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PÄÄKIRJOITUS

Köyhyyden loppu?
Christian Aid (www.christianaid.org.uk)
kiteyttää visionsa rohkeasti ja innostavasti – loppu köyhyydelle. Maailman tulee muuttua paikaksi, jossa jokainen voi
elää täyttä elämää vapaana köyhyydestä. Visioon kytkeytyy vahva usko: ”Me uskomme, että tuo visio voi tulla todeksi.”
Uskommeko me? Toisinaan köyhyyden poistamistoimiamme leimaa lähtökohtainen pessimismi, johon joskus liitetään jopa virheellisesti tulkitut Jeesuksen sanat ”Köyhät teillä on aina keskuudessanne”. On myös ajateltu, että köy
hien auttaminen ja asian ajaminen on
kristilliselle uskolle toissijaista.
Samainen Christian Aid kiteytti aikanaan missionsa ytimen mainiolla uskon-

16.2.2012

kuolemanjälkeistä elämää, vaan herättää kristittyjä pohtimaan, mistä kristin-

Meidän kannattaa Suomessa ottaa
Christian Aidista mallia niin diakoniavi-

uskossa on kysymys. Englanninkielisellä kielialueella käydään kiintoisaa teolo-

sion kiteyttämisessä kuin sen toteuttamisessa. Voimakas visio ja missio sanoi-

gista keskustelua sellaisista ydinaiheis-

tetaan avoimesti kristillisestä uskosta kä-

ta kuten esimerkiksi, mikä on Jeesuksen elämän, hänen ristinkuolemansa ja

sin, ja teologinen ”studeeraus” on olennainen osa järjestön toimintaa. Muu-

ylösnousemuksensa merkitys tai mikä
on pelastuksen sisältö.
Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta pitää sisällään sekä pelastuksen ”tässä ja nyt” että pelastuksen iankaikkisuusmielessä, ”siellä ja sitten”. Jee-

toinkin se tapa, jolla Christian Aid tekee
voimakasta vaikuttamistyötä, kampanjointia ja arvokasvatusta, on esimerkillistä.
● Kalle KuusimäkI

suksen nk. ohjelmajulistus sisältää molemmat ulottuvuudet (Lk 4: 16–21): Herran henki on minun ylläni, sillä hän on
voidellut minut. Hän on lähettänyt mi-

tunnustuksen muunnoksella: ”We believe in life before death”– uskomme elämään ennen kuolemaa. Tähän muunnokseen oli syynä sellainen meillekin
tuttu uskontulkinta, jossa kristinusko

nut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan
Herran riemuvuotta.

ymmärretään lähinnä taivasprojektina,
jonka päämääränä ja -huolena on ihmisen pääsy taivaaseen.
Tuolla uskontunnustuksen muunnoksella ei tietenkään haluttu kieltää

Hyvä sanoma, evankeliumi, koskee
elämää ennen kuolemaa että sen jälkeen. Uskommeko elämään ennen kuolemaa? Uskommeko, että köyhyyden
loppu voi tulla todeksi?

◆ JULKAISIJA: Diakonia ry, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, Suomen Diakonialaitosten Liitto, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston
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DIAARI

Ryhmän ohjaamisen peruskoulutus 2012 – 2013 (20 op)
Useilla työaloilla ryhmien ohjaaminen
ja ryhmissä tapahtuva työskentely on
keskeinen työväline. Ryhmän ohjaajal
ta vaaditaan ryhmäilmiöiden ymmär
tämistä, vuorovaikutustaitoja, kykyä
tehdä ryhmän perustehtävän kannal
ta mielekkäitä väliintuloja sekä oman
ryhmäroolin riittävää tuntemusta.
Koulutus sopii eri tavoin ryhmien
kanssa työskenteleville sekä myös
muissa kuin ryhmätyötilanteissa ryh
mämuotoisessa tilanteessa työsken
televille.

Opiskeluun kuuluu 5 kolmepäi
väistä lähiopetusjaksoa ja yksi 5 päi
vän intensiivijakso, sekä ohjaaminen
omassa työssä ja siihen liittyvä työn
ohjaus. Koulutusjaksot pidetään Tu
run kristillisellä opistolla.
Koulutusjaksot: 24.–26.9.,
24.–26.10., 19.–21.11.2012 ja
7.–11.1., 13.–15.2., 20.–22.3.2013.
Koulutuksen järjestää Kirkkohal
lituksen diakonian ja sielunhoidon
yksikkö. Koulutus toteutetaan yhteis
työssä Helsingin psykodraamainsti

tuutin sekä Turun kristillisen opis
ton kanssa.
Osallistumismaksu
2012 = 300 €, 2013 = 350 €,
täysihoito 2012 = 550 €,
2013 = 650 €.
Tiedustelut: Sami Puumala, (050) 340 2758,
sami.puumala@evl.fi.
Ilmoittautuminen 31.3.2012 mennessä:
Hilkka Ollikainen, Turun kristillinen opisto,
hilkka.ollikainen@tk-opisto.fi, 02-4123 500.

Kirkon Kauhajoki-hanke

Kirkko osallistui Kauhajoen koulu
surmien tapahtumapäivästä lähtien
jälkihoitotyöhön. Kaiken keskellä oli
Kauhajoen seurakunta. Melko pian
tapahtumien vaikutukset alkoivat nä

kyä hyvin monissa muissakin seura
kunnissa ympäri Suomea. Myöhem
min syksyllä 2008 perustettiin kirkon
Kauhajoki-hanke, jonka ensimmäisis
sä suunnitelmissa todettiin, että han
ke pyrkii tukemaan ihmisiä seurakun
tatyön menetelmin. Kirkon jälkihoito
hanke oli Lapuan hiippakunnan tuo
miokapitulin ohjauksessa. Kirkkohal
lituksen julkaiseman hankkeen lop
pukertomuksen on kirjoittanut han
kevastaavana työskennellyt Markku
Orsila. Mukana on myös diakoni Johanna Korkeaniemen ajatuksia. Hän
työskenteli tapahtumakoulun diako
nina yli kaksi vuotta.
Kertomus on luonteeltaan rapor
toiva, mutta myös pohdiskeleva ja
kyselevä. Kertomus on kirjoitettu ta
pahtumien keskeltä, ei niiden ulko
puolelta. Kertomus kuvaa kirkon eri

toimijoiden työtä hankevuosien aika
na. Kertomuksen toinen osa koostuu
koulusurmien uhrien omaisten elä
män ja uskon kysymyksistä.
Hankkeen aikana kehitettiin La
puan hiippakunnassa myös henkisen
huollon (HeHu) valmiutta. Liiteosas
sa on joitakin hankkeen aikana synty
neitä kirkon työntekijöiden puheita ja
kirjoituksia. Kirkon kriisityön haaste
on vuosituhansien ajan ollut toivon
ylläpitäminen. Koulusurmat ovat sy
sänneet etsimään joitakin uusia käy
täntöjä seurakuntatyöhön. Matkan
varrella ei ole syntynyt yhtä oikeaa
kirkon kriisityönmallia.
Tämän kertomuksen on tarkoitus
herättää keskustelua kirkon roolista
suurissa kansallisissa suruissa. Kir
jaa voi ostaa kirkkohallituksen julkai
sumyynnistä, julkaisumyynti@evl.fi.

Ekopaasto.fi-kampanja tarjoaa vä
lineitä elämän kohtuullistamiseen.
Kampanjan aineisto löytyy www.eko
paasto.fi-sivulta. Lisäksi seurakun
nille ja muille toimijoille on tuotettu
Ekopaasto-rukouskortti, jonka mat
kassa kuljetaan laskiaisesta aina hela

torstaihin asti. Kortti on painettu 100
% kierrätyspaperille ja sillä on Jout
senmerkki. Korttia voi tilata postiku
luja vastaan Kirkkohallituksen julkai
sumyynnistä (julkaisumyynti@evl.fi).
Suomenkielisen kortin painosmäärä
on 50 000 kpl.
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Aika puhua – aika vaieta

Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa

Diakonian
merkki
Seurakunta, diakoniajärjestö, hiip
pakunta ja Kirkkohallituksen dia
konian ja sielunhoidon yksikkö voi
vat myöntää yhteistyökumppanil
leen Diakonian merkin tunnustuk
seksi diakonisesta toiminnasta.
Merkki on tarkoitusta varten
suunniteltu hopeinen rintamerkki.
Merkkiä voidaan kantaa arjessa
ja juhlassa tai säilyttää kivestä val
mistetussa telineessä.
Diakonian merkki annetaan
henkilölle tai yhteisölle, joka toi
minnassaan tai päätöksenteossaan
on toiminut yhteistyössä diakonia
työn kanssa. Merkin saaja on huo
mannut ihmisen ja tehnyt työtään
sydäntään kuunnellen ja kristillistä
lähimmäisenrakkautta toteuttaen.
Merkki kertoo kantajansa inhi
millisyydestä.
Seurakunnan kirkkoneuvos
to/seurakuntaneuvosto, järjestön
hallit us, hiippakunnan tuomio
kapituli tai Kirkon diakonian ja
sielunhoidon toimikunta myön
tää Diakonian merkin kirkon
viranhaltijan tai järjestön edusta
jan hakemuksesta.
Yhteisö pitää luetteloa myöntä
mistään huomionosoituksista.
Diakonian merkkiä myy Diako
nia ry. Merkin hinta on 90 euroa
sekä postituskulut.

Kirkkohallitus on julkaissut päivitetyn
version vuonna 2002 julkaistusta Kir
kon työntekijän vaitiolovelvollisuusteoksesta. Lainsäädännön muutok
set ovat vaikuttaneet siihen, että kir
jan päivittäminen tuli ajankohtaiseksi.
Julkaisussa esitetään vaitiolovelvolli
suus sellaisena kuin se Suomen nykyi
sen lainsäädännön mukaan on. Samal
la mukaan on otettu sellaisia erityisky
symyksiä, jotka ovat heränneet erityi
sesti joidenkin työmuotojen parissa tai
olleet esillä julkisuudessa. Julkaisussa
käsitellään niitä käsitteitä, jotka mää
rittelevät vaitiolon kirkossa. Rippisa
laisuus tarkoittaa sitä vaitiolon muo
toa, joka on papilla ja virassa olevalla
lehtorilla, kun he ovat saaneet tieton
sa ripissä tai sielunhoidossa. Kirjaa voi
ostaa kirkkohallituksen julkaisumyyn
nistä, julkaisumyynti@evl.fi.

Kansan Raamattuseurassa tapahtuu

Yli 40 vuotta vanhustyötä
Vivamossa, Lohjalla
- Avuksi vanhustyöhön sekä vapaaehtoisten kouluttamiseen 2012

Muuta täydennyskoulutusta:
Taide vanhustyössä (TTAP-metodi) 19.4.
Eläkkeelle siirtyjien kurssi 31.8.-2.9.
Voimia vanhustyössä jaksamiseen
13.-14.11.
Virikeohjelmaa vanhuksille:
Seniorien kulttuuripäivä 8.5.
Seniorien syysjuhla 16.10.
Ilmoittautuminen:
0207 681 760 tai vivamo@sana.fi
Tiedustelut: 0207 681 633/Kokkonen
Yhteistyössä Agricola-opintokeskus

Ryhmänohjaajien koulutusta:
Eloa ja iloa eläkevuosiin 17.-18.4. Vivamo,
Lohja tai 15.-16.5. Orisberg, Isokyrö (ilm.
0207 681 633)
Muistatko vielä? -muisteluaineisto
muistihäiriöisten ryhmiin 27.-28.8.
Vanhasta uutta - hengellisen ryhmän
ohjaajakoulutus 11.-12.9.
Minä muistan, sinä muistat, Hän muistaa
- muisteluryhmien ohjaajakoulutus
18.-19.9.

Vivamo-opisto
Vivamontie 2, 08200 Lohja
www.vivamo-opisto.fi

www.kansanraamattuseura.fi
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KUVASSA

”Nuorten putoaminen
on poliittinen valinta”
– Nuoruudessani näin yhteiskunnan marginaalia ja
marginalisoitumista. Kokemusteni pohjalta pystyin
kirjoittamaan muun muassa prostituutiosta,
narkomaniasta ja nuorten syrjäytymisestä,
kertoo kirjailija ja ohjaaja Pasi Lampela.
H e l s i n g i n K a u p u n g i n t e a t t e r i C h a r l o t t e E s t m a n - We n n s t r ö m

– Teini-iän kuohuissa koin pikkukau
pungin ahdistavaksi. Siellä ei ollut
tietoa, mitä maailmassa todella ta
pahtuu ja se kaikki piti päästä kiirees
ti kokemaan, sanoo lapsuutensa Suo
nenjoella asunut Pasi Lampela, 42.
Perheestä irrottautumisen ja kas
vukriisin keskellä pienen paikan hen
kinen ahtaus ahdisti, semminkin kun
nuorukainen oli nauttinut 14 vuoden
herkässä iässä aimo annoksen Friedrich Nietzscheä.
– Nietzschen seuraukset olivat sii
nä vaiheessa katastrofaaliset. Muut
taessani 16-vuotiaana yksin Helsin
kiin minulla oli täysin epärealistinen
käsitys itsestäni ja mahdollisuuksis
tani.
– Minun piti päästä eroon opituis
ta roolimalleista ja käsityksistä liit
tyen yhteiskuntaan sopeutumiseen.
Oli etsittävä oma tie kaiken sovin
naisen hyvän ja pahan tuolle puo
len, mistä piti löytyä korkeampia to
tuuksia.
– Myöhemmin tajusin, ettei elä
mä olekaan Arthur Rimbaudin kal
tainen seikkailu, vaan ihmisen pitää
tehdä työtä ja löytää paikkansa maa
ilmassa.
– Kaikki mikä palvelee ihmisarvon toteutumista
ja heikompien auttamista on tärkeää.
Kunnioitan puhdasta ja vilpitöntä hyvän
tekemistä, tapahtuu se sitten uskovaisten
tai muiden toimesta, sanoo yhteiskuntamme
kahtiajakautumisesta varoittava Pasi Lampela.
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Hyvinvointivaltio
auttoi huonoilta teiltä

Murrosiän jälkimainingeissa paljas
tui oma emotionaalinen rikkinäisyys.
– Lähdettyäni pois pikkukaupun
gista jouduin huonoille teille. Ainoa,
mikä pelasti totaaliselta syrjäytymi
seltä, oli 1980-luvun puolivälin hy
vinvointivaltio ja psykiatrinen hoito.
Yhteiskunta otti minut vastaan, ja sen
turvaverkot pitivät.
– Minulla oli jo lapsuudessa into
himo lukemiseen ja kirjoittamiseen.
Saatuani hyvää hoitoa pystyin keskit
tymään kirjoittamiseen ja sain tah
don ja uskalluksen luovaan työhön,
Lampela kiittää silloista systeemiä.
Levoton kommuunielämä Hel
singissä oli oiva kasvualusta tuleval
le taiteilijalle. Jo alle parikymppise
nä Pasi Lampela kirjoitti ensimmäi
set romaaninsa, jotka tosin tulivat ta
kaisin kustantajilta.
Teatterikorkeakoulussa oli paras
ta kirjoittajakoulutusta. Koulun ovet
aukesivat 1990-luvun alussa. Opiske
lujen aikana kävi selväksi, että mies
halusi sekä kirjailijaksi että teatte
riohjaajaksi.

Epäsovinnainen säätykierto

Pasi Lampela on tunnettu siitä, että
hän käsittelee töissään yhteiskunnal
lisia teemoja.
– En pyri teoksillani poliittiseen
vaikuttamiseen. Olen kyllä aina ais
tinut ja havainnoinut yhteiskunnal
lista ilmapiiriä. Työni kannalta on
olennaista nähdä pinnan alla olevia
ja esiin tulevia ilmiöitä sekä sitä hin
taa, mikä niistä koituu maksettavak
si yksilöille.
Lapsuuden perhe kuului keski
luokkaan. Lampeloiden laskettiin sil
ti kuuluvan parempiosaisiin. Pasi tie

dosti, että on niitä, jotka ovat eriarvoi
sia sosiaalisessa hierarkiassa.
Hän on nähnyt omankin osan
sa säätykierrosta sukellettuaan keski
luokasta yhteiskunnan marginaaliin ja
sitten lapsiperheelliseksi. Liitto päät
tyi eroon, mutta perhe-elämän vaihe
kin tuli elettyä.
– Näin nuoren keskiluokan muo
dostumisen. Se oli lähellä sitä konser
vatiivista elämänmuotoa, mitä olin ai
kanaan lähtenyt karkuun. Monien ikä
polveni edustajien elämästä tuli hyvin
sovinnaista.

Lintukoto
pantiin palasiksi

Pasi Lampela luki 1990-luvun alus
sa paljon kaunokirjallisuutta, kuten
Hannu Salamaa ja Christer Kihlmania. Näiden analyysi perustui Marxiin
ja Freudiin, alitajunnan dynamiikan
havaitsemiseen sekä yhteiskuntaluok
kien vaikutukseen yksilön elämään.
Hän seurasi läheltä, kuinka suoma
lainen lintukoto, jossa elettiin 1980-lu
vulla, pantiin laman varjossa palasiksi.
– Muistan elävästi kun venäläiset
ilotytöt ja seksibaarit tulivat. Kommu
nismin romahdus ja kapitalismin kriisi
yhdistyivät Kallion kaduilla. Seurauk
set nähdään yhä: historiansa parasta
aikaa elävässä Suomessa eletään his
torian eriarvoisinta ja henkisesti köy
hintä lama-aikaa.
– Hyvinvoivia on enemmän kuin
koskaan ja samaan aikaan on paljon
syrjäytyneitä. Molemmat ääripäät vain
erkaantuvat toisistaan.

Nuorten syrjäytyminen
vaarallisinta

Pasi Lampela huomauttaa, että monil
le nuorille maailma on nyt auki taval
la, josta hänen ikäpolvensa lapset eivät
voineet uneksiakaan. Heidän ulottu
villaan ovat kansainvälistyminen, lu
kuisat harrastukset ja mahdollisuudet.
– Asuin kymmenen vuotta Malmil
la, missä kahtiajakautuminen näkyi
selvästi. Oli sosiaalisesti pudonnutta
nuorta porukkaa, joille ovet eivät ol
leet enää auki, ja niitä, joilla homma
oli hallussa lapsesta lähtien.

Huolestuttavinta kehitys on niiden
perheiden kohdalla, joissa systeemis
tä pudonneita on useassa sukupolves
sa peräkkäin.
– Nuorten on vaikeaa nousta syr
jäytymisen kierteestä, varsinkaan kun
turvaverkot eivät ole enää yhtä hyviä
kuin minun kohdallani. Nyt täytyi
si tehdä poliittinen valinta, halutaan
ko hyvinvointivaltio säilyttää vai ro
muttaa!
– Suomessa on hyväksytty reali
teettina se, että yhteiskunta jakau
tuu niihin, joiden panos katsotaan ar
vokkaaksi, ja arvottomiin. Siksi keski
tytään tukemaan niitä, joilla on edel
lytyksiä pärjätä kilpailussa. Ne, jotka
katsotaan taakaksi, eivät paina mitään
vaakakupissa.

Mykät huutajat
saavat äänen

Pasi Lampela on käsitellyt syrjäyty
misvaarassa olevia nuoria lukuisis
sa teoksissaan. Hellekausi-novelliko
koelman (2007) epävakaa 17-vuotias
Ilari päätyy tyhjentämään lääkepur
kin, mutta palaa elävien kirjoihin.
Viime syksynä Helsingin Kaupun
ginteatterissa pyörineen Meidän poika -näytelmän koulukiusatulle käy
huonommin: hän päätyy kävelemään
kauppakeskukseen pommi repussaan.
– Älykäs, lukenut ja monella tapaa
kyvykäs nuori mies joutuu vaikeuk
siin, kun ei tunne kuuluvansa jouk
koon ja tulee eri tavoin syrjityksi. Hän
löytää katastrofaalisen keinon selvitä
tilanteestaan, käsikirjoittaja ja ohjaa
ja kommentoi.
Kiusaajat-romaanin (2011) kipeäs
sä kasvukertomuksessa nuorukainen
joutuu tekemään tiliä koulukiusaajien
sa tuottaman trauman kanssa samal
la kun hänen on irtauduttava vanhem
mistaan: ”Näiden ihmisten syntejäkö
hän oli syntynyt maksamaan? Näiden
ihmisten pelkoja ja elämätöntä elämääkö hänen olisi loppuikänsä sovitettava?”
Kiusaajat on lähempänä Lampelan
omaa tarinaa.
– Vaikken välttämättä ollutkaan
koulukiusattu vaan koin ennemmin
DIAKONIA
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kin henkistä vieraantumista ja jouk
koon kuulumattomuutta.
Kuolemansairauksia-kirjan (2009)
nuori mies saattaa olla sielunsukulai
nen sille Suonenjoen Pasi Lampelalle.
Nykyisestä elämästään eroon halua
van pojan sisälle kertyy kapinaa ja ha
lu saada oma, vielä löytymätön äänen
sä kuuluville.
– Hän on ulkopuolinen omassa it
sessään... Hän on päättänyt, että jo
nain päivänä hänen on huudettava
ulos tämä hänen sisimmässään paisu
va huuto, annettava sen purkautua.

Jeesus on huikean
kiehtova hahmo

Pasi Lampelalla on työstänyt myös us
konnollisia teemoja.
– Uskonto ja Raamattu ovat kiin
nostaneet minua aina. Raamatun tari
noita on tullut pyöriteltyä töissä. Siellä
on paljon sellaista ainesta, minkä ali
arvioiminen olisi tosi väärin. Itse olen
uskonnoton. En ole ateisti, koska en
pyri kieltämään mitään.
Kirkon tekemästä työstä diakonia
on Lampelan mielestä erityisen arvo
kasta.
– Kirkossa on parasta ihmisar
von puolustaminen ja heikompiosais
ten asiasta muistuttaminen. Arvostan
myös vaatimusta nähdä ihminen muu
nakin kuin mekaanisena tuloksenteki
jänä, kun puhutaan sielusta, kuolevai
suudesta ja ikuisuudesta.
Toisaalta uskontoja käytetään
usein väärin, Pasi Lampela muistuttaa.
– Raamattu on luultavasti upein
kirja, mitä on tehty. Mutta jos sen va
rassa yritetään löytää ehdottomia vas
tauksia ihmiskunnan tulevaisuuden
kannalta ratkaiseviin kysymyksiin, ol
laan vaarallisella tiellä.
– Raamattu on täynnä hurjaa draa
maa ja Jeesus on huikean kiehtova hah
mo. Näen, että Jeesuksessa olisi esiku
vaa monelle radikaalille ja yhteiskun
nalliselle uudistajalle, taiteilija pohtii.
● Janne Villa

Syrjäyttääkö
köyhyys nuoren?

Jos olisit muodostamassa
uutta yhteiskuntaa, minkälaiset
säännöt sinne haluaisit? Minkä
laisiin arvoihin yhteiskuntasi
perustuisi? Mitä sinun yhteis
kunnassasi kaikilla sen jäsenillä
pitäisi minimissään olla?
Miten sinun yhteiskunnassasi
köyhää nuorta kohdeltaisiin?
Mitä oikeuksia ja velvollisuuk
sia asettaisit kansalaisille?
Mitä oikeudenmukaisuus
sinulle tarkoittaisi?
Tuloerot

Marjut Hentunen
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Filosofi Platon (427‒347 eKr.) pohti
ihannevaltion rakennetta ja olemusta.
Hän otti kantaa köyhien asemaan yh
teiskunnassa. Platonin mielestä yhteis
kunnan rikkaimpien tulot saisivat ol
la vain korkeintaan nelinkertaiset köy
himpien tuloihin verrattuna. Suurem
mat tuloerot olisivat Platonin mukaan
johtaneet yhteiskunnalle haitallisiin
sosiaalisiin ristiriitoihin.
Kymmenen vuotta sitten suoma
laisen suuryrityksen johtaja ansaitsi
30-kertaa enemmän kuin suomalai
nen palkansaaja keskimäärin. Sen jäl
keen tuloerot ovat edelleen jatkaneet
kasvuaan. Jos verrataan kaikkein hei
koimmassa asemassa olevaa (vain joi
denkin tulonsiirtojen varassa elävää)
ja parhaiten ansaitsevaa, on tuloero yli
1000-kertainen. Oliko Platon pahasti
väärässä?
Nykyään monen ekonomistin ja
päätöksentekijän mukaan tuloerojen
kasvu pitää sallia. Itse asiassa, jos me
nemme historiassa 1700-luvulle, löy
dämme juuret sille ajattelulle: Teollis
tumisen myötä oman edun tavoittelu
alettiin nähdä positiivisena. Kansan
taloustieteen isänä pidetty skotlanti
lainen taloustieteilijä ja moraalifiloso
fi Adam Smith (1723‒1790) näki ta
louden toimivan hyvin, kun ihmiset
keskittyvät omaan menestykseensä.
Hänen teoriansa mukaan omaa etu
aan ajavat ihmiset hyödyttävät kaik
kia. Smith pohti kuitenkin myös ih
misten keskinäistä vastuuta ja veljeyt
tä. Kaikesta huolimatta ahneus nähtiin

pikkuhiljaa hyveeksi ja taloudellisesta
kasvusta tuli joillekin suorastaan us
kon ja palvonnan kohde.

Ahneus ja sen seurauksia

Martti Luther (1483‒1546) sanoi: ”Sillä ahneus saattaa ihmisen oikeasta uskosta ja Jumalan palvelemisesta pois,
niin että ahne ihminen ei enään huoli
Jumalasta eikä pyydä taivaallista hyvää, vaan jääpi yksistään näissä maallisissa riippuvaksi ja etsii ainoastaan
semmoista Jumalaa, joka tahtoo antaa hänelle kyllin täällä maan päällä.” (Elämänohjeet yhteiselle kansalle)
Jos ahneus nähdään yhteiskunnan
kehittymisen ja taloudellisen kasvun
kannalta hyveenä ja suuret tuloerot hy
väksyttävinä, on helppo nähdä, että se
saattaa ruokkia kateutta, vihaa, ylpeyttä
ja laiskuuttakin. Nämä tunteet tai omi
naisuudet eivät kristillisen käsityksen
mukaan rakenna yhteiskuntaa. Ahneus
saa aikaan riitaa, Herraan luottava
menestyy. (Sananl. 28:25)
Ahneuden hyväksymisessä yh
teiskunnassamme on erikoinen piir
re: Usein menestyvien ihmisten oman
edun tavoittelu nähdään hyväksyttä
vänä ja sen uskotaan hyödyttävän ko
ko yhteiskuntaa. Köyhän ihmisen kei
not tavoitella omaa etua ovat rajoitetut.
Usein ne myös tuomitaan ja niitä pide
tään epärehellisinä.

Tulottomat

Tiedämme, että edellä olevaan syn
tilistaan pitää lisätä myös häpeä. Hä
peä ei ole synti, mutta ei sekään yhteis
kuntaa rakenna. Ihmiset tuntevat hä
peää varattomuudestaan. Sen tietävät
diakoniatyöntekijät ja sen kertovat ti
lastot: toimeentulotukea ei aina hae
ta, vaikka siihen olisi oikeus. Joidenkin
tietojen mukaan jopa noin puolet toi
meentulotukeen oikeutetuista vähä
osaisista jättää tuen käyttämättä. Ke
lan tuoreen selvityksen mukaan tulot
tomia talouksia oli vuonna 2009 noin
26 000. Tulottomaksi taloudeksi kat
sotaan kotitalous, jolla ei ole lainkaan
työ- ja pääomatuloja tai Kelan ensisi
jaista sosiaalietuutta, kuten eläkettä,
työttömyysturvaa tai sairausvakuu
tuksen päivärahaa. Tulottoman talou
den ainoat tulonlähteet ovat asumistu
ki ja toimeentulotuki sekä mahdolliset
lapsilisät ja elatustuet.

Tulottomien joukossa on paljon
nuoria. Tuloitta elää myös lapsiperhei
tä. Esimerkiksi viime vuoden marras
kuussa tulottomissa perheissä oli noin
2500 alle 18-vuotiasta lasta. Tilastois
ta käy ilmi, että ilman tuloja joudutaan
usein sinnittelemään pitkään.

Oikeudenmukaisuus
ja kristillisyys

Moraali- ja yhteiskuntafilosofi John
Rawlsin (1921‒2002) oikeudenmu
kaisuusteorian ajatuksia pidetään pe
rusteluina hyvinvointiyhteiskunnalle.
Hän perusti oikeudenmukaisuusteo
riansa ajatukselle, että jos ihmiset yh
dessä määrittelevät ”sokkona” yhteis
kunnan säännöt ja normit ja vasta sen
jälkeen saavat tietää, millaiseen ase
maan yhteiskunnassa he itse päätyvät,
he varmuuden vuoksi haluavat kaikil
le vähintään kohtuulliset olot.
Rawlsin mukaan oikeudenmukai
sessa yhteiskunnassa kaikille pitää taa
ta mahdollisimman laajat vapaudet
niin, etteivät ne rajoita toisten ihmis
ten samanlaisia vapauksia. Vain sel
laiset taloudelliset erot ovat oikeuden
mukaisia, jotka maksimoivat kaikkein
heikoimmassa asemassa olevan kansa
laisen tilan. Pohjoismaisen hyvinvoin
tivaltion ideaali muistuttaa Rawlsin
oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Poh
joismaisen hyvinvointivaltion juurien
ja arvojen voidaan nähdä olevan kris
tinuskossa ja lähimmäisenrakkaudes
sa. Olemmeko edelleen tällä kannalla?
Onko hyvinvointiyhteiskunnas
samme jäljellä Rawlsin periaatteita?
Entä toimiiko tämän päivän vapaa
markkinatalous kristillisten arvojen
mukaisesti? Kristillisen ihmiskäsityk
sen lähtökohta on, että jokaisella ihmi
sellä on oma Jumalalta saatu tarkoitus.
Apostoli Paavali sanoo, että kristus
yhteydessä me löydämme tämän tar
koituksen: ”Me olemme hänen tekonsa,
luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä
töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.” (Ef 2:10)
Ajautuminen pois yhteydestä Ju
malaan on sitä, että ihminen ei ole kes
kittynyt henkilökohtaiseen elämäntar
koitukseensa, vaan on kuin rikkirevit
ty ja palasina, niin että hän palvoo mo
nenlaisia jumalia, monenlaisia psyko
logisia voimia. Tänä päivänä yhtenä
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vahvimpana epäjumalana ovat ahneus
ja raha. Luulemme, että olemme va
paita ja itsenäisiä olentoja noudattaes
samme mielihalujamme ja intohimo
jamme. Todellinen vapaus voi kuiten
kin toteutua vain eläessämme todek
si omaa henkilökohtaista elämäntar
koitustamme.

Onko yhteiskuntamme
oikeudenmukainen?

Miten nuoret löytävät suomalaises
sa yhteiskunnassa tehtävänsä, kun he
joutuvat kilpailuyhteiskunnan armot
tomuuden ja monien jumalien pyörtei
siin? Nuoren rahattomuus ei sinänsä
tarvitsisi olla syrjäytymisen syy. Suu
rempaa syrjäytymistä on ajautuminen
pois siitä tarkoituksesta, jonka Jumala
on nuorelle antanut. Meidän tulisi ra
kentaa sellaista yhteiskuntaa, joka tu
kisi nuoria löytämään tarkoituksensa.
Tänä päivänä yhteiskuntamme
asettaa kovia vaatimuksia nuorelle.
Vaadimme menestystä. Ne, joita yh
teiskunnassa arvostetaan ja jotka ovat
menestyneet, eivät välttämättä käyt
täydy oikeudenmukaisesti. Millaisia
signaaleja menestyjät antavat nuoril
le? Mitä arvokasta yhteiskunnalla on
tarjota nuorelle, joka kokee epäonnis
tuvansa kerta toisensa jälkeen, jonka
edessä toistamiseen ovia suljetaan?
Yhteiskuntamme ei välttämättä ole
oikeudenmukainen. Se ei anna kaikil
le samoja mahdollisuuksia onnistua.
Kuka osaa sanoa syrjäytyvälle nuorelle
uskottavasti, että hän on oikeasti arvo
kas? Kenellä on aikaa kuunnella häntä
ja kannustaa yrittämään? Miten me
varmistamme, että tuo yrittäminen ei
ole turhaa, niin että yhteiskunnassa oi
keasti on vaihtoehtoja kaikille?
Köyhyys ei välttämättä syrjäytä.
Jos kaikki jäsenet yhteiskunnassa tai
yhteisössä ovat köyhiä, voivat menes
tymisen mittariksi nousta vaikka hen
kiset ominaisuudet tai se, miten koh
telee kanssaihmisiä. Sen sijaan suuret
tuloerot, vain taloutta korostavat ar
vot ja ihmisten oman edun tavoittelu
voivat rapauttaa yhteiskuntaa ja syr
jäyttävää niitä ihmisiä, jotka eivät pär
jää kilpailussa.
● Tiina Saarela
Seurakuntadiakonian työalasihteeri
KDS

Syrjäytymisen
ylisukupolvistumiseen
voidaan puuttua
Huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle
Syrjäytyminen on monitahoinen ja -ulotteinen ilmiö eikä se ole määriteltävissä tarkkarajaisesti.
Syrjäytyminen ilmenee yksilöä yhteisöön yhdistävien siteiden heikkenemisenä. Syrjäytyminen
on yksilön jäämistä yhteisössä ja yhteiskunnassa tavanomaisina ja toivottavina pidettävien
elämän osa-alueiden ja vuorovaikutussuhteiden ulkopuolelle. Syrjäytymisessä on kysymys
ulkopuolisuudesta sekä voimavarojen ja vaikuttamismahdollisuuksien puutteesta.
Marjut Hentunen

Yhä useammin huono-osaisuus kasau
tuu ja siirtyy sukupolvien ketjussa. So
sioekonomiset hyvinvointi- ja terveys
erot muotoutuvat jo lapsuus- ja nuo
ruusiässä. Lapsuusiän kehitys ja olo
suhteet vaikuttavat koko myöhempään
elämään, terveyteen ja sosiaaliseen hy
vinvointiin. Lapsuudessa omaksutaan
elin- ja elämäntavat, joita on aikuisiäs
sä huomattavasti vaikeampi muuttaa.
Lapsuuden kehityksellisenä ympäris
tönä perheen merkitys on ratkaiseva.
Lapsuudenperheen ongelmilla, kuten
vanhempien työelämän ulkopuolisuu
della, toimeentulovaikeuksilla, mielen
terveys- ja päihdeongelmilla tai per
heessä käytetyllä väkivallalla on vah
vat vaikutukset myös aikuisiän hyvin
vointiin ja terveyteen.

Lapsuuden vaikeat olosuhteet
heijastuvat aikuisuuteen

Ylisukupolvisiin syrjäytymisprosessei
hin hyvän näköalan tarjoaa Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) me
neillään oleva Kohdusta aikuisuuteen
-tutkimushanke, jossa seurataan rekis
teritietojen perusteella Suomessa vuon
na 1987 syntyneitä noin 60 000 lasta
sikiökaudelta vuoden 2008 loppuun
saakka. THL:n tutkimukseen mukaan
lapsuuden olosuhteet vaikuttavat mo
nin tavoin yksilön myöhempään elä
mään. Lapsuuden vaikeat olosuhteet,
kuten perheen pitkäaikaiset toimeen
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tulovaikeudet tai vanhempien mie seurakunnan palveluksessa tai luot
lenterveysongelmat liittyvät vahvas tamustoimessa olevan henkilön ‒ on
ti myöhempään hyvinvointiin ja mie ilmoitettava kunnan sosiaalitoimelle,
lenterveysongelmiin. Kouluttamatto jos hän on tehtävässään saanut tietää
muus, mielenterveys- ja toimeentulo- lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon
ongelmat kasautuvat. Nuorien, jotka ei tarve, kehitystä vaarantavat olosuh
vät ole suorittaneet toisen asteen koulu teet tai oma käyttäytyminen edellyt
tävät lastensuojelun tarpeen selvittä
tusta, yhteiskuntaan kiinnittyminen on
selvästi muita nuoria vaikeampaa.
mistä. Lastensuojelusta on koottu run
Pekka Myrskylän viime vuonna
saasti tietoa Lastensuojelun käsikirja
laatiman tutkimuksen ”Nuoret työ- -verkkopalveluun: http://www.sosiaali
markkinoiden ja opiskelun ulkopuo- portti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/.
lella” (Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja 12/2011) mukaan työelä Ylisukupolvisen
män ja koulutuksen ulkopuolelle jää syrjäytymisen torjunta
neiden nuorten vanhemmilla on sel edellyttää monia toimia
västi keskimääräistä heikompi koulu Ylisukupolvisen huono-osaisuuden
tustaso. Näiden nuorten vanhemmat ehkäisemiseksi tarvitaan laaja-alai
ovat myös muiden nuorten vanhem sia toimia. Sekä sosiaali- ja terveyden
pia useammin työelämän ulkopuolel huollon kansallinen kehittämisohjel
la tai työttömänä.
ma 2012‒2015 että lapsi- ja nuorisopo
litiikan kehittämisohjelma 2012‒2015
vastaavat osaltaan tähän haasteeseen.
Lasten tilanne
otettava huomioon
Peruspalveluista huolehtiminen on
myös aikuispalveluissa
syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta
Perhe on kokonaisuus, jossa yksittäi keskeistä. Peruspalveluiden lisäksi tar
sen perheenjäsen hyvinvointi ja ter vitaan erityispalveluita, joita peruspal
veys sekä perheenjäsenten väliset suh veluiden henkilökunnan on mahdol
teet vaikuttavat muihin perheenjäse lista helposti konsultoida. Lastensuo
niin ja heidän hyvinvointiinsa ja ter jelulaki edellyttää, että lapsille, nuo
veyteensä. Yhden perheenjäsenen tuen
rille ja lapsiperheille tarkoitettuja pal
tarpeen ilmaantuessa on syytä myös
veluja järjestäessään kunnan on huo
arvioida muiden perheenjäsenten
lehdittava siitä, että näiden palvelu
tuen tarpeita. Tukemalla vanhempia
jen avulla tuetaan vanhempia lasten
kasvatuksessa ja saadaan selville las
ja työskentelemällä perheiden kanssa
voidaan ehkäistä ongelmia hyvin pit ten, nuorten ja lapsiperheiden erityi
källä aikavälillä. Lasten tilanne pitäi sen tuen tarve.
sikin selvittää ja arvioida, jos vanhem
Koulutuksen ulkopuolelle jäämi
milla on ongelmia.
nen on merkittävä riskitekijä myös
muiden syrjäytymisen ja ulkopuoli
Ongelmien ylisukupolvistumisen
suuden osa-alueiden kannalta. Siten
ehkäisemiseksi lasten tarpeet on siis
tärkeä ottaa huomioon myös aikuis on erityisen tärkeää huolehtia lasten
palveluissa. Lastensuojelulain mukaan
ja nuorten koulutuksesta ja opiskelun
lapsen hoidon ja tuen tarve on selvi tuesta. Sosioekonomisia eroja koulu
tettävä ja lapselle on turvattava riittä tukseen hakeutumisessa tulee pyr
vä hoito ja tuki, kun lapsen vanhem kiä kaventamaan. Perheen köyhyys on
pi saa päihdehuolto- tai mielenterveys merkittävä riskitekijä lapsen kasvulle
palveluita tai muita sosiaali- ja tervey ja kehitykselle, joten on tärkeää vähen
tää lapsiperheköyhyyttä.
denhuollon palveluja, joiden aikana
hänen kykynsä huolehtia lapsen hoi
Riskien tunnistamista sekä var
dosta ja kasvatuksesta arvioidaan hei haista puuttumista ja tukea tulee vah
kentyneen. Myös terveydenhuoltolais vistaa. Vanhempia tulee myös kannus
sa on vastaavanlainen säännös lapsen
taa avun hakemiseen, sillä vanhemmat
huomioon ottamisesta aikuisille suun tunnistavat tuen tarpeensa usein myö
natuissa palveluissa.
hään. Lapsen tilannetta seurataan pit
Lastensuojelulain 25 §:ssä sääde kään ennen kuin avun piiriin hakeu
tään ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoi dutaan. Kouluikäisten ja aikuistuvien
tusvelvollisen ‒ kuten esimerkiksi
nuorten ongelmia selvitettäessä on
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todettu, että monien kohdalla ongel
mat ovat olleet havaittavissa jo ennen
kouluikää. Osalla perheistä ongelmien
hoito on kuitenkin jäänyt puutteelli
seksi tai kokonaan toteutumatta.

Nuorten yhteiskuntatakuu

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituk
sen ohjelmassa painotetaan sukupol
velta toiselle periytyvän köyhyyden
ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Hal
lituksen kolmesta painopistealuees
ta ensimmäinen on köyhyyden, eriar
voisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemi
nen. Tähän liittyen hallitus on käyn
nistänyt poikkihallinnollisen syrjäy
tymistä, köyhyyttä ja terveysongel
mia vähentävän toimenpideohjelman.
Toimenpideohjelma kokoaa yhteen eri
toimijat valmistelemaan, kehittämään,
toimeenpanemaan ja arvioimaan toi
menpiteitä syrjäytymisen ja eriarvoi
suuden vähentämiseksi.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn
kannalta merkittävä uudistus on halli
tusohjelmaan sisältyvä nuorten yhteis
kuntatakuu. Yhteiskuntatakuulla tar
koitetaan, että jokaiselle alle 25-vuo
tiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vas
tavalmistuneelle tarjotaan työ-, har
joittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntou
tuspaikka viimeistään kolmen kuukau
den kuluessa työttömäksi joutumisesta.

● Esa Iivonen
Hallitusneuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö

Nuoruutta katsomopaikalta
Köyhyys mielletään usein vain talousperusteiseksi ongelmaksi.
Siitä kumuloituu kuitenkin paljon erilaisia tekijöitä, jotka
vaikuttavat erityisesti lasten ja nuorten kasvuympäristöön,
kehitykseen ja käsitykseen ympäröivästä maailmasta.
Eräs harvemmin esillä ollut köyhyyden johdannainen on
nuorisokulttuurinen ulottuvuus, jota voi nimittää vaikkapa
kulttuuriseksi syrjäytymiseksi.
Kasvamista ja nuoruutta tässä ajassa
on kuvattu ketjuksi jatkuvia valinto
ja. Tommi Hoikkala ja Petri Paju ovat
kirjoittaneet nykynuorista yksilöllisen
valinnan sukupolvena. Valinnoilla vii
tataan yhtälailla koulussa jo hyvin var
hain tehtäviin aine- ja opiskeluvalin

toihin kuin vapaa-aikaan liittyviin rat
kaisuihin, siis mitä harrastaa, hank
kiako Play Station vai Nintendo ja mi
tä tosi-TV-ohjelmaa sivusilmällä seu
rata Facebookin selaamisen lomassa.
Arviolta 75 prosenttia nuorista saa
elää rikasta elämää, jota värittävät sel
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laiset mahdollisuudet, joita yksikään
aiempi sukupolvi ei ole kokenut. He
voivat koulutusuralla, mutta ennen
kaikkea vapaa-aikana, valita toinen
toistaan huikeammista vaihtoehdois
ta: tänään menen leffaan ja huomenna
pelaan uutta tietokonepeliä – tiistaisin
pukeudun kouluun skeittivaatteisiin ja
viikonloppuisin olen punk. Elämyksel
lisyys, erilaiset ekstreme-kokemukset
ja tyylittely ovatkin nousseet erääksi
tämän ajan ihanteiksi, monilla nuoril
la jopa arkisiksi asioiksi.
Viime vuonna ilmestyneen Annettu, otettu, itse tehty -nuorisotut
kimuksen mukaan on myös vapaa-ai
ka nuorille tärkeä areena tuottavaksi
kansalaiseksi kasvamisessa. Sosiaali

elämysten ja kokemusten rikkauteen,
josta kuulevat päivittäin ikätoveriensa
puhuvan tai joihin muut nuoret kou
lupäivän loputtua suuntaavat. Näin he
eivät ole läsnä niillä areenoilla, joissa
tulevat menestyjät harjoittavat kom
petenssejaan. Nuorisokulttuurista syr
jäytyneille onkin tarjolla vain nuoruu
den katsomopaikka – kokemukselli
nen ulottuvuus jää vieraaksi. Joillakin
ei ole kotona edes tietokonetta, ja näi
den perheiden lapset ovat ulkona myös
sosiaalisen median näyttämöiltä – vir
tuaalimaailmassa kun ei ilman tekno
logiaa ole jaossa edes niitä katsomo
paikkoja.
Nuorisokulttuurinen syrjäytymi
nen tuottaa valintojen paljoudessa elä
vien ja niistä täysin ulosjäävien välille
syvenevän spiraalin. Muiden nuoruut
ta katsomosta seuraava nuori putoaa
omassa vertaisryhmässään ulkopuoli
seksi vapaa-ajan vietossa ja sitä kautta
myös jaetuista sosiaalisista kokemuk
sista – hän on vieras kaikkialla.

Erinomaisuuden
eetoksen uhrit

Helena Huhta

set taidot, itsetuntemus ja -kunnioi
tus sekä erilaiset ongelmanratkaisu
taidot kehittyvät nimenomaan nuor
ten omissa yhteisöissä. Niissä syntyy
tulevia kvalifikaatiovoittajia, jotka op
pivat jo varhain erilaisia nykyajassa ja
työelämässä tärkeitä elämänkompe
tensseja: teknologian käyttöä, tiedon
prosessointia, tiedon muokkausta ja
tiimitoimintaa.

Täyttyvä katsomo

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuoli.
Osalla nuorista ei ole pääsyä positiivis
ten valintojen ääreen. Elämän tärkeät
ratkaisut tapahtuvat pääosin huonojen
ja vielä huonompien valintojen välil
lä. Erityisesti vapaa-ajalla he ovat jat
kuvassa paitsiossa. Vähävaraisten tai
muuten marginaalissa olevien perhei
den lapset elävät ikätovereihinsa ver
rattuna valinnattomuudessa. Nämä
useat nuoret eivät pääse käsiksi siihen

Professori Hannu Simola on kirjoitta
nut ajan hengen kiteytyvän erinomaisuuden eetokseen. Yksilölle on sälytet
ty yhä enemmän vastuuta menestymi
sestä. Ajatus mukailee ja ammentaa ai
kamme markkinaliberalistista logiik
kaa: kilpailu ja tehokkuus ovat varma
onnen tae. Yksilöistä kasvaa toisiaan
vastaan työmarkkinoilla kamppailevia
yksiköitä, ja näin saadaan jokaisesta ir
ti maksimaalinen teho. Jonkinlainen
aikalaisihanne lienee, että jokainen ih
minen kokisi jo nuoruudestaan lähtien
olevansa voittoa tuottava yritys, jonka
primaarinen päämäärä on maksimaa
linen voitto – rahassa mitattava, luon
nollisesti.
Erinomaisuuden eetosta voisi kut
sua myös inhimillisyyden ja solidaa
risuuden parasiitiksi – se imee niiden
arvoa. Absurdeinta on, että tämä para
siitti on hiipinyt julkisen sektorin pe
rusteisiin ja järjestökenttään. Yksin
kertaisimmillaan se tarkoittaa hinta
lappua joka ikisen nuorille suunnatun
palvelun päällä. Panosta seuraa tuot
to, siinä on tämän parasiitin messiaa
ninen opetus. Nuorten areenoita ak
tiivisesti seuraava on havainnut, että
tuo opetus työntyy jatkuvasti yhä uu
DIAKONIA
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sille alueille ja aloille. Se näyttäytyy jo
useiden kuntien nuoriso-, sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Kansalaisliikepoh
jaiseen nuorten liikuntaan se on pesiy
tynyt jo aiemmin ja loppua ei näy. Esi
merkiksi ajankohtaisessa urheilukes
kustelussa on vakavalla naamalla ylei
seksi seuratoiminnan pohjaksi jo vi
lautettu ”uudelleen hinnoittelua” – ei
kä suinkaan hintoja alentavassa mie
lessä.
Tuntuu kuin koko kansakunnan
omatunto olisi luiskahtanut paikal
taan. Kansalaistoimijat, joiden tehtä
vänä oli ennen palvella tasavertaises
ti kaikkia, ovat alkaneet viljellä erin
omaisuusretoriikkaa ja tarjota (mak
sullisia) palveluja. Lapsista ja nuoris
ta puhutaan asiakkaina, joille pitää
kehittää kalliimpaa, parempaa ja tie
tysti pedagogisesti priimaa. Vastuulli
seen vanhemmuuteen kuuluu näet sii
henkin pyrkimys tuottaa parasta erin
omaisuutta, eikä sitä synny perinteisen
kansalaistoiminnan puitteissa. Pikku
lapsia liikuttamaan tarvitaan liikun
tatieteiden maisteri, jos tohtoreita ei
ole saatavilla. Musiikin opettamises
sa mahdollisimman kallis opettaja on
paras. Myös monissa nuorisopalveluis
sa kehityssuunta on identtinen.
Millainen tulevaisuuden näkymä
tällaisessa maisemassa aukeaa nuo
ruuden katsomopaikalta? Nuoruus
kuluu seuratessa muiden elämää yh
teiskunnassa, jonka kattausta som
mitellaan entistä suoremmin ja peit
telemättä palvelemaan rahalla saata
vaa erinomaisuutta. Tätä ei vaivauduta
enää edes salailemaan, sillä polarisaa
tio on jo syönyt ilmaisujen ”yhdenvertaisuus” ja ”kaikkien yhteinen hyvinvointivaltio” uskottavuuden. Tämän
tietävät niin nuoret kompetenssiosaa
jat kuin katsomossa istujatkin. He nä
kevät hyvinvoinnin uusjaon logiikan ja
kaiken kukkuraksi kokevat sen deter
ministiseksi tulevaisuuden ennusteek
si. Katsomo muuttuukin häpeäpaaluk
si kaikille niille, joiden sosioekonomi
set taustat eivät luo pohjaat osallisuu
delle ja nuorisokulttuureissa läsnäolol
le. He eivät ihmisinä kelpaa aikamme
parasiitille, erinomaisuudelle.
● Mikko Salasuo
VTT, erikoistutkija
Nuorisotutkimusverkosto

Kuvat: Uolevi Salonen

Nuoret ja syrjäytyminen
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisun mukaan maassamme on
lähes 50 000 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.
Mediassakin lainehtii ajankohtaisena keskustelu nuorten
syrjäytymisestä ja köyhyydestä.
Yhteiskunnan päättävät tahot, eli jul
kinen sektori, näkevät köyhyyden ja
syrjäytymisen sellaisena olotilana,
jossa ei olla opiskelun tai työn piiris
sä. Yleensä köyhyyttä ja syrjäytynei
syyttä lasketaan kustannuskeskeises
ti kansantalouden tilinpidossa. Syr
jäytymiseen liitettävät julkisen sekto
rin toimenpiteet ja interventiot nouse

vat huimiin lukemiin. Ajankohtaisissa
ohjelmissa eturivin vaikuttajat pohti
vat, miten voi silti olla mahdollista, et
tei Suomesta löydy hyviä työntekijöitä.
Syrjäytyminen ja huono-osaisuus
merkitsevät ihmisille erilaisia asioita.
Yleisenä, hyväksyttävänä lähtökohta
na lienee kuitenkin sellainen ajattelu
tapa, jossa oletetaan, että nuoren sosiaaDIAKONIA
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liseen hyvinvointiin kuuluu opiskella
itselleen ammatti tai tutkinto, josta
edetä. Harvemmin enää pääsee töihin
suoraan peruskoulun jälkeen. Toisaal
ta on monia näkökulmia siihen, ketkä
ovat syrjäytyneitä nuoria. Ulkoisesta
olemuksesta ainakaan nykyaikana ei
voida päätellä mitään. Vaatteet ja ul
koinen habitus saattavat olla kelvot
tomassa kunnossa, hiukset takussa ja
tekstiilit tummia ja ryppyisiä ja kyse
onkin yksinkertaisesti nuorten omin
takeisesta tyylistä. Nuori, joka nauttii
elämästään jonkun ideologian tai va
kaumuksen voimalla ja vähäisillä ai
neellisilla tarpeilla, ei välttämättä it

se edes tunnista itsessään syrjäyty
miseen liittyviä ominaisuuksia. Joil
lekin oma harrastus ja oma elinpiiri
merkitsevät tavoiteltavaa ja arvokas
ta elämää.
Työ ja opiskelu määrittävät pitkäl
ti koko ihmisen hyvinvointia ja sta
tusta. Työn ja koulutuksen puuttumi
nen taas edesauttavat erityisesti nuo
ren syrjäytymistä. Informaatioyhteis
kunnan uudet työllistymisen muodot
ovat vaikuttaneet etenkin matalasti
koulutettuihin, koska uusien ammat
tien myötä koneellistumisen seurauk
sena ihmiset on sivuutettu työntekijöi
nä. Toisaalta nuorille tämä on vahvuus,
koska he ovat syntyneet tietotekniikan
maailmaan. Jotkut ovat sellaisessa on
nellisessa asemassa, että netin ansios
ta työn tekemiseen tarvitaan vähem
män käsiä. He pystyvät kehittämään
järjestelmiä, uusia rakenteita tai ohjel
mistoja ja verkkokauppoja netissä.
Nyky-yhteiskunnan nopea raken
nemuutos maatalousvaltaisesta yhtei
sökasvattamisesta dynaamiseksi, yksi
löllisyyttä korostavaksi elämänmallik
si toi mukanaan syrjäytymisilmiön, jo
hon ajautuu liian moni nuori. Kasva
tustieteen alan tutkijoista mm. Antikainen ja Rinne ovat todenneet, ettei
koulutus ole koskaan neutraalia, vaan
se on osa yhteiskunnan sosiaalisia ra
kenteita, ja vaikka puhutaan oppilaan
yksilöllisestä kohtaamisesta, jokin
tietty tendenssi määrittää eri instituu
tioiden kuten koulun arvojärjestelmän
ja sen mukaisen toiminnan. Suomes
sakaan tavallisen kansan koulutus
historia ei ole kovin pitkä. Luk ioiden
muututtua luokattomiksi nuori saat
taa kenenkään huomaamatta keskeyt
tää opiskelun helpommin, huolimatta
siitä, että ylipäätään on päässyt aloit
tamaan opiskelun.
Rankat rakennemuutokset ovat ko
etelleet suomalaista työelämää ja per
heitä parinkymmenen viime vuoden
aikana. Laman aikana jäi ihmisiä työ
elämän ulkopuolelle, pysyvästi pit
käaikaistyöttömiksi. Alkaa olla suu
ri joukko kahden sukupolven työttö
miä. Toisaalta vaikutukset tuntuvat
myös työssäkäyvien jaksamisessa ja
viihtymisessä työssä; työllisyyden ti
lalle nostettiin tehokkuus, tulokselli
suus ja taloudellinen voitto. Nuoren
taas pitäisi murrosiän kuohuissa kye

tä päättämään tulevaisuudestaan ja te
kemistään valinnoista. Kaikkiin kou
lutuksiin vaaditaan paljon, kun ikä ei
välttämättä antaisi vielä tarpeellisia
eväitäkään.

Syrjäytymisen rakenteet
ovat muuttuneet

Pekka Sulkunen on tutkinut, mi
ten taloudellinen stressi on yhteydes
sä psyykkisiin ongelmiin. Rahanpuu
te stimuloi häpeän ja huonommuuden
tunteita ja jopa stigmatisoitumista
(leimautumista), joka vuorostaan joh
taa hyvinvoinnin heikkenemiseen. On
aivan ilmeistä, että rahan puute alen
taa, ei vain yksilön autonomiaa, vaan
myös kykyä ylläpitää sellaista elä
mäntyyliä, joka nähdään normaalina
ja trendikkäänä. Etenkin nuorille so
siaalinen paine voi määrittää pukeu

laisella seulalla, etteivät yhä useam
mat putoaisi turvaverkkojen harvois
ta silmukoista. Nuori ajautuu helposti
rikolliseen toimintaan, joka on tyypil
listä syrjäytymiskierteessä, koska va
linnanmahdollisuuksia on vähemmän.
Nuori pyrkii ratkaisemaan ongelman
sa helpon elämän tavoittelulla. Liian
kovat suorituspaineet saattavat sysä
tä alamäkeen, kun ei uskota, että tule
vaisuus toisi tullessaan jotain parem
paa. Toivottomuus estää nuorta pyrki
mästä kohti jotain parempaa.
Ajautuminen huonoon työmarkki
na-asemaan ja taloudellisen ahdingon
kierre vähentävät valinnanvaihtoeh
toja. Nuori vieraantuuu yhteiskunnas
ta ja eristäytyy, jonka vuoksi nuorella
on vähän läheisiä ihmissuhteita. Myös
ihmisten välinpitämättömyys aiheut
taa etääntymistä. Jotkut vanhemmat
eivät välttämättä jaksa kantaa nuoris
ta tarpeeksi huolta. Tuen ja välittämi
sen puute sekä huonot kotiolot saavat
aikaan syrjäytymistä.

Ota pallo kiinni

tumiskoodeja ja harrastuksia. Moder
nin kapitalistisen yhteiskunnan on pi
tänyt koossa vapauden ihanne kulut
tajakansalaisissa. Silti eriarvoisuus ja
poissulkeminen on yleistä, mutta vas
tuu oman elämän onnistumisesta koh
taa jokaisen. Syrjäytymisen syyt ja ra
kenteet ovat muuttuneet viimeisen
puolivuosisadan aikana.
Varhainen syrjäytyminen merkit
see sivuun jäämistä sosiaalisesta elä
mästä, joka yleensä ilmenee ongelmi
na elämän eri alueilla. Huono-osaisuu
desta voi muodostua lumipallo-efekti.
Lapsi- ja nuorisotyön, sosiaalipuolen
sekä muiden yhteiskunnallisten ins
tituutioiden valtava työmäärä kertoo
jotain nuorten syrjäytymisen todelli
suudesta.
Viranomainen ei voi kuitenkaan
luoda huolenpitoa ja välittämistä sel
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Modernin yhteiskunnan kehitys on
tuonut mukanaan eriytyneen ihmis
ryhmän, nuorison ja sille ominaiset
haasteet. Markkinatalouden voimat
tunkevat ikuisuusarvot tieltään. Nuo
rison hätä ja syrjäytyneisyys ovat sen
mittarina. Me voimme välittää siellä,
missä liikumme. Epäonnistuneita so
lidariteetteja tapaamme puistoissa ja
kaduilla, ihan missä tahansa. Voimme
syyttää muita, voimme paeta, voimme
selittämällä välttää omaa vastuutam
me. Kumpi on epäinhimillisempää, lä
himmäisen ahdistaminen vai lähim
mäisen hylkääminen? Hyvinvointival
tiossa verotusjärjestelmän taustalla
lienee ajatus: me toistemme puolesta.
Päivittäin voi lukea mediasta, mi
ten esimerkiksi lasten ja nuorten har
rastustoimintaa tuetaan. Mutta ku
ka kertoisi, mitä se käytännössä tar
koittaa? Tavoittaako se yksilön? Kaik
kien pallotellessa voi itse ainakin edes
yrittää omalla kohdallaan ottaa pallon
kiinni.
● Katja T. Ärling
Kehityssuunnittelija

Nuoruus
Kohti aikuisuutta
muutosten ajassa

Marjut Hentunen

Teen Tampereen yliopistossa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden
yksikössä sosiaalityön opintoihini ja pro gradu -tutkielmaani
liittyvää tutkimusta siitä, miten nuoret aikuiset käsittävät ja
kuvaavat aikuisuutta. Lähtökohtani on, että tämän päivän
nuoret aikuiset ajattelevat aikuisuudesta eri lailla kuin vaikkapa
se sukupolvi, johon itse kuulun. Pyrkimykseni on saada tietoa
siitä, miten nuori aikuinen itse kokee aikuistumisen tässä ajassa.
Tässä artikkelissa hahmottelen tutkimukseeni liittyen joitakin
ajassamme tapahtuneita muutoksia ja tulokulmia nuoruuteen.
DIAKONIA
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Tämän päivän nuori aikuinen ei elä
samanlaisen hyvinvointipolitiikan
helmassa kuin aiemmin elettiin. Hy
vinvointipolitiikasta on 1990-luvulla
siirrytty riskipolitiikkaan, jolloin jo
lähtökohtaisesti tulkitaan oltavan te
kemissä ongelmien kanssa. Riskipoli
tiikan sisältämä riskipuhe tulee ym
märrettäväksi kasvavan taloudellisen
niukkuuden näkökulmasta. Lapsista
ja nuorista tai heidän elämänpiiris
tään puhutaan erilaisina riskeinä. Ris
kipuheen rinnalla käydään myös toi
senlaista keskustelua, jossa ihmisen
elämänkaarta tarkastellaan riskien si
jaan mahdollisuuksien näkökulmasta.
Mikäli yhteiskunnallista kehittämistä
koskevan keskustelun painopiste siir
rettäisiin riskeistä hyvinvointiin, sillä
itsessään voisi jo olla positiivisia vai
kutuksia. Lasten ja nuorten elämään
liittyvä hallinnan muutos on osal
taan seurausta 1990-luvun lamasta ja
sitä seuranneesta hyvinvointivaltion
monitasoisesta muutoksesta. Muu
tosta ei ole välttämättä helppo havai
ta, koska kulttuureja muokkaavat sa
maan aikaan myös globaalit proses
sit. Lapset ja nuoret herättävät ajas
samme yhä enemmän huolta ja heis
tä on tullut eräänlainen jatkuva kes
kusteluaihe.
Perinteisen käsityksen mukaan ai
kuistumisessa lunastetaan oma tila ka
pinoimalla, jonka jälkeen luodaan uu
si suhde traditioihin kapinoinnilla saa
vutetusta omasta tilasta käsin. Psyko
loginen ja sosiaalinen aikuisuus ovat
eriytyneet yhä enemmän toisistaan.
Psykologista aikuisuutta näyttää ole
van yhä vaikeampi rakentaa, ja sosiaa
linen aikuisuus on helpommin mene
tettävissä kuin aikaisemmin. Autono
mian saavuttaminen vaikeutuu, kos
ka kiinteät aikuisidentiteetit ovat krii
siytyneet. Ainoaksi kapinan kohteek
si jää aikuisuus sinänsä ja kapina itse
näistymistä kohtaan. Aikuistuva nuori
samastuu toisiin aikuistuviin nuoriin,
koska aikuisiin ei voi enää samastua
kuten aikaisemmin. Voidaankin tode

– riski vai mahdollisuus
ta, että vanhemmat ovat enemmän ka
vereita ja vertaisia kuin ennen.

Nuoruus on riski…

… vai sittenkin mahdollisuus

Riskien sijaan elämänkaarta voi katsoa
myös mahdollisuuksien näkökulmasta.
Hyvinvointivaltio on mahdollisuuk
sien tulokulmasta katsottuna yhteinen
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monien muutosten keskellä. Turvaver
kot ovat muutoksessa globalisoitumi
sen ja markkinatalouden tuomien uh
kien ja mahdollisuuksien myötä. Nuo
ruutta voidaan katsoa riskien tai mah
dollisuuksien näkökulmasta. Tulokul
ma vaikuttaa siihen, miten nuoruuteen
suhtaudutaan.
● Airi Raitaranta
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
johtava diakoniatyöntekijä, virkavapaalla,
työskentelee vt. sosiaalityöntekijänä
aikuissosiaalityössä
Hämeenlinnan kaupungilla
S a r a Ta p o l a

Ennen 90-luvun lamaa vaikuttaneen
hyvinvointipolitiikan keskeinen läh
tökohta oli yhteiskunnan taloudellis
poliittisiin rakenteisiin vaikuttaminen.
Sosiaaliset ongelmat nähtiin ennalta
ehkäistävissä olevina. Nykyään suosi
tut ja paljon puhutut varhainen havait
seminen ja puuttuminen ovat riskien
hallintatekniikoita. Ilmenneet ongel
mat kohdataan palveluorientoitunees
ti, mikä jättää taka-alalle yhteiskun
nallisen tulonjaon, eriarvoisuuden ja
köyhyyden kysymykset. Siirtymä ”nor
maalipalveluista” kohti ”erikoispalve
luja” kertoo näkemyksistä, joiden mu
kaan ”tavallisella” ei pystytä vastaa
maan ”monimutkaistuviin ja entistä
vaikeampiin ongelmiin”. Voidaankin
kysyä, että saavatko tänään riskimer
kinnän ne, joiden tarpeet 15 vuotta
sitten nähtiin jokseenkin normaalina.
Riskeistä ja ongelmista selviäminen
on ajassamme yksilöllistetty, ja kaikki
joutuvat kamppailemaan omien ongel
miensa kanssa yksin. Vastuu selviämi
sestä on siis siirtynyt yhä vahvemmin
yksilölle yhteisön sijaan.
Riskien liiasta painottamisesta
seuraa se, että ihmisten käyttäytymi
nen muuttuu ennakoimattomalla ta
valla myös niissä ryhmissä, joissa tur
vaverkkoja ei juuri sillä hetkellä välttä
mättä tarvittaisi. Epävarmuus vaikut
taa ihmisen toimintakykyyn heikentä
västi. Riskien ja epävarmuuden paino
arvo näyttää kasvaneen yhteiskunnas
samme monien aikalaiskeskustelijoi
den mukaan. Kun riskeihin kiinnite
tään yhä enemmän huomiota, ne saa
vat sitä kautta suuremman huomio- ja
painoarvon. Toisaalta todetaan myös,
että riskien kokeminen jakaantuu yhä
suuremmalle joukolle.

investointipankki, kun riskien näkö
kulmasta se on vakuutusyhtiö. Pank
ki pyrkii turvaamaan mahdollisuuk
sia ennen riskejä, mutta myös niiden
mahdollisen toteutumisen jälkeen. So
siaalisten mahdollisuuksien politiikka
tarkoittaakin riskien toteutumisen jäl
keen myönteisten siirtymien hallintaa.
Esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä
panostetaan sinne, missä kustannuk
set ovat vaarassa tulla hyvin suuriksi.
On mm. arvioitu, että työmarkkinoil
ta syrjäytyvä nuori tuo yhteiskunnalle
yli miljoonan euron kustannukset en
nen kuin hän täyttää 60 vuotta.
Toimenpiteet, joilla on positiivisia
vaikutuksia, vaikuttavat itseään vah
vistavasti. Tätä kutsutaan hyvän ke
hän periaatteeksi. Eriarvoisuus ja so
siaalinen pääoma muodostavat hyvän
kehän teorian perustan. Teorian mu
kaan oletetaan, että vähenevä eriarvoi
suus ja vahvistuva sosiaalinen pääoma
lisäävät koulutukseen osallistumis
ta, autonomiaa ja terveyttä. Tällä ta
voin syntyy prosesseja, jotka vahvista
vat hyvän kehän toimintaa. Kehäpro
sessi sisältää neljä vaihetta tai ilmiötä,
jotka ovat hyvinvointipanostus, eriar
voisuus, sosiaalinen pääoma ja hyvin
vointi. Oletuksena on, että avainase
massa on mahdollisuuksien luominen
niille, joilla on huono-osainen perimä.
Sosiaalipolitiikka, joka on antelias, luo
mahdollisuuksia vähentäessään eriar
voisuutta ja vahvistaessaan sosiaalis
ta pääomaa ja hyvinvointia. Sosiaalis
ten mahdollisuuksien politiikka, jo
hon myös hyvän kehän teoria liittyy,
ei kuitenkaan tarkoita riskien yksilöl
listämistä. Hyvinvointivaltion onnis
tumista mitataan ensisijaisesti myön
teisten siirtymien perusteella. Yksilöi
den sosiaalisten mahdollisuuksien to
teutumista markkinoilla tai niiden ul
kopuolella tuetaan. Sosiaalisilla mah
dollisuuksilla tarkoitetaan ihmisen
toimintakykyä parantavia ja ylläpitä
viä sekä osallisuutta edistäviä myön
teisiä siirtymiä. Tästä näkökulmasta
katsottuna riskien sijaan pitäisi analy
soida mahdollisuuksia.
Tämän päivän nuoruus eletään
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Naapuriapu
pelasti nuoren
naisen
Diakonia ja lähimmäisen rakkaus kuuluvat
kaikille seurakuntalaisille. Jotkut seurakuntalaisista osallistuvat vapaaehtoistoimintaan, mutta
useimmilla lähimmäisen
rakkaus toteutuu omassa
lähipiirissä, myös omassa
naapuristossa.
Julkisuudessa kerrotaan
kuitenkin yhä uudelleen
siitä, miten ihmiset lai
minlyövät lähimmäistensä
hädän. Vuonna 2005 kes
ki-ikäinen mies oli tuu
pertunut Helsingin rauta
tieaseman raitiovaunupy
säkille ja retkottanut pen
killä elottoman näköise
nä. Ohikulkijoita oli ollut
satoja, mutta kukaan ei ol
lut toiminut. Viimein joku
ohikulkija hälytti paikalle
ambulanssin, mutta mies
oli jo kuollut. Kesällä 2007
kerrottiin, että ihmiset
seurasivat uteliaina huk
kumistilanteita, muttei
vät osallistuneet kadon
neiden etsintään. Vii
meksi kuluneen vuoden
aikana ainakin kuu
dessa perheessä on ta
pahtunut surma, jos
sa vanhempi on tap
panut lapsiaan. Ta
paukset pakottavat
pohtimaan, olisi
ko joku läheinen
voinut auttaa.

Kysymystä on tarkasteltu yh
teiskuntapolitiikassa erityises
ti Kitty Genovesen tapauksen va
lossa. 28-vuotias Kitty Genovese
raiskattiin ja pahoinpideltiin hen
giltä New Yorkissa vuonna 1964.
Tapauksen perusteelliset tut
kimukset osoittivat, että naa
purustossa ainakin 38 ihmistä
kuuli Genovesen avunhuudot,
jotka toistuivat selkeinä aina
kin puolen tunnin ajan. Kuiten
kaan yksikään heistä ei puuttu
nut tilanteeseen millään taval
la. Kukaan ei soittanut poliisil
le tai puuttunut muuten tapahtu
mien kulkuun – ennen kuin uh
ri oli kuollut.
Tapaus aiheutti moraalista
pintakuohuntaa välinpitämättö
myydestä. Samalla se nosti laajan
keskustelun siitä, onko yhteiskun
nallinen muutos, ennen kaikkea ur
banisoituminen ja muuttoliike, joh
tanut sivullisuuden lisääntymiseen.
Olisiko niin, että ihmiset olisivat me
nettäneet vaistonvaraisen taipumuksen
sa ottaa huomioon toiset ihmiset ja suojata
heitä (ainakin ylenmääräiseltä) väkivallalta?

Toivon kantajien aineisto

Halusimme herättää keskustelua auttamisesta ke
räämällä tutkimuskäyttöön kertomuksia ”toivon kantajista” eli tapauksissa, joita ihmisiä oli autettu tärkeällä
tavalla. Ilmoituksemme julkaistiin useissa lehdissä ja Inter
netissä vuonna 2008, mutta saimme vain kourallisen vas
tauksia. Yksi kertomuksista oli kuitenkin poikkeuksellisen
kiinnostava.
Nimimerkki Häkkilintu kertoi siitä, miten kirjoittaja oli
muuttanut eräänä syksynä uuteen kaupunkiin poikaystä
vänsä asuntoon ”sydän täynnä rakkautta ja unