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Perhe on aina itsensä kuva
Perhe on aina itsensä kuva.
Kohtu on huone. Synnyin-helmet, katse-kuulaus.
Ja äkkiä aika on kypsä.
Ja siinä sinä olet. Äidillä syli, isällä kaikki salaisuudet.
Kehdossa kasvat – ja yhtäkkiä osaat kaikki kirjaimet.
Kuljet talosta taloon. Ja kasvat ja kasvat, kuin kuu.
Sarastuksen tieto, opit veden hopean, ja pilven levon.
Valon sulo, kierryt kuin silkki, jalkojesi lanka,
timantti puheesi kammiossa.
Tuoksut meden väriä, kaarrat taivaan halki, pääsky on otsallasi,
tuuli.
Mutta jos kuuluu vain helähdys, on mentävä lävitse.
Ikkunoiden timantti vain ohutta lasia. Se ei jaksa.
Valon huuru.
Ja sen muisto värähtää,
kello.
Pöydän kulmalla olivat leivän murenet.
Sinun on mentävä. Leivän murtaa joku muu.
Joskus, kun saavut, huone vain pölyä –
mutta hämärän tuolla puolen on jo aamujen keinu.
Perhe on aina itsensä kuva –
mutta sillä on uusi heijastus. Kiireesti sivellin huojahtaa.
On vain viiva, ja sen ääripiste.
Murenet pöydän kulmalla.
Muistin verkko.
Jo kasvaa kohdussa uusi koti.
Ja ovien heilurit, ja uudet lapset, ja uudet kirjaimet.
Uusi äiti, ja äidin mieli. Isän ilme salaisuuksien sali,
tähti.
Vain sinä olet totta.
Säteen voima.
Niin värähtää viiva yhä uudelleen.
Sivellin uskaltaa.
Tarinasi on kirjoitettu näkymättömällä musteella.
Laila Nielsen
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
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Tohtori Pentti Arajärvi

Lasten suojelu

P

erhe on yhteiskunnan
perusyksikkö.

Perusyksikkö
muuttuu
yhteiskunnan muuttuessa.
Perheen
mielletään
muodostuvan yhdessä asuvista,
niin
sanotusti
samalla
jääkaapilla käyvistä henkilöistä.
Ydinperhe – isä, äiti ja alaikäiset
lapset – on yleisimmin
mittapuuna
käytetty
perheyksikkö. Yhä enemmän on
kuitenkin perheitä, jotka
muodostuvat
yhdestä
aikuisesta, yhdestä aikuisesta
ja alaikäisistä lapsista,
kahdesta aikuisesta tai
vanhemmasta ja täysi-ikäisestä
lapsesta, ja monet haluavat
lukea
perheenjäseneksi
kotieläimenkin. Myös perheen
jäsenten sukupuoli vaihtelee.
Perinteinenkin perhe voi olla
kovin moninainen. Siinä saattaa
olla sinun, minun ja meidän
lapsia. Lastensuojelun kannalta
parhaimmillaan sijoitettu lapsi
on kuin perheenjäsen.
Perheen suurin merkitys on sen
tarjoamissa ihmissuhteissa,
lämmössä, yhteenkuuluvuudessa ja turvallisuudessa.
Perhe voi olla helvettikin.
Hämmentävän suuri osa
suomalaisista
hyväksyy
perheen aikuisten välisen
fyysisen pahoinpitelyn ja vielä
suurempi osa hyväksyy lasten
pahoinpitelyn. Lain mukaan
pahoinpitelyä on mikä hyvänsä
kivun aiheuttaminen ja joskus
pahoinpitelyä saattaa olla
sellainenkin toiminta, joka ei
aiheuta kipua.
Pahoinpidellä voi muutenkin
kuin ruumiillisesti. Lapselle
aiheuttaa
ahdistusta
vanhempien keskinäinen
väkivalta ja perheenjäseniä voi
myös alistaa, halventaa ja
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kohdella henkisesti kaltoin.
Paljon puhutaan koulu- ja
työpaikkakiusaamisen
nollatoleranssista, ja hyvä niin.
Kodissa tapahtuva fyysinen ja
henkinen pahoinpitely on vielä
pahempaa, koska ensinnäkin
se tapahtuu paikassa, jossa
jokaisen pitäisi voida kokea
turvallisuutta, ja toiseksi, koska
kotona
tapahtuvaan
pahoinpitelyyn on ulkopuolisten
huomattavasti vaikeampi
puuttua jo siitä syystä, ettei siitä
ole ulkopuolisilla välttämättä
tietoa.
Jotain on siis tehtävä. Mieleen
tulee välittömästi muutamia
asioita. Perheiden tukea ja
neuvontaa on vahvistettava.
Kunnallinen järjestelmä
neuvoloineen ja sovitteluineen
on periaatteessa tehokas.
Tämän puolen vahvistaminen
olisi perusteltua jo siitä syystä,
että varhainen puuttuminen ja
ehkäisevä toiminta on aina
tehokkaampaa
kuin
jälkikäteen
tapahtuva
vaurioiden korjaaminen. Yhden
lapsen lastenpsykiatrisen
hoidon ehkäiseminen on
kustannuksiltaan murto-osa
hoidosta. Sama koskee tietysti
aikuisia.
Kynnyksen
kaikkinaiseen neuvontaan
tulee olla matala ja tietoa
palveluista on levitettävä
tehokkaasti. Lasten on
saatava tietää oikeuksistaan ja
mahdollisuuksista
ulkopuoliseen apuun koulussa
ja miksei jo päiväkodissa.
Ammattilaisten kykyä havaita
esimerkiksi lastensuojelun
tarve ja herkkyyttä ilmoittaa
lastensuojelun mahdollisesta
tarpeesta tulee lisätä.
Mieleen
tulee
myös
taloudellisten olosuhteiden

k o h e n t a m i n e n .
Lapsiperheiden köyhyys ja
köyhyyden riski on nopeimmin
kasvava sosiaalipoliittinen
ongelma. Kysymys on niin
yksinkertaisesta asiasta kuin
rahasta. Vaikka rahalla ei
luoda onnea eikä terveyttä,
sillä kuitenkin poistetaan
olosuhteita, jotka saattavat
luoda epätoivoa, mielenterveyden järkkymistä ja
epäsosiaalista käytöstä.
Olen ehkä kuvannut perheiden
olosuhteita tarpeettoman
synkin värein. Tutkimusten
mukaan kolmasosa lapsista
voi paremmin kuin lapset
koskaan Suomessa. Heillä
on mahdollisuuksia kehittää
itseään, vaurautta, terveyttä ja
sosiaalisia kontakteja. Haluan
kuitenkin
tässä
puheenvuorossa kiinnittää
huomiota siihen vajaaseen
neljännekseen lapsista, joilla
ei mene hyvin.
Lapset ovat yhteiskunnan
tulevaisuus. Miten sivistynyt
yhteisö
pitää
huolta
tulevaisuudestaan.

Jokainen on jonkun lapsi
yhteiskunnalle hyvin kallista ja
huostaanottoa tehdessä tilanne on
päässyt usein jo niin pitkälle, että
elinikäisiä vaurioita lapselle on
ehtinyt tulla.

Perinteisellä mielenterveysviikolla
vietetään myös ”Lapsen
oikeuksien päivää” (20.11.).
Suomessa lasten oikeudet on
moniin lakeihin kirjattu ja
useimmilla tämän päivän lapsilla
asiat onkin kunnossa. On ollut
aika, jolloin orvot lapset myytiin
mark-kinoilla isompiin torppiin ja
taloihin ilmaiseksi työvoimaksi.
Näillä lapsilla saattoi olla
huonompi asema kuin talon
eläimillä. Hyvissäkin perheissä
lapsen tuli olla hyväkäytöksinen,
siisti, kohtelias ja mieluummin
lähes näkymätön. Lapsen
mielipiteitä ei kysytty eikä
kuunneltu. Tuskin edes ajateltiin,
että niitä lapsella edes olisi.
Lapsen
täysivaltainen
perheenjäseneksi ottaminen oli
harvinaista ja näin toimivia
vanhempia pidettiin hieman
naurettavina, poikkeavina ja
paikoin jopa kylähulluina.

KUVA Tarja Kiviniitty

Lapsille riittävät arkiset asiat

Lasten oikeudet kehittyneet
Vuosikymmenten aikana lapsen
asemaan on tullut useita
merkittäviä muutoksia. Ankara ja
kurinalainen kasvatus on osittain
kääntynyt täysin päälaelleen. On
menty äärimmäisyy-destä toiseen.
40-50 –luvun sukupolvi eli vielä
niukasti, sillä Suomi oli pieni maa
Skandinavian kolkassa eikä
globalisaatio ollut saavuttanut niitä
mittakaavoja, jotka vallitsevat
nykyi-sin. Oli tavallista, että
perheissä lapsia oli paljon, joten
leikkikaverit löytyivät pihapiiristä.
Monet äidit hoitivat lapsensa itse
kotona ja siinä samassa myös
katsoivat naapurien lasten perään.
Perheissä,
kouluissa
ja
yhteiskunnassa oli tiukat säännöt,
mutta myös arkista rakkautta.
Tänä päivänä perheet voivat
päättää, milloin ja montako lasta
he haluavat. Moni nainen valitsee
mieluummin uran kuin lapsen ja
usein lasta ryhdytään toivomaan
niin myöhäisessä vaiheessa, ettei
se naisen hedelmällisyysiän
vuoksi ole enää mahdollista.
Ensisynnyttäjien keski-ikä onkin
noussut
29-30
vuoteen.
Merkittävää on myös avioerojen
voimakas nousu 1990 –luvulla, 40
% solmituista avioliitoista päättyy

eroon.

