kauppa. Valikoimassa on mm. Arabian, 
Iittalan, Nuutajärven, Muurlan, Martin-
exin, Finelin astioita n. 100 vuodelta, käy-
tettyjä ja uusia.
Osoite: Runeberginkatu 59, Töölö, Helsinki
puh. 040-7743 968, kauppias@astialiisa.!, 
www.astialiisa.!
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Tervehdyttäviä tositarinoita

Isäni kuoli 54-vuotiaana alkoholismiin. 
Viralliseksi kuolemansyyksi on kirjat-
tu sydäninfarkti, mutta sitä edelsi vii-

kon juomaputki. Niitä juomaputkia oli 
paljon sitä ennenkin. Kasvoin siis alkoho-
listiperheessä ja vaurioiduin. Lapsuuden-
kokemuksistani alkanut kiinnostus päih-
deriippuvuutta kohtaan ohjasi minut lo-
pulta päihdetyön ammattilaiseksi. Aloi-
tin oman ristiretkeni alkoholistiperheiden 
latistettujen lasten puolesta 1990-luvulla. 
Sillä tiellä olen edelleen. 

Vuosina 2004–2006 olin töissä projektis-
sa, joka paneutui tyttöjen ja naisten alko-
holin käyttöön sekä muihin riippuvuuk-
siin. Tapasin projektimme kehittämisryh-
mässä huikeita naisia, eri alojen ammat-
tilaisia, jotka työssään kohtasivat päih-
deriippuvuusilmiön monimuotoisuuden. 
Tutustuin Naisten Hoitokoti Tuhkimon 
perustajaan Raija Lindbergiin ja hänen 
työtovereihinsa. Tapasin toipuvia alko-
holisteja ja addikteja, joiden elämäntari-
nat tekivät minuun hyvin syvän vaiku-
tuksen. Ajatus Tuhkimotarinoita-kirjasta 
syntyi noiden tapaamisten myötä jo sil-
loin, mutta unelman toteuttamisen aika 
tuli vasta, kun elämäntilanteeni oli kirjan 
kirjoittamiseen sopiva. 

Kun jäin eläkkeelle aikaa vapautui kirjan 
kirjoittamista varten ja aloin etsiä haas-
tateltavia aiemmissa töissä syntyneiden 
kontaktieni avulla. Kevään 2018 aikana 
haastattelin toipuvia alkoholisteja ja ad-
dikteja eri puolilla Suomea. Matkakus-

tannuksiin sain tuolloin avustusta Val-
konauhasäätiöltä. Haastattelujen purku 
ja muokkaaminen lukijalle sopivaan muo-
toon veikin sitten aikaa paljon enemmän, 
kuin olin ennakkoon ajatellut. Välillä piti 
myös levätä ja antaa tekstin kypsyä.

Kirjoitustyö vei lopulta muutaman vuo-
den. Välillä vetäydyin mökille kirjoitta-
maan joko yksin tai yhdessä erään ystä-
väni kanssa, joka myös kirjoitti kirjaa sa-
masta aihepiiristä. Kahtena talvena Es-
panjassa oli hyvä kirjoittaa, koska siellä ei 
ollut muuta tekemistä. Pikkuhiljaa teks-
ti valmistui ja viime syksynä lokakuus-
sa lähetin käsikirjoituksen kustantajille. 
SKS-kirjat tarttui siihen hyvin nopeasti 
ja sittemmin olenkin saanut nauttia suu-
ren, perinteisen kustantamon ammatti-
taitoisen tiimin työstä. Se on ollut todella 
hienoa. Nyt olemme vaiheessa, jossa vii-
meiset kommentit asiantuntijalääkäriltä 
ja kustannustiimin jäseniltä on huomioi-
tu ja kustannustoimittaja tekee viimeisiä 
muokkauksia ennen tekstin taittoon me-
noa. 

Kirjassa on kaksi osaa, joista ensimmäi-
nen koostuu viidestä päihderiippuvuu-
desta toipuvan naisen elämäntarinasta. 
Toivottavasti ne auttavat entistä useam-
paa päihderiippuvaista näkemään tien 
ulos vaikeuksista. Olen tietoisesti valin-
nut kertojiksi keski-ikäisiä naisia, joilla 
toipumisen vuosia on kertynyt paljon ja 
pysyvä raittius on vakaalla pohjalla. Toi-
pumistarinoita ei voi kirjoittaa ilman, et-

HANNELE NYKÄNEN
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tä kerrotaan myös se, mistä toivutaan. Nä-
mä tarinat ovat riipaisevia, ihon alle mene-
viä ja uskomattomiakin, mutta ne ovat totta. 
Tarinat on taltioitu äänitteinä, joita kertyi-
kin kymmeniä tunteja. Kirjoittaessani nii-
tä tekstiksi oivalsin, että tarinoilla oli yksi 
yhteinen tekijä: lapsuuden aikaiset traumat. 
Kaikkien meidän, jotka kohtaamme päihde-
ongelmaisia naisia, olisi hyvä tiedostaa lap-
sena koetun kaltoin kohtelun merkitys riip-
puvuuksien taustalla. Sitä olisi uskallettava 
kysyä ja siitä puhua, koska toipuminen ta-
pahtuu puhumisen kautta. Tarinat terveh-
dyttävät.

Kirjan kakkososa kuvaa riippuvuuksiin sai-
rastumista ja niistä toipumisen prosessia 
Minnesota-mallisen hoitomuodon ja AA:n 
12-askeleen ohjelman avulla. Sen tekstit 
pohjautuvat graduuni ja koulutussessioihin, 
joita olen pitänyt Hoitokoti Tuhkimossa use-
an vuoden aikana. Sisältöön ovat vaikutta-
neet vahvasti myös ne lukuisat keskustelut, 
joita olen käynyt Tuhkimon työntekijöiden 
ja asiakkaiden kanssa. Kirjassa kerrotaan 
myös yksityiskohtaisesti Tuhkimon päihde-
työn menetelmästä, jolla hoitotulokset ovat 
jopa 100 %.

Ensisijainen syy tämän kirjan kirjoittami-
seen on ollut toive siitä, että päihderiippu-
vuuteen sairastuneet naiset ja äidit saisivat 
parempaa hoitoa, jotta heidän lapsensa sai-
sivat paremman tulevaisuuden. Päihdehoi-
to Suomessa on tehty miehille. Naisten päih-
teidenkäytön lisääntyessä naiserityistä työo-
tetta tarvitaan entistä enemmän, jotta naiset 
saisivat paremman mahdollisuuden toipua 
riippuvuuksista. 

Toinen syy on se, että yleinen mielipide 
päihderiippuvuudesta toipumisesta on edel-
leen pessimistinen. Se on kielteinen ja jopa 
kyyninen myös joidenkin päihdetyötä te-
kevien sosiaali- ja terveysalan ammattilais-
ten joukossa. Sen toivoisin muuttuvan. Täs-
sä kirjassa kerrotaan yksilötasolla siitä, mik-
si päihdehoitoon kannattaa panostaa.
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Kolmas syy kirjani kirjoittamiseen on tie-
tämättömyys, johon törmäsin jatkuvas-
ti tehdessäni työtä ympäri Suomea ehkäi-
sevän päihdetyön kouluttajana. Syy ei ole 
työntekijöissä, joista suuri osa varmasti te-
kee työtään innokkaasti ja suurella sydä-
mellä. Syy tietämättömyyteen löytyy kou-
lutusjärjestelmästämme, tai paremmin-
kin koulutuksen puutteesta. Suomessa ei 
ole olemassa koulutusorganisaatiota, jos-
sa päihdetyötä voisi opiskella kokopäiväi-
sesti, laadukkaasti ja tutkintoon johtavasti. 

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät 
henkilöt tekevät usein päihdetyötään ku-
kin omien kokemustensa ja uskomusjär-
jestelmänsä mukaan, ilman yhteistä linjaa 
tai käsitystä eri työmenetel-
mistä. Päihderiippuvuusilmi-
ötä ei kokonaisuutena tunne-
ta kovin hyvin edes päihde-
alan ammattilaisten keskuu-
dessa vaan AA, A-klinikka ja 
A-kilta sekaantuvat sujuvasti 
keskenään. Valitettavan usein 
olen myös kuullut päihdetyötä 
tekevän ammattilaisen suus-
ta ehkä kohtalokkaankin lau-

sahduksen ”AA on ihan hyvä juttu, mutta 
se ei sovi kaikille”. Parin tarkentavan ky-
symyksen jälkeen on käynyt ilmi, että ky-
seisellä ammattilaisella on ollut huhupu-
heisiin perustuva ja vääränlainen käsitys 
AA:n 12-askeleen ohjelmasta ja ryhmien 
toiminnasta. AA on kuitenkin maailman 
ylivoimaisin toipumisen tuottaja. Toipu-
misen mahdollisuuksia kasvattaisi paljon 
enemmän se, että päihdetyötä tekevä to-
teaisi: ”AA on auttanut miljoonia ihmisiä 
maailmassa toipumaan päihderiippuvuu-
desta, se voisi sopia sinullekin”. 

Alkoholismi on kansansairautemme nu-
mero yksi ja yleisin työikäisten kuolinsyy 
sekä miehillä että naisilla. Päihderiippu-

vaisten ja heidän läheistensä ei 
ole kuitenkaan syytä menettää 
uskoaan tulevaisuuteen – kuka 
tahansa voi toipua mistä tahan-
sa tilanteesta. Toivoa on aina.
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Kirjoittaja on TM, työnohjaaja 
ja psyykkinen valmentaja ja  
toimii Kuopion Valkonauha 
ry:n puheenjohtajana.
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Mistä löytää 
luottamusta?

Kiitos mahdollisuudesta kirjoit-
taa lukijoillenne kuulumisistani. 
Lainsäätäjänä olen työni kaut-
ta julkisuudessa. Mielenkiintois-

ta ei ole miltä näyttää, vaan mitä ajattelee.

Jokaisessa vaalikaudessa on varmasti 
omat haasteensa, mutta jotenkin vaikut-
taa, että poikkeuksellisen suuria asioita 
osui näille vuosille.
 

KATRI KULMUNI

PIXABAY
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Koronapandemia on ollut koko maailmaa 
moukaroinut virus, joka on kylvänyt tu-
hoa ja, johon myös vastattiin kovilla kei-
noilla. Korona ei ole kadonnut, mutta erit-
täin nopea rokotekehitys on antanut mah-
dollisuuden meille vastata virukseen ro-
kottein ja koettaa jatkaa elämäämme taas 
normaalimmin. Monelle korona-aika on 
kuitenkin jättänyt poikkeuksellisen suu-
ria taakkoja niin taloudellisesti kuin jak-
samisen suhteen.
 
Kun korona alkoi olla edes hieman hallit-
tavampi, murtui Euroopan turvallisuus-
järjestys täydellisesti Venäjän aloittaman 
Ukrainan hyökkäyksen seurauksena. Jo-
kainen päivä kuluneen kuukauden ajan, 
olemme seuranneet ukrainalaisten urheaa 
taistelua hyökkääjää vastaan. Sodan kau-
heus välittyy ukrainalaisten hädän kaut-
ta. Päättäjät myös täällä ovat yllättäen jou-
tuneet kohtaamaan sotilaallisen liittoutu-
mattomuuden kysymyksen. Tänä keväänä 
Eduskunta tulee käsittelemään, lunastaa-
ko Suomi nyt kauan puhutun ja ylläpide-
tyn NATO-option.
 
Koronan ja Ukrainan sodan lisäksi erityi-
sesti monia nuoria on jo pidempään mie-
tityttänyt ja osaa jopa syvästi ahdistanut 
ilmastonmuutos ja siihen vastaaminen. 
Koronan, sodan ja ilmastokriisin keskellä 
ihmisiltä kysytään luottamusta.
 
Kuinka kokea elämässään luottamusta, 
kun kokee jotain poikkeuksellisen jär-
kyttävää? Kuinka luoda luot-
tamuksen ilmapiiriä, kun en-
tistä yllättävämpiä globaaleja 
haasteita tulee vastaan?

Päättäjänä pyrin toimimaan 
niin, että ihmisillä olisi luot-
tamusta yhteiskuntaan sekä 
lainsäädännön toimivuuteen 
ja tasa-arvoon. Ihmisten ta-

paamisissa kohtaamme kuitenkin paljon 
ennen kaikkea henkilökohtaisia vastoin-
käymisiä kohdanneita. Usein lainsäädän-
nön ongelmat tulevatkin esiin onnettomi-
en ja surullisten tapahtumaketjujen seu-
rauksena.

Kun globaalit kriisit tuntuvat menevän 
yli ymmärryksen ja henkilökohtaisen elä-
män vastoinkäymiset tuntuvat kohtuutto-
milta, miettinee jokainen, mistä ihmeestä 
löytää luottamusta huomiseen. Että asiat 
voisivatkin mennä parempaan eikä huo-
nompaan suuntaan.
 
Silloin minä mietin yleensä historian pit-
kää perspektiiviä. Elämämme on kuiten-
kin paljon vauraampaa kuin esivanhem-
piemme elämä, kaikista haasteista huo-
limatta. Koemme uusia ongelmia, mutta 
teknologia ja kehitys ovat auttaneet meitä 
jatkuvasti. Näin tulee olemaan myös jat-
kossa, siihen luotan.
 
Loppuviimein luottamus on pieniä asi-
oita. Luottaa, että elämä kantaa suruis-
ta ja murheista huolimatta. Synkimmis-
täkin vastoinkäymisistä voi selvitä, vaik-
ka se vie aikaa ja voi jättää syvät tai ikui-
set jäljet.

Sodan, kuoleman ja sairauden keskellä 
muut murheet vaikuttavat pienemmiltä. 
Ne asettuvat niille kuuluvaan mittasuh-
teeseen. Sen haluan sanoa myös lukijoil-
lenne. Vanha kansanviisaus, jota myös 

poliitikot ovat viljelleet, pätee 
edelleen: ”Katso taaksepäin, 
kiitä. Katso eteenpäin, luota. 
Katso ylöspäin, usko.”
 
Luottamusta tulevaan!
 

Kirjoittaja on 
kansanedustaja.



Eläviä sanoj!
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Myrskyävä meri
tahtoo kertoa:

Aallon harjaan nouse.
Ole rohkea.

Sinussa on voimaa
esteet ylittää,

kärsivällisyyttä
kaiken kestävää.

Jäkälä ja sammal
matalalla niin

kannustavat hiljaa:
Usko unelmiin. 

Tuuli viestin antaa:
Kulje luottaen.

Löydät oman tiesi
ainutlaatuisen.

ANNA!MARI KASKINEN:  
Tänään kaikki kaunis  

(Kirjapaja 2018)
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