K a s v a t u k s e s s a
äärimmäisyydestä toiseen
Opettajien,
lastentarhojen
henkilökunnan ja päiväkerhoohjaajien mukaan monelta tämän
päivän
pienten
lasten
vanhemmalta puuttuu kokonaan
vanhemmuus. He eivät osaa
asettaa lapsilleen rajoja ja vaativat
näille erityiskohtelua, mikä ei
isoissa ryhmissä ja luokissa ole
mahdollista eikä asianmukaista.
Vanhemmat haluavat ja joutuvatkin
käymään töissä pystyäkseen
maksamaan lainat ja yhä
suuremmat elintasovaatimukset.
Työelämässä tahti on kireä,
suurempi osa työtehtävistä
tehdään entistä pienemmällä
työntekijäjoukolla. Työpäivistä
muodostuu pitkiä ja töitä tuodaan
myös kotiin. Aikaa lapsille jää yhä
vähemmän ja vanhemmat ovat
väsyneitä. Ei välttämättä enää
jakseta kiinnittää riittävästi
huomiota lasten kasvattamiseen ja

oikean
arvomaailman
opettamiseen. Eri tahot ovatkin

alkaneet järjestää pienten lasten
vanhemmille ”Miten kasvattaa
lasta, miten olla vanhempi” –
kursseja ja luentoja pelkästään
helpottaakseen
omaa
työsarkaansa.
Lasten mielenterveysongelmat
lisääntyneet
Niin vanhempien kuin lastenkin
pahoinvointi on lisääntynyt ja se
näkyy kouluissa, päiväkodeissa ja
kerhoissa. Koska kyseessä on
hyvin arkaluontoiset asiat, on
lasten kanssa työskentelevien
mahdollisuudet tarttua tilanteisiin
rajalliset. Kouluterveydenhuollosta
on säästetty niin paljon, etteivät
lapset tapaa joka vuosi edes
terveydenhoitajaa lääkäristä puhumattakaan.
Huostaanotot ovat lisääntyneet ja
päivälehdissä haetaan jatkuvasti
sijaisperheitä.
Tämä
on
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Yhteiskunnan rattaat kääntyvät
hitaasti, mutta yksittäinen ihminen
voi ainakin yrittää vai-kuttaa
ympäristöönsä. Voimme itse
kukin tulla ulos koloistamme ja
ryhtyä
rakentamaan
yhteisöllisyyttä. Jos ei ole omaa
lasta tai lastenlasta, löytyy
varmasti naapurustosta tai lähiomaisten piiristä lapsi, jonka
kanssa on mahdollista viettää
iltapäivä tai ottaa viikonlopuk-sikin
luokseen. Lapset eivät tarvitse
mitään etukäteen suunniteltua
erityisohjelmaa, vaan heidän
kanssaan voi ja tuleekin tehdä
arkisia askareita ja puuhata ihan
tavallisia asioita. Näin lapsi oppii
hyödyllisiä taitoja ja saa kontaktin
aikuiseen, jolla on hänelle aikaa ja
kärsi-vällisyyttä.
Ne aikuiset, jotka itse ovat
saaneet elää turvatuissa
olosuhteissa, voivat jatkaa
oppimallaan tiellä. Ne aikuiset,
joilta tuki ja turva on puuttunut,
voivat käyttää maalaisjärkeä ja
antaa jonkun lapselle sitä, mitä
itse on jäänyt kaipaamaan.
Jokainen meistä on jonkun lapsi
ja tietää, mitä onnellinen ja
tasapainoinen elämä lapsen
näkökulmasta tarkoittaa.

Tarja Kiviniitty
Kirkkonummen
Seudun
Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Maahanmuuttajat ovat pysyvä osa Suomea
Maahanmuuttajat ovat pysyvä
osa Suomea

Mohammed kaipaa omaisiaan
29-vuotias Mohammed tuli
Suomeen 14-vuotiaana setänsä
kanssa Somaliasta, jonka sota ja
vä-kivaltaisuudet
tekivät
hengenvaaralliseksi asua. ”En
halua kertoa, miten me lopulta
päädyimme Suomeen, sillä
kotimaan tilanne on edelleen
sekasortoinen ja pelkään
omaisteni puolesta. Vaikka
minulla on oma perhe Suomessa,
kaipaan erityisesti äitiäni ja
sisartani. Pelkään, etteivät näe
koskaan lapsiani”, sanoo
Mohammed. Setä ei ole oppinut
Suomen kieltä ja kohtaa jatkuvasti
vaikeuksia jokapäiväisessä
elämässään, mutta Mohammedin
sosiaaliviranomaiset laittoivat
ensin suomen kielen pikakurssille
ja sen jälkeen tavalliseen kouluun.
Uusi perhe Suomessa
”Puhun nykyisin sujuvasti suomea
ja olen avoliitossa suomalaisen
tytön kanssa. Meillä on viisi lasta,
joista kaksi vanhinta on jo
koulussa ja nuorimmaiset
kaksospojat 3-vuotiaita. Minun
kanssani lapset puhuvat somaliaa,
muuten suomea.” kertoo
Mohammed. ”Sopeutuminen
suomalaiseen yhteiskuntaan ei
ole ollut helppoa. Töitä on vaikea
saada ja oman uskonnon sekä
kulttuurin noudattaminen ei aina
ole helppoa. Valitettavasti kohtaan
jatkuvasti myös rasismia”, sanoo
nuori mies surullisena.

KUVA Hannele Matinlauri

E

uroopan yhdentymisen
myötä Suomestakin on
tullut yhä enemmän myös
muiden mai-den kansalaisten uusi
kotimaa. Vielä 70-luvulla oli
harvinaista nähdä mustaihoinen
henkilö kadulla, mutta tänä
päivänä on aivan yleistä nähdä
bussikuskina
somali,
kauppakeskuksen siivoojana
afrikkalainen puhumattakaan
lukuisista etnisistä ravintoloista.
Monet tulevat maahamme
etsimään työtä ja parempaa
elämää, monille Suomi on
turvapaikka
kotimaassa
vallitsevan
sotatilan
tai
luonnonkatastrofin vuoksi.

Kuten niin monet muutkin
pakolaisina Suomeen tulleet,
Mohammedilla
on
mielenterveysongelmia. Hän on
nähnyt omaistensa tappamisia,
häntä itseäänkin on kidutettu eikä
hän ole kuullut äidistään kahteen
vuoteen mitään. Hän on kerran
käynyt Somaliassa avovaimonsa
kanssa ja sitä matkaa varten hän
joutui säästämään suuren
summan rahaa, sillä äitinsä
nähdäkseen hänen oli saavuttava
kotimaahansa kiertoteitä ja
maksettava monille ihmisille
pimeästi. ”Oli hienoa tavata
Mohammedin äiti, mutta itse
matkustaminen aiheutti pelkoa ja
jännittämistä. Kiinni jääminen olisi
merkinnyt kidutusta ja mahdollista
kuolemaa myös minulle,” toteaa
Mohammedin avovaimo.
Tällä hetkellä Mohammedilla on
asiat hyvin, sillä hän on päässyt
määräaikaiseksi
tulkiksi
kotikuntansa sosiaalivirastoon.
Työssään hän kohtaa paljon
somaleja, joilla on samanlaisia
psyykkisiä ongelmia kuin hänellä
itselläänkin eli univaikeuksia,
masennusta, paniikkikohtauksia
ja jatkuvia pelkotiloja.

Faktaa maahanmuuttajista
Maahanmuuttaja-termillä viitataan
puhekielessä
lähes
aina
turvapaikanhakijaan, pakolaiseen
tai paluumuuttajaan, kun puhutaan
maahanmuuttajan terveydestä.
Maahanmuuttajille tarkoitetuissa
ulkomaalaispalveluyksiköissä
kohdataan pää-sääntöisesti juuri
näitä ryhmiä. Muut maassa olevat
ulkomaalaiset jäävät selkeästi
kohdennettujen
palvelujen
ulkopuolelle. He joko selviytyvät
elämässään hyvin ja osaavat
käyttää julkisia tai yksityisiä
terveydenhuoltopalveluja tai ovat
pa-himmillaan kaikkien palvelujen
ulkopuolella.
Eniten Suomessa on venäläisiä
(runsas 25 000), virolaisia (noin 18
000), ruotsalaisia (8 000) ja
somaleja (5 000). Kiinalaisia,
entisen Jugoslavian alueen kansalaisia, irakilaisia, thaimaalaisia,
saksalaisia, brittejä, turkkilaisia,
iranilaisia ja yhdysvaltalaisia
kutakin
vajaa
3
000,
afganistalaisia, intialaisia ja
vietnamilaisia runsas 1 000.
Turvapaikanhakijoista/pakolaisista
parhaiten ovat työllistyneet
vietnamilaiset. He ovat sulautuneet
valtaväestöön eikä heitä näy
mielenterveyshäiriöistä kertovissa
tutkimuksissa.
M a a h a n m u u t t a j i e n
mielenterveysongelmista ei ole
luotettavaa tilastoitua tietoa ja
näiden ongelmien hoitamisessa
tarvitaan
laajempaa
ymmärtämistä. Tekijät liittyvät
leimaantumisen pelkoon, häpeään,
kulttuurisiin tekijöihin, ta
poihin, tiedon puutteeseen ja
vääriin uskomuksiin. Euroopan
ulkopuolelta tulevat maahan5

muuttajat joutuvat käyttämään
tulkkia, joista on huutava pula ja
joka vaikeuttaa kommunikointia.
Myös hoitohenkilökunnalla on
maahanmuuttajista harvoin riittävästi tietoa, joka liittyy potilaiden
aikaisempiin
arkisiin
olosuhteisiin. Niihin liittyvät heidän
tapansa,
uskomuksensa,
sääntönsä ja kulttuurierot.
Nykyisin suurin ja pitkäaikaisin
kokemus maahanmuuttajien
palvelujen
mielenterveystarjoamisesta on julkisen
sektorin ulkopuolisilla tahoilla,
kuten esimerkiksi Helsingin
Diakonissalaitoksen Kidutettujen
kuntoutuskeskuksella ja Suomen
Mielenterveysseuran SOS –
palvelukeskuksessa,
sen
Ulkomaalaisyksikössä.
Haastetta mielenterveysyhdistyksille
Mielenterveysyhdistyksissä ja
vapaaehtoisjärjestöissä tapaa
hyvin vähän maahanmuuttajia.
Varmasti suurimpina syinä ovat
rasismin pelko, kielitaidon puute
ja eri etnisten ryhmien
hakeutuminen
omiin
yhteisöihinsä.
Suurissa
kaupungeissa ja etenkin
pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajia on paljon jopa jo
kolmannessa polvessa. Monet
nuoret ovat joko jo syrjäytyneitä tai
vakavassa vaarassa jäädä
normaalin
yhteiskunnan
ulkopuolelle.
Ulkomaalaiset ovat Suomessa
voimakkaimmin
kasvava
väestönosa
ja
tämän
väestönosan kasvu on pysyvä
ilmiö. Suomi on vähitellen
muuttumassa monokulttuurisesta
monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi.
Vapaaehtoistyössä ja erityisesti
mielenterveysyhdistyksissä
tulisikin ryhtyä vakavasti
miettimään, miten ja millaista
apua ne voisivat tarjota muualta
Suomeen muuttaneille. Tämä
tulee nähdä myös yhdistyksiä
positiivisesti rikastuttavana
voimavarana eikä pelkästään
uutena ongelmana.
Tarja Kiviniitty
Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Ääniä kuulevan perhe-elämää

Ä

äniä kuuleva on perhees
sä monesti vaikeassa ase
massa. Samoin perhe kohtaa vaikeuksia ääniä kuulevan
perheenjäsenen kanssa .
Äänien kuuleminen on jo sinänsä
hankala asia ääniä kuulevalle henkilölle, joka saattaa uskoa ne
todeksi, joko todelliseksi tiedoiksi
tai puheeksi.
Perheessä juuri ääniä kuuleva on
usein se, joka sekoittaa
ns.normaalit päivärutiinit: hän
saattaa luulla kuulemiaan ääniä
esim. vaimonsa tai lastensa
ajatuksiksi, jotka uskoo kuulevansa telepaattisesti. Tämä saattaa
aiheuttaa
monenlaista
agressiivista mielipiteiden vaihtoa, mustasukkaisuutta, väärinkäsityksiä, kaikenlaista sekavuutta
ja perheenjäsenten kesken jopa
suoranaisia pelkoja.

Usein ääniä kuuleva pyrkii vaikenemaan asiasta. Näin ei kuitenkaan päästä selville väärinkäsitysten todellisista syistä; ääniä
kuuleva luulee saavansa jotain
salaista tietoa muista ja toimii sen
mukaan.
Kuitenkin, kun on tultu tiettyyn pisteeseen esimerkiksi sairaalakäynnin muodossa, päästään
puolisoiden kesken keskustelemaan asioista ja aletaan ymmärtää mistä kaikki oikein johtuu. Voidaan luoda yhteiset pelisäännöt,
joiden mukaan toimitaan. Keskustelulla ja molemminpuolisella
halulla ymmärtää voidaan rajata
väärinkäsityksiä ja saada vaikkapa lapset rajattua agressioiden
ulkopuolelle.
Toisaalta ääniä kuuleva voi luulla
naapurien ja muiden puhuvan hänestä pahaa, masentua pahasti ja

tuntea itsensä huonoksi perheenjäseneksi ja voi menettää elämänhalunsa. Tämä aiheuttaa taas perheen sisällä vaikeutta, jopa apatiaa, jos ei häntä ei ymmärretä oikein eikä asioista keskustella.
Kaikki edellä mainittu vaihtelee
tietysti perheen suuruuden ja esim.
lasten iän mukaan. Nuorissa perheissä yleensä selvitään paremmin kuin perheiän keskivaiheilla
olevissa. Vastaavasti vanhemmissa perheissä ymmärretään ja
hoidetaan asiat yhteen hiileen
puhaltamalla.
Kaikissa tilanteissa perheen jäsenten välinen avoin keskustelu ja
molemminpuolinen ymmärtäminen
ovat keskeisiä keinoja ratkoa
ongelmatilanteita, tämä kaikki
hyvän lääkityksen ja psykiatrisen
hoidon kanssa yhteistyössä. Olisikin hyvä jos koko perhe osallistuisi
psykiatrisiin
hoitotoimenpiteisiin.

Perhe-elämä ja perheen arvomaailma voivat myös järkkyä tilanteessa, jossa isä joutuu sairautensa takia eläkkeelle ja äiti jää
yksin vastaamaan perheen ansioista. Isä saattaa kuitenkin pystyä
sairaudestaan huolimatta esim.
kotitöihin ja lasten hoitoon. Pahimmassa tapauksessa sairastunut
perheenjäsen ei siihen pysty ja
näin muiden on hoidettava perheen toiminta ellei äiti ole kotiäiti.
Kaikki tämä koettee ääniä kuulevan kestokykyä. Vaikeuksista huolimatta häntä on ymmärrettävä ja
autettava uudelleen perheen jäseneksi ymmärtäen sairauden luoma uusi asetelma. Kaikki vaatii
rakkautta perheenjäsenten kesken ja suojelevaa asennetta ulkopuolisia kohtaan.
Pekka

KIRJANURKKA
Salminen, Matti: Elämmekö
valheessa? Kadonnutta moraalia
etsimässä
ISBN: 978-952-92-2348-0
Ajankuva, pamfletti 2000-luvun
Suomesta. Toimittaja Matti Salminen kokosi kansien väliin tunnettujen suomalaisten ajatuksia
ajastamme ja sijoitti niiden lomaan
oman vaiherikkaan tarinansa.
Kuinka pitkälle olemme valmiita
menemään pettäessämme itseämme ja muita? Valehtelemmeko
kaiken aikaa?
Kirja on valikoima vuosina 20032007 ilmestyineitä lehtiartikkeleita,
jotka on julkaistu useissa maakuntien ykköslehdissä. Kirjoittajan

mukaan "ote on toimittajan, sehän
on ammattini, mutta myös ihmisen,
joka perinteiseen idealistiseen
tapaan etsii totuutta sekä itsestään että ympäristöstään".
Haastateltavina ovat olleet Claes
Andersson, Jörn Donner, Antti
Eskola, Juha Hurme, Pekka
Kejonen, Väinö Kirstinä, Jussi
Kylätasku, Martti Lindqvist, Reko
Lundan, Veijo Meri, Jorma
Myllärniemi, Tuomas Nevanlinna,
Outi Nyytäjä, Eero Ojanen, Jukka
Paarma, Terho Pursiainen, Jukka
Relander, Leif Salmen, Osmo Soininvaara, Yrsa Stenius, Jaakko
Syrjä, Matti Särkkä, Heikki Turunen, Jaana Venkula ja Heikki Ylikangas.
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"On muotia kirjana julkaista kolumneja, joissa tekijä pohtii, veisikö
hän roskapussin vai joisiko kaakaon. Näistä teelmistä Elämmekö
valheessa? eroaa kirkkaasti
edukseen, sitä leimaa vahva, ei
tappamisen, mutta henkiinjäämisen meininki." - Veli-Pekka
Leppäsen kirja-arvostelu, Helsingin Sanomat 4.9.2007.

Runolla on liike
– Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n runokilpailu

E

s p o o n
mielenterveysyhdistys
EMY ry:ssä järjestettiin tänä
vuonna yhdistyksen historian
ensimmäinen runokilpailu.
Kilpailun määräaikaan mennessä
saapui usealta runoilijalta erityisen
hyviä ja mielenkiintoisia runoja.
Kilpailun tulosten julkistaminen
tapahtui yhdistyksen Elojuhlissa
lauantaina 8.9.
Runoraatina toimimme minä
jäsenistön edustajana ja
toiminnanohjaaja Jarkko Rintanen
yhdistyksen edustajana.
Jälleen kerran saimme todistaa,
kuinka monimuotoista lahjakkuutta
emyläisissä on. Runojen aiheet
polveilivat ilakoivasta huumorista
vakavaan filosofiseen elämän
pohdiskeluun.
Herkistä
rakkausrunoista
terävään
yhteiskuntakritiikkiin. Tunnetilojen
analyyseista
kauniisiin
luonnonkuvauksiin. Runot olivat
siis vivahteikkaita ja teemojen
aallokko kattoi ihmisyyden kaikki
puolet. Kaikissa runoissa oli
voimakasta ajatusten virtaa, jonka
syövereihin lukijan kannattaa
rohkeasti mennä. Kirjoittaminen ja
lukeminen
ovat
aina
vuorovaikutusta, runoilijan ja
lukijan kohtaaminen on aina
jakamista.
Kirjoittaminen on jatkuva liike

Kirjoittaminen on jatkuva liike, se
vie kirjoittajansa sisäiseen
maailmaansa. Ja lukijalle runot
ovat ovi, jonka kautta voi astua
kirjoittajan sanojen ja ajatusten
taloon. Runolla on aina rakenne –
se ehkä lähtee yhdestä ajatuksen
palasesta, ehkä jopa pienestä
kirjaimesta, ehkä unesta. Runo
nousee säe säkeeltä, runoilijan
mieli
purkautuu
paperin
odottavalle valkealle pinnalle.
Runo on aina ajatusten kipinä –
olipa aihe mikä tahansa – olipa
tyyli mikä tahansa. Runo on aina
kuin kuin puhkeava tulinen sielu tai
tuulen humina tai puu, jonka oksilla
on kimaltavat pisarat. Kuin
keväinen kukka tai kesän viheriö.
Rakkausrunoissa voivat liekit
leiskua tai haipuvat pilvet kertoa
ikävästä.
Yhteiskuntaa
havainnoiva runoilija näkee
ympäristönsä terävin silmin, usein
runosta syntyy älyllinen viitta, joka
osoittaa tietä. Voi syntyä
maailmaa vihlova runo tai sanojen
miekanisku. Tai runo lientyy
ympäristön hyväksynnäksi.
Huumorin kirjoittaminen on
minusta se vaikein runon muoto,
mutta onnistuessaan sen pilke
suorastaan rakastaa maailmaa.
Samoin näen filosofisen
pohdinnan hyvin syvällisenä
kirjoittamisena ja runon sanoman
aukeaminen voi kestää, tarvitaan

Kuvani
Hopeaveitsessä
Kiillotetussa
Sanat
Peittävät
Menneisyyttäni
Rakentavat
Tulevaisuuttani
Yli yön
Synkän

Emyn kuukausitiedotteeseen aina
iloisia, postiivisia ja aikaan sopivia
runoja. Palkinnoiksi jaoimme
taulumaiset diplomit, punaiset
ruusut ja muita palkintoja
Itse asiassa näen tunnetilojen sijoituksen mukaan.
kuvauksen ja luonnonkuvat liittyvän
toisiinsa. Niiden pohjalla on Halusimme kannustaa ja tuoda
jotakin pehmeää, jotain sormin hyvää mieltä kaikille osallistuneille
koskettamatonta. Molemmissa runoilijoille. Siispä päätimme, ettei
voi auringonsäde välähtää, voi kenenkään pidä lähteä juhlista
tähti kiertää radallaan. Pilvien tyhjin käsin. Samalla halusimme
raskaat vatsat voivat nousta nostaa esiin koko yhdistyksen
taivaanrannasta. Salaman kaikkinaista lahjakkuutta, joka
leikkaava veitsi halkaisee ulottuu aina musiikin tekemisestä
maailman. Puron viileys kuvataiteeseen ja kirjoittamiseen.
puhdistaa, ensilumi huikaisee. Lahjakkuutta on myös hyvän ruuan
Meri on aukea aava, tunteet siellä tekeminen aamutalkoissa tai
purjeita,
maisemalla ystävällinen sana toiselle
ulottumattomuus. Liukuva luonto ihmiselle. Lahjakkuus on
vuodenajasta toiseen kutoo usein yhdistyksen kantava voima –
tunteet itseensä kuin hitaan vertaistuen rinnalla. Juuri ne
kevyen harson.
molemmat
kasvattavat
yhdistyksen merkitystä, tarjoavat
Runoraadin vaikea tehtävä
kodin mielen levolle ja tarjoavat
lämpimän ilon olla yhdessä, hiljaa
Runoraatina päädyimme vaikean tai puhuen.
valinnan edessä seuraavaan
tulokseen. Jaoimme 1. sijan, 2.
sijan, ja 3. sijan kirjoittajansa Runoraadin puolesta
kaikista runoista. Jaoimme neljä Laila Nielsen
kunniamainintaa kirjoittajansa
tarjoamista runoista mielestämme
siitä mielenkiintoisimmasta.
Lisäksi halusimme muistaa
erityismaininnalla
erästä
kirjoittajaa, joka ei varsinaisesti
osallistunut kilpailuun. Perusteluna
oli, että hän kirjoittaa aktiivisesti

Löydät
varjoista muodot
rakkauden kielen
maalaat
sanani valoksi
yössä
ja
sinisen unen vuori
vihreän lehdon polku
metsän keltainen liekki
heijastavat
purosta
kiehuvan
katseen

Ja
Varjojeni merkitys
Tunteitteni kääntöpuoli
Syrjäyttäen
Mystisen
Kauneuden

useita lukukertoja. Mutta kun
ajatus aukeaa, runo voi tarjota
lukijalleen aivan uusia elämisen
oivalluksia.

Olli Salokangas

Olli Salokangas

Rauhoittumisen hetkiä Lapissa

Tunturin suuressa sylissä on ihmisen hyvä olla

Nokikahvipannun tuoksu
Hetki kuunnella itseään
ja lähimmäistä
10
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Ruskan kuvajainen

Vuosisatojen muisti
ikiaikaisessa tervaskannossa
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Mielenterveyspotilaan omainen
tarvitsee tietoa ja tukea
mielenterveyskuntoutujien
omaisjärjestöjen
kattoorganisaatio.
Se
toimii
mielenterveyskuntoutujien
omaisten valtakunnallisena
edunvalvojana ja omaistyön
asiantuntijaorganisaationa.
Käytännön omaistyötä tekevät
ympäri maata sijaitsevat
keskusliiton jäsenjärjestöt.
Keskusliitto tukee järjestöjen
toimintaa ja pyrkii tätä kautta
parantamaan
mielenterveyskuntoutujien omaisten
psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja
taloudellista asemaa. Toiminnan
lähtökohtana on omaisten
näkökulman
sekä
asiantuntijuuden esiin tuominen.
Jäsenjärjestöt toimivat
Keskusliiton jäsenjärjestöt, joita on
20, ovat avainasemassa omaisten
tukemisessa.
Järjestöissä
työskentelee yhteensä yli sata
palkattua työntekijää. Lisäksi
järjestöjen toiminnassa on mukana
lukuisia vapaaehtois-työntekijöitä,
jotka tekevät arvokasta työtä
ammattilaisten rinnalla mm.
vertaisohjaajina. Alueelliset
omaisjärjestöt
järjestävät
omaisille kursseja, tapahtumia ja
lomatoimintaa.
Omaisten
vertaisryhmissä omaiset voivat
jakaa kokemuksiaan, saada
tietoa psyykkisistä sairauksista ja
oppia
hyödyntämään

voimavarojaan. Keskustelu ja
kokemusten vaihto auttavat
omaisia huomaamaan, etteivät he
ole
yksin
ongelmineen.
Jokapäiväisiin arkielämän pulmiin
voi tiedon ja vertaistuen avulla
löytää uusia ratkaisuja. Moni
omainen kokee yhdistykseen
yhteyttä ottaessaan helpotusta:
”Vihdoinkin joku ymmärsi, mitä
käyn läpi ja kysyi, miten minä
jaksan!”

tulevaisuuden ja ohjaamaan
potilaan ja tämän läheisen
oikeaan hoitopaikkaan. Omaisten
huomioiminen hoitoprosessissa
ja onnistunut yhteistyö hyödyttää
kaikkia osapuolia. Huomioiminen
ei kuitenkaan saa tarkoittaa
huolenpitovastuun siirtämistä
hoitotaholta omaisille.
Kehittämisprojekti tuo eväitä
toimintaan
Keskusliitossa
käynnissä oleva Omaistyön
kehittämisprojekti (2005–2009)
tukee valtakunnallisesti eri alueilla
toimivan omaistyön edellytyksiä
sekä
räätälöi
mielenterveyskuntoutujien omaisille
tukitoiminnan mallin. Työskentely
perustuu
omaisten
asiantuntijuuteen, omaistyössä
kehitettyihin toimintakäytäntöihin
sekä teoria- ja tutkimustietoon.
Projekti tuottaa Omaiset
mielenterveystyön
tukena
keskusliiton käyttöön omaistyön
käsikirjan sekä siihen liittyvän
jatkuvan koulutuksen mallin, jonka
avulla
koulutetaan
omaistyöntekijöitä, vertaisohjaajia
ja muita omaistyötä tekeviä.
Omaistyön perusta ja malli sekä
käsikirja ja koulutusohjelma
työstetään yhdessä omaisten ja
jäsenjärjestöjen työntekijöiden
kanssa. Hankkeen ensimmäinen,
vuoden kestävä omaistyön
koulutusohjelma alkoi syyskuussa.
Se koostuu kahdestatoista
lähipäivästä ja tapaamisesta
kuukausittain.

Omainen tarvitsee tietoa ja tukea
Omaiset pitävät erityisen tärkeänä
sitä, että he saavat tietoa
läheisensä hoitoon ja sairauteen
liittyvistä asioista. Moni omainen
haluaa esimerkiksi osallistua
potilaan hoitopalavereihin ja
toivoo
saavansa
hoitohenkilökunnalta käytännön
neuvoja vaikeisiin tilanteisiin.
Voimakkaatkin
surun,
voimattomuuden ja ahdistuksen
tunteet mylläävät omaisen
päässä, kun läheinen sairastuu
psyykkisesti. Useimmat omaiset
ovat kuitenkin joutuneet uuteen
tilanteeseen ilman tukea.
Mielessä risteilee tuhansia
kysymyksiä ja oma jaksaminenkin
voi olla vaakalaudalla. Tässä
tilanteessa hoitohenkilökunta voi
tehdä
paljon
perheen
auttamiseksi. Omaiset tarvitsevat
paitsi tietopohjaa sairaudesta, sen
vaiheista ja oireista, mutta myös
tukea jaksaakseen sairastuneen
omaisen
rinnalla.
Hoitohenkilökunta voi auttaa
näkemään
valoisamman

Omaishoito puutteellista
Omaishoidon kysymykset ovat
tärkeitä myös mielenterveyssektorilla, koska vain 5%
mielenterveyspotilaiden omaisista
saa
omaishoidon
tukea.
Omaishoitajat
kaipaavat
ensisijaisesti henkistä ja fyysistä
tukea arjessa eli omaa jaksamista
tukevia palveluita, kuten
kotipalveluita ja päivätoimintaa.
Vasta toissijaisena otetaan esille
raha. Omaisten ja omaishoitajien
aseman
parantamiseksi
keskusliitto tekee yhteistyötä
Suomen omaishoidon verkoston
ja Omaishoitajat ja Läheiset –
Liitto ry:n kanssa osallistumalla
mm. Tiedosta tukeen – omaisen
polku projektiin. Projektin
tarkoituksena on lisätä omaisten
voimavaroja
ja
valinnanmahdollisuuksia ja tätä
kautta ehkäistä omaisten
uupumista. Tavoitteena on
projektin avulla kehittää varhaisen
puuttumisen malli, jonka avulla
tuetaan omaisia tunnistamaan
omaishoitotilanne
heti
alkuvaiheessa ja sovittamaan
omaishoidon sisältö omaan
elämäntilanteeseen sopivaksi.
Elise Reiju
tiedottaja
Omaiset mielenterveystyön
tukena keskusliitto ry

KUVA Tapio Kortelainen
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maiset mielenterveystyön
tukena keskusliitto ry on
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Helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien
lomanviettoa Iitin Kesäharjussa

M

ielenterveystukiyhdistys
Karvisen tapoihin on kuu
lunut jo vuosien ajan viettää keväinen ja syksyinen lomaviikko
Irma
Salosen
emännöimässä
Iitin
Kesäharjussa. Vuolenkoskella
Kymijoen rannalla sijaitseva Kesäharju on Niemikotisäätiön omistuksessa
ja tarkoitettu
virkistäytymispaikaksi helsinkiläisille mielenterveysasiakasryhmille. Kartanomainen päärakennus huokuu menneen vuosisadan tunnelmaa, johon kätkeytyy
useita kauniita yksityiskohtia. Tiloja remontoitaessa on vanhaa kunnioittaen säilytetty kaikki kauniit ja
taidokkaat käsityöperinteen yksityiskohdat.

kiljahduksin sävyttynyttä pelitunnelmaa.

helsinkiläiselle vastaavanlaiset
maisemalliset kokemukset ovat
harvinaisia. Kesäharjun rannoilla
koettu hiljaisuus sekä luonnon rauhoittava moni-ilmeisyys on
kaupunkiäänien- ja kuvien
kakofonialle kaivattua vastapainoa. Näkö- ja kuuloaistit kohtaavat kaipaamaansa lepoa.

Kesäharjun emännän, Irman, ja
kahden keittiötyöntekijän, Jaanan
ja Minnan, loihtimat ruoat ovat
odottamisen
arvoisia
makunautintoja. Nälkää ei siis tarvitse Kesäharjussa kokea mihinkään vuorokauden aikaan.

Iitissä on lupa olla ja nauttia, itse
valitsemallaan tavalla. Suurin osa
Tukiyhdistys Karvisen väestä kuitenkin intoutuu yhteispeleille ja –
kävelyille ja ne jotka eivät pelaa,
tulevat ainakin seuraamaan
kannustushuudoin ja riemun-

Suuren osan viihtyisyyttä luokin
juuri Kesäharjun mukava ja
mukautuva henkilökunta. Irma
apulaisineen tekee lomaviikosta
täydellisen.

Kesäharjun emäntä Irma

Perinteisesti olemme onnistuneet
saamaan loma-ajankohdat
Kesäharjusta ennen kesää toukokuussa, sekä syyskuussa heti kesän jälkeen. Kesää odottava hetki on hätkähdyttävän raikas, kun
taas syksyisen kuulas ja värikylläinen maisema on pakahduttavan
kaunista haisteltavaa ja katseltavaa.

Myös maisemalliset puitteet ovat
häikäisevät. Syksyisen lomailuajankohdan kuulaus yhdessä
sienisadon metsästyksen kanssa
teki
syyskuisesta
lomaviikostamme täydellisen.
Kesäharjussa vietetyt monipuoliset ja antoisat lomaviikot ovat
yhdistyksemme jäsenien keskuudessa odotettu tapahtuma. Odotukseen on useita syitä. Kesäharjun maisemallinen sijainti on
vertaansa vailla. Monelle

Teksti Satu Lintunen
Kuvat Tapio Kortelainen
Tukiyhdistys Karvinen ry

Näkymä Kesäharjun laiturilta

Kesäharjun päärakennus
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Kahdeksanvuotiaan puku
Olen kahdeksanvuotias, viisikymppinen.
Tunnen sen taas, turvattomuuden. Sen pimeän kuilun, johon hukun, kuilun,
josta kukaan ei auta ylös.
Missä kaikki ovat? Auttavat kädet, siskot, veljet, äiti, isä.
Isä, oliko sitä koskaan ollutkaan? Olen unohtanut hänet jo kahdeksanvuotiaana.
Oli pakko unohtaa, peittää pimeään komeroon, jota kukaan ei koskaan
aukaisisi.
Sinne komeroon on haudattu lyönnit kipu ja tuska.
Tänään olen siellä pimeässä komerossa, eikä kukaan vedä minua pois,
kukaan ei auta.
Kahdeksanvuotiaan puvussa. Joka on vielä pienempi, viisivuotiaalle tarkoitettu.
En edes tiennyt kulkevani liian pienessä mekossa. Vasta puvun
repeäminen aukaisi silmäni.
Vieraat talot, huoneet, ihmiset tuntemattomat hoitivat. Vaan turvaa en
tuntenut.
En silloin, en nyt.
Nyt olen viisikymmentä vuotias, kahdeksanvuotiaan asussa. joka oli jo
silloin pieni.
Asua ei voi vaihtaa, sitä ei saa riisuttua vaikka kuinka haluaisi.
Ja vaikka pukisi kuinka monta aikusen pukua, alla on se kahdeksanvuotiaan puku.
Ja siinä tulee kylmä.
Murrosikäisenä sitä pukua käytti huomion herättämisessä, itsensä tuhoamisessa.
Tulisi nyt joku! Asettaisi rajat! Vaihtaisi liian pienen puvun isompaan.
Kertoisi, että sinua tarvitaan ja rakastetaan. Ihan itsenäsi.
Ei isosiskona, veljenä, kotiapulaisena, olemattomana, näkymättömänä.
Sanottiin, että niin ei saa tehdä. Miksi? Kuka sen kertoisi?
Miksi huumeita ei saa käyttää? Hyvä olo ja kavereitahan siitä tulee.
Onneksi oli yksi, joka oli aikuinen, joka oikeasesti välitti ja kertoi, että siihen
kuolee.
Naimisiin meno oli upeaa! Minua rakastettiin, huomattiin, hyväksyttiin.
Kaikki! Omat sukulaiset, tulevat sukulaiset, kaikki.
Yhden päivän prinsessa.
Arkiprinsessaa ei sitten ollut, oli tuhkimo, joka jäi tuhkimoksi.
Miksi et tehnyt niin? Miksi teit niin? Miksi, miksi, miksi? Miksi yleensä elän?
Lapsi! Kaiken pelastaja! Lapselle lapsi!
Minut on luotu äidiksi! Siinä koko elämä!
Ripustauduin lapseeni, niikuin ei kukaan koskaan olisi lasta rakastanut!
Minun!
Koko kahdeksanvuotiaan sielullani ja kahdeksantoistavuotiaan
kokemuksellani rakastin lastani.
Piti tehdä muutakin. Opiskella, olla vaimo ja olla nuori ja elääkin.
Ei, se ei mene niin, ei suju. Mutta kahdeksanvuotiaan puvussa se on
mahdoton tajuta.
Tajuan sen nyt, kun kaikki on takana.
Olisi pitänyt ensin olla nuori, elää, vaimo ja vasta sitten äiti.
Kukaan ei kertonut minulle millainen on äiti?
Minun äitini oli omien vaikeuksiensa kanssa kamppaileva teini ja on sitä
vieläkin seitsemänkymmentävuotiaana.
Ei tullut apuja. Ei silloin, ei nyt.
Anoppi.
Ei tähän oikein ole sanoja?
Hän auttoi, otti kaiken ja jatkoi omaa perheidylliään, minun lapsellani.
Minkä siinä kahdeksanvuotias voi viisikymppiselle anopille, jonka kodissa
asut, jonka leipää syöt.
Hyvää tarkoitti hän, pahaksi se muuttui.
Ero.
Taas se turvattomuuden pimeä musta komero.
Miksei kukaan kerro pelisääntöjä!
Kuinka ollaan mies ja nainen! Leikitään kotia!
Nimenomaan leikitään, ei olla oikeasti.
Mitä tehdään silloin, kun aviomies on äidin hameen alla vieläkin. Ei
kahdeksanvuotias saa sitä pois sieltä.
Lähti siis itse.
Ei saanut lasta mukaansa. Ei osannut taistella oikeuksistaan. Ei neuvonut
kukaan.
Kotiin turvaan.

Väärin,ei turvaan.
Ainoaan paikkaan johon voisi mennä, aikuinen nainen kahdeksanvuotiaan
mekossa.
Oli pikkuveljen kerros-sängyn alakerta vapaana..
Sieltä löytyi paikka, vaan ei lapselle, liian hankalaa! Se on annettava pois!
Sinne missä on tilaa. Anopille.
Sinne meni ja sinne jäi. Minä pimeään jälleen jäin.
En vain tiennyt sitä silloin, en tiennyt paremmastakaan.
En tiennyt, ettei pimeitä komeroita tarvitse olla.
Kaikki kertoivat sen kuuluvan vain elämään.
Sitten pohtii kahdeksanvuotias, kolmekymppinen.
Saahan niitä lapsia lisää ja mieskin löytyy, joka rakastaa.
Äitini säesti tätä innolla! Kehotti hakemaan rakkautta maailmalta, kun ei
kyennyt sitä itse antamaan.
Löytyi niitä montakin ja kaikki rakastivat, vuoteessa.
Rakkautta oli maailma täynnä!
Kuinka en ollut sitä ennen tajunnut? Tarvitaan vain mies! Ja siinä se on
Rakkaus!
Yksi rakasti ehkä enemmän ja lapsikin tuli.
Mies meni menojaan ja rakasti matkallansa, muitakin. Rakkaushan on
jaettava ilo.
En ymmärtänyt silloin, että on muutakin rakkautta kuin rakastelu miehen
kanssa vuoteessa.
Sehän on sama, kuin rakastaminen. Vai onko?
Tulla rakastetuksi 10 minuuttia päivässä.
Ei se riitä!
Enää ei kahdeksanvuotias, kolmekymppinen ymmärtänyt elämästä mitään.
Vahvaksi oli kasvanut. Kuulemma se mikä ei tapa, se vahvistaa.
Miten vahvaksi minun luullaan kasvavan? Kun heikommaksi tunnen itseni
päivä, päivältä.
Turvattomana pimeässä jälleen.
.
Kotiin taas. Tällä kertaa lapsen kanssa. Vaatehuoneesta löytyi uusi koti
äidille ja lapselle.
Ettehän te nyt voi olohuoneessa nukkua, kun siellä katsotaan televisiota
myöhäänkin.
Vuokrajonossa kaksituhatta ihmistä ennen meitä.
Olihan meillä se komero sentään, sanoi virkailija. Olkaa onnellisia siitä,
toisilla ei ole mitään.
Kotileikkejä jatkoin. Etsin miestä, joka olisi ollut se pimeän poistaja,
komerosta pois viejä.
Etsivä löytää, vanhempi mies ja koti, koko paketti!
Nyt meillä oli neljä lasta, minun kaksi ja hänen kaksi.
Elämä maistui kotileikkien kera, aikuisten sellaisten. Kunnes kaikki loppui.
Kirjaimellisesti loppui! Kahdeksanvuotias, nelikymppinen oli jälleen yksin.
Vieläkään ei kukaan kertonut pelisääntöjä.
Elämässä kuulemma tapahtuu ja minulle nyt vain käy enemmän kuin muille.
Ei kävisi! Ei! Jos joku olisi kertonut pelisäännöt.
Jos minulla olisi ollut koti, jossa asuisi aikuisia. Eikä kahdeksanvuotiaita,
murrosikäisiä.
Vaan koska ei ollut. Tuli mies. Tarvitsin miestä! Pimeän poistajaa sieltä
komerosta.
Ei tullut. Tuli miehiä, jotka omat pimeytensä minun komerroni toivat. Ja
jättivät.
Tänään olen yksin siinä komerossa.
Pimeässä edelleen.
Mies minulla kyllä on elämässäni, vaan ei asunnossani, eikä komerossani.
Olen ymmärtänyt nyt viisikymppisenä, kahdeksanvuotiaana.
Ettei kukaan ulkopuolinen valoa kanna komerooni. Minun on se itse sinne
kannettava.
Tuikku kerrallaan ja ne valaisevat vähän.
Jokaine rikottu lupaus, toive, pahat sanat, kun puhaltavat tuikut sammuksiin
yksi kerrallaan.
Yhden, kun sytytän, toinen sammuu.
Ehkä kahdeksankymppisenä, kahdeksanvuotiaana, näen jo jotain
komerossani.
Tai sitten en, joihinkin asioihin ei vaan saa valoa koskaan.
Se puku, se kahdeksanvuotiaan.
Ei siinä mitään vikaa silloin, kun leikitään. Vaan kuinka ollaan oikeasti?
Helena Laurikainen 17.05.2007
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”Sodassa ja rakkaudessa kaikki keinot ovat sallittuja.”
Onko näin?

Joissakin tapauksissa käy
kuten tuossa kirjoittamassani
Tommin
tarinassa
tai
H.C.Andersenin sadussa Pieni
Tulitikkutyttö. Saduissa hyvä
voittaa aina pahan lopussa.
Aika irvokasta, että lapsi kokee
kuolemassaan tuon onnellisen
lopun.

Tommin tarina
On lokakuun alun leppeän lämmin
syksyinen yö aluillaan. Maantien
valoista joka toinen on sammutettu, kaupunki säästää. Tiellä on pieni kulkija, yksin.
Tommi kulki määrätietoisesti pimeää tietä pitkin. Häntä hieman
pelottaa, mutta hänellä on tärkeä
tehtävä, jonka hän on päättänyt
toteuttaa.
Tommi hymyili, hän näki mielessään kodin, jossa äiti ja isä olivat
onnellisia. Koti, jossa Tommin oli
hyvä olla. Hän pelasi isän kanssa
muistipeliä ja äiti hääräsi keittiössä, josta tulvi pullan tuoksu.
Tommi kuuli lähestyvän auton
äänen. Hän pujahti tiensivun
pusikoiden joukkoon piiloon.
Etsiikö isä jo häntä? Auto läheni
ja Tommi kyykki piilossaan. Auto
ei edes hidastanut vauhtia, vaan
ajoi piilopaikan ohi. Tommi palasi
takaisin tielle ja hän näki vielä
mutkassa kääntyvän auton takavalot. Tommi jatkoi kävelyään.
Häntä alkoi väsyttää ja
paleltamaan, mutta hän tiesi, että
kotiin ei ole palaamista, ilman että
tämä tehtävä olisi suoritettu.
Isä oli tullut illalla humalassa kotiin, kavereita mukanaan. Isä oli
suuttunut Tommille, joka ei ollut
mennyt vielä nukkumaan, vaikka
kello läheni jo puoltayötä. Isä oli
repinyt Tommin käsistä tämän
makuuhuoneeseen ja heittänyt
hänet sängylle. Viimeinen uhkaus
oli, että jos poika ei nukkuisi hii-

ren hiljaa, niin isä antaisi remmillä
oikein isän kädestä. Sitä ei Tommi halunnut. Sen hän oli jo kerran
kokenut ja Tommi ei tiennyt kumpi
satutti häntä enemmän remmin
iskut vai isän teko. Hänen
rakastama isä, jonka kanssa hän
oli kokenut mukavia asioita. Viina
oli se, mikä isän muutti, tiesi Tommi, mutta isä ei suostunut lopettamaan juomistaan, vaikka ajoittain
hän niin lupasi.
Eilen isä oli juonut yksin kotona.
Hän oli sanonut, että hänellä on
Tommin äitiä ikävä. Isä sanoi, että
hän häpeää omaa käytöstään ja
että hän lopettaa juomisen, kunhan ikävä vähän helpottaa. Muutaman vuoden päästä alkaa
Tommillakin koulu ja silloin hän tarvitsee kunnon isää. Sitten isä oli
itkenyt. Tommi hätääntyi ja lohdutti isäänsä ja sanoi hänen olevan
hyvä isä, jota Tommi rakasti. Ja
lopulta he olivat itkeneet yhdessä,
kunnes isä sammui.
Tuolloin Tommi oli saanut idean.
Hän muisti kuinka äiti oli lähtenyt
junalla kaupunkiin sairaalaan. Äiti
oli vilkuttanut silmät kyynelissä ja
hymy huulilla viimeisen kerran isälle ja Tommille. Isä oli kertonut, että
äiti kuoli leikkauksen aiheuttamiin
komplikaatioihin, mutta Tommi ei
sitä uskonut. Ei äiti ole voinut kuolla, hän menee ja hakee äidin kotiin ja kaikki on taas ennallaan.
Tommi oli saapunut kohtaan jossa maantien vieressä kulki juna
rata. Tommi loikkasi ojan yli ja
rämpi pusikossa kohden rautatietä. Tommi huokasi, nyt hän tietää
mihin suuntaan hänen on kuljettava, jotta pääsisi kaupunkiin.
Tommi istahti ratakiskolle ja kaivoi taskustaan voileipäkeksejä,
joita hän oli ottanut matkaevääksi.
Ympärillä oli pimeää ja hiljaista.
Maantien valot näkyivät, mutta ne
eivät valaisseet paikkaa jossa
Tommi istui. Tommi ajatteli, että voi
kun olisi keksin päällä jotakin hyvää tai olisi edes jotakin juotavaa.
Keksit tuntuivat juuttuvan kuivana
hänen kurkkuunsa kiinni. Pienen
pojan pienet eväät oli pian syöty
ja väsymys yltyi.
Tommi nousi päättäväisesti ylös
ja otti suunnan kohden kaupunkia.

Mielessä kävi koti, oma lämmin
peti, mutta myös humalaiset aikuiset ihmiset. Paluuta kotiin ei tyhjin
käsin ollut, muisti Tommi. Selkäsauna siellä odottaisi, jos nyt palaisi kotiin.
Tommi kompuroi pimeässä rataa pitkin. Hän kaatui vähänväliä,
kun ei huomannut korkeuseroja pimeässä. Jonkin ajan päästä hän
jo kompuroi pelkästä väsymyksestä. Tommin jalat tuntuivat painavan tuhat kiloa. Tommi pysähtyi
yhä useamman lepäämään ja kerta kerran jälkeen hänen oli vaikeampi jatkaa matkaa. Lopulta Tom-

Muisto lämmitti Tommin mieltä ja
hän lipui rauhalliseen uneen hymy
huulillaan. Tommin viimeinen ajatus oli, että kun hän nyt hakee äidin takaisin kotiin, niin tulevana
talvena he voisivat jälleen olla yhdessä isän ja äidin kanssa
hangella makaamassa ja katsomassa tähtiä.

KUVA HAnnele Matinlauri

P

erheessä rakkaus toimii
eheyttävänä tekijänä,
sotatila
perheessä
traumatisoi perheenjäseniä.
Ikävä kyllä, lapset ovat perheessä usein niitä, jotka kärsivät oireista sisällissodan jälkeen
pahiten
ja
näkymättömämmin.

mi pysähtyi. Hän katsoi menosuuntaan, kaupungin valoja ei vielä näkynyt. Taaksepäin katsoessa
oli vastassa sama pimeys,
Tommia puistatti. Täysin pimeää,
tyhjää, mutta se ei Tommia pelottanut.
Tommi päätti hiukan levätä. Hän
laskeutui ratakiskojen väliin
pitkäkseen. Tässä hänen on hyvä
hetki levätä ja jatkaa sitten matkaa. Kivi painoi Tommin kylkeä,
hän otti sen pois. Tommi vetäytyi
kippuraan ja laittoi kädet pään alle
pehmusteeksi. Tommin silmät alkoivat lumpsua. Tommi näki tähtiä taivaalla. Hänen mieleen muistui kerta, jolloin he olivat isän ja
äidin kanssa heittäytyneet
lumihangelle selälleen tähtiä katsomaan. Vaikka silloin oli talvi, niin
Tommia ei paleltanut. Hänellä oli
ollut mukavaa ja turvallista maata
siinä vanhempien välissä kädet
heidän käsissään. Isä oli osoittanut heille tähtiä ja kertonut niiden
nimiä.
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Paikallisradion tiedote: Poliisi
pyytää yleisöltä apua ruumiin tunnistamisessa. Viimeyönä jäi junan
alle pieni poika. Poliisi epäilee,
että poika oli nukkumassa radalla. Rikosta siis ei epäillä. Junankuljettajan mukaan radalla oli joku
pieni liikkumaton mytty, joka osoittautui myöhemmin junan viimein
pysähdyttyä pienen pojan
ruumiiksi. Poika oli noin neljän,
viidenvanha. Päällä pojalla oli sinivalkoinen
takki
sekä
farmarihousut. Asiasta jotakin
tietäviä, pyydetään ottamaan
paikallispoliisiin yhteyttä.
Seuraavan päivän lehden
lööpissä: Omakotitalo paloi maan
tasalle. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Tuli oli levinnyt räjähdysmäisesti tuhoten kaiken.
Raunioista löytyi yksi ruumis. Poliisi olettaa ruumiin olevan talossa
asuneen nuoren leskimiehen. jonka poika kuoli junan alle eilen. Poliisi jatkaa tutkimuksia.
Tuo kirjoittamani tarina olisi
voinut kertoa Turmiolan
Tommin lapsuudesta, jos tarinani Tommi ei olisi jo nuorena
nukkunut pois. Usein nimittäin
käy niin, että ”sisällissodasta”
selvinneet sairastuvat aikaa
myöten, jossain vaiheessa elämäänsä. Usein käy myös niin,
että itseä aletaan lääkitsemään
alkoholilla, kun ei tiedetä, mikä
itseä vaivaa. Taustalla voi piillä
masennus, uupuminen, posttraumaattinen stressireaktio tai
jotain vastaavaa.
Miten olisi Tommin tarina
päättynyt, jos jossakin olisi ollut aikuinen ihminen, joka olisi
auttanut häntä ja hänen isäänsä äidin menetyksen jälkeen?
Maj-Lis Voutilainen
Espoon mielenterveysyhdistys
EMY ry

Ravinto ja mielenterveys
- eräs selviytymistarina

O

len hakenut apua
psykiatriseen sairauteeni
omatoimisesti. Lapseni
syntymän jälkeen hain apua
jaksamiseen ja pyysin päästä
sairaalaosastolle vuonna 2001,
jonka jälkeen olen kuntoutunut niin
paljon,
että
kykenen
työskentelemään työtoiminnassa
mielenterveysyhdistys Majakassa
ja Helmessä. Työtehtävinäni ovat
olleet keittiö- ja siivoustyö,
karaoke-kehon vetäminen ja
edustustehtävät eli esittelen
Majakan
toimintaa
mm.
mieleterveysmessuilla ja muissa
tapahtumissa.
Haluaisin
vielä
kertoa
sairaudestani. Vuonna 1998
viisas äitini arveli,että minun
psyykkisten oireedeni taustalla
saattaisi olla vaiva nimeltä
HIIVASYNDROOMA. Meninkin
sitten
ravintolääkärin
hoidettavaksi. Psykiatrin ja
ravintolääkärin yhteystyön
tuloksena minulla todettiin liiallinen
hiivan kasvu suolistossa, mikä
tarkoittaa
hiivasolujen
lisääntymistä suolistossa. Tämä
aiheuttaa ripulia, ilmavaivoja,
h i i v a t u l e h d u k s i a ,

virtsatietulehduksia – joitakin
vaivoja mainitakseni. Suoliston
seinämä oli ärsyyntynyt, koska
ohutsuolen nukka eli poimupinta
oli tuhoitunut sillä tavalla, että
suolen
seinämässä
oli
kraatereita, joiden kautta
verenkiertoon pääsi vieraita
aineita
kuten
asetaldehydimyrkkyjä. Lääkäri tri
Trussin
mukaan
(Jouko
Pursiainen 1997, s.19) hiivan
synnyttämä asetaldehydi siis
kulkeutuu aivoihin, joissa se
ehkäisee asetyylikoliinisynteesiä,
jolloin
tärkeitä
neurovälittäjäaineita ei synny
oikealla
tavalla.
Neurovälittäjäaineet
ovat
amiineja, jotka tällöin sitoutuvat
asetaldehydiin ja muuttuvat
v i r h e e l l i s i k s i
neurovälittäjäaineiksi. Tästä
johtuu hiivapotilaan psyykkisten
oireiden koko kirjo (Jouko
Pursiainen 1997, s. 19). Niitä ovat
mm. väsymys, uneliaisuus,
voimattomuus, mielialan vaihtelut,
apatia, keskittymisvaikeudet,
huono lyhytaikainen muisti eli
lähimuisti ja vaikeudet asioiden
mieleen palaauttamisessa (Jouko
Pursiainen 1997, s. 22).

Vuoden 2007 Ig Nobel -palkinnot on jaettu
Ig Nobel jaetaan joka vuosi "tutkimuksille, joita ei voi eikä pitäisi toistaa". Kaikki palkinnon saaneet tutkimukset on julkaistu
alansa tiedelehdissä.
LÄÄKETIEDE: tutkijoille Brian Witcombe (Gloucester, Yhdistynyt
kuningaskunta) ja Dan Meyer (Antioch, Tennessee, USA) heidän
lääketieteellisestä läpimurtoraportistaan "Miekan nieleminen ja sen
sivuvaikutukset".
FYSIIKKA: Tutkijoille L. Mahadevan (Harvardin yliopisto, USA) ja
Enrique Cerda Villablanca (Santiago de Chilen yliopisto) heidän
lakanoiden rypistymistä koskevasta tutkimuksestaan.
BIOLOGIA: Professori tohtori Johanna E.M.H. van Bronswijkille
(Eindhovenin Teknologiayliopisto, Alankomaat) väestönlaskennan
suorittamisesta kaikille niille elämänmuodoille, joiden kanssa jaamme vuoteen joka yö.
KEMIA: Tutkija Mayu Yamamotolle (Japanin Kansainvälinen lääketieteen keskus) tutkimuksesta kehittää menetelmä vaniljan
tuottamiseksi lehmän lannasta.
KIELITIEDE: Tutkijoille Juan Manuel Toro, Josep B. Trobalon ja
Núria Sebastián-Gallés (Barcelonan yliopisto) sen osoittamisesta,
että rotat eivät joskus osaa erottaa toisistaan japania takaperin
puhuvaa henkilöä ja hollantia takaperin puhuvasta henkilöstä.

Tottuminen
teollisesti
valmistettuun, raffinoituun,
einesruokaan
aiheutti
käymisreaktion. Vatsani oli
turvonnut, oli hillitön makean- ja
leivänhimo. Sitten tuli väsymys ja
se lisäsi stressiä. Tästä seurasi
yleiskunnon rapistuminen, koska
olin ihan sammuneessa olotilassa
koko päivän. Erityisen huono olo
tuli, jos söin sianlihaa. Koska liha
on happotähteistä ruoka-ainetta,
vatsani
pH
eli
happoemästasapaino muuttui
happamaan päin. Vähän päästä
oli tarve juoda vain raikasta veettä,
ruokahalu hävisi ja seurauksena
oli vaimattomuus ja vaikeus
suoriutua päivän tehtävistä.
Liiallinen psyykenlääkitys vain
pahensi väsymystä ja hiivan
kanssa elämistä, koska lääkkeet
salpaavat reseptoreita aivoissa.
Tuntui kuin aivotoimintani olisi
hidastunut normaalista tilasta
idioottitasolle,
koska
hiivamyrkkyjen kulkeutuminen
aivoihin
vaikuttaa
neurovälittäjäaineiden kemiaan
(Jouko Pursiainen 1997, s. 19).
Tämän takia käytin yhdessä

vaiheessa suurimman osan ajasta
nukkumiseen. Hiivakasvuston
vuoksi epätäydellisesti sulaneet
proteiinit vaikuttavat kuten
endorfiinit, joita esiintyy aivoissa
ja jotka saattavat aiheuttaa mielen
ja käytöksen muutoksia (Tri
Hemmings
kirjassa
H i i v a s y n d r o o m a ,
luonnonmukaisen hoidon opas,
Jouko Pursiainen 1997, s. 19)
Terveyden perusta on minun
mielestääni
terveellinen
perusravinto. Mm. aspartaamista
on todettu, että se saattaa
aiheuttaa masennusta. Yrittäkää
syödä säännöllisesti aina ateriaaikoina ja ruoka-aineympyrän
mukaan. Ravinnon tulisi sisältää
pääasiassa kasviksia, hedelmiä,
viljaa, maitotuotteita ja vähemmän
lihaa ja kasviksia. Ajatelkaaminunkin psyykkinen sairauteni oli
vain puhtaasti ravintolääketieteellinen juttu.
Sirja
Tukiyhdistys Majakka ry
Kirjoituksen lähteenä on käytetty
teosta Jouko Pursiainen(1997):
H i i v a s y n d r o o m a .
Luonnonmukaisen hoidon opas.

KIRJALLISUUS: Tutkija Glenda Brownelle (Blaxland, Blue
Mountains, Australia) hänen tutkimuksestaan, joka koski englannin
kielen määrättyä artikkelia "the" ja sen monia tapoja aiheuttaa
ongelmia jokaiselle, joka yrittää laittaa asiat aakkoselliseen järjestykseen.
RAUHANTUTKIMUS: Yhdysvaltain Ilmavoimien Wrightin
laboratoriolle (Dayton, Ohio) yrityksestä tutkia ja kehittää kemiallista
asetta, nk. homopommia, jonka tulisi tehdä vihollisen sotilaista
toisilleen vastustamattomia.
RAVITSEMUSTIEDE: Tutkija Brian Wansinkille (Cornellin yliopisto,
USA) ihmisten ilmeisesti pohjattoman ruokahalun tutkimisesta
syöttämällä näitä itsestään uudelleentäyttyvällä pohjattomalla kulholla
keittoa.
TALOUSTIEDE: Tutkija Kuo Cheng Hsiehlle (Taichung, Taiwan)
sellaisen laitteen patentoimisesta vuonna 2001, joka ottaa kiinni
pankkirosvoja pudottamalla verkon näiden päälle.
ILMAILU: Tutkijoille Patricia V. Agostino, Santiago A. Plano ja Diego
A. Golombek (Quilmesin kansallinen yliopisto, Argentiina) siitä löydöstä, että Viagra auttaa hamstereita toipumaan aikaerosta.
Palkintoa on jaettu vuodesta 1991 alkaen.
Kaikki palkitut tutkimukset löydät englanniksi Internetosoitteesta: http://improbable.com/ig/ig-pastwinners.html
Vuoden 2007 Ig Nobel -palkintotiedot suomeksi käänsi Tom Kärnä

KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ
Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua toimistomaailman perustuotteista
innovatiivisin uutuuksiin.
Kysy meiltä käyttämiäsi tuotteita tai uutuuksia, kts www.mediviva.fi

Kotimaista laatua tutkitusti markkinoiden edullisimpaan hintaan!

Timo Itkonen
0400 884 784
timo.itkonen@everyman.fi
Valuraudantie 12
00700 Helsinki

Projekti/koulutus-tuotteet
Työpiste-ergonomia
Toimistotuotteet
Mainostuotteet
Terveys/hyvinvointituotteet

Sovi tapaaminen yritykseesi tai tule tutustumaan tuotteisiin toimistollemme
(sovithan kuitenkin etukäteen).

KeramiikkaKellarin
JOULUPUOTI
2.-22.12.2007
ma-pe klo 10-18, la-su klo 10-16
Pappilantie 5, 02770 Espoo
Tervetuloa!

Taloushallintopalvelua

Reilu Hallinto
Sinikalliontie 10, 02630 Espoo
09-2566450, 0505846584
kysy@reiluhallinto.fi
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Tukiyhdistys Karvinen ry

Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
Esbo Mentalhälsoförening
EMF rf

Soidintie 3
PL 4
00700 Helsinki
p. 09–350 8620 toimisto
p. 09–350 86213 jäsenet
sähköposti: karvinen@tukiyhdistyskarvinen.fi
Avoinna: ma, ke, pe klo 9–15,
ti 9-19,
to 9-18,
la klo 10–15
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi

Jäsentalo Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09–859 2057
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka su klo 12–16
Jäsentila Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09–863 2031
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka la klo 12–16

Tukiyhdistys Majakka ry
Teuvo Pakkalantie 1 A
00400 Helsinki
p. 09–145 028
fax. 09–145 028
Anne Niemi p. 050–469 8222
sähköposti: majakka.ry@kolumbus.fi
Nuoret aikuiset p. 041–547 8363
sähköposti: tuuliviiri@kolumbus.fi
kotisivut: www.kolumbus.fi/majakka.ry

Tapiolan Emy-piste
Espoon Järjestötalo, Kauppamiehentie 6, 2 krs, 02100 Espoo
p. 09-859 2057/Lilla Karyll
Avoinna: ma, ke ja pe klo 12-14
Terassikahvio
Jorvin sairaala (psyk.yks.)
Turuntie 150, 02740 Espoo
Avoinna: ma–pe klo 9.30-14.30

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Kahvikulma
Aurora-koti, Träskändan puisto
Kuninkaantie 43, 02940 Espoo
Avoinna: ti–pe klo 9–12 ja 12.15–16 sekä la-su klo 12–16

Lauhatuuli
Hiekkaharjuntie 13 A
01300 Vantaa
p. 09-873 4386
sähköposti: lauhatuuli@hyvanmielentuulet.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15, su klo 12–15

Muu EMY-toiminta:
perjantaisin Raitin Pysäkillä Leppävaarassa,
aamupuuro Matinkylän korttelitilassa ma-pe.
Lisätietoja yllä olevista puhelinnumeroista.
sähköposti: espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut: www.emy.fi

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
01710 Vantaa
p. 09–853 2328
sähköposti: myohatuuli@hyvanmielentuulet.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15, la klo 12–15
kotisivut: www.hyvanmielentuulet.fi

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä toimintamme tukemisesta.
Toiminta-ajatuksemme

Toimintamuotomme

Vertaistuki
Tasavertaisuus
Vapaaehtoisuus
Yksilön kunnioittaminen
Ihmisten kohtaaminen
Edunvalvonta
Jäsenten aktivointi
Yhteisöllisyys

Harrastusryhmät
Oma-apuryhmät
Retket ja matkat
Työtoiminta
Koulutus
Tiedotus
Kahviotoiminta
Talkootoiminta

www.avomielin.fi
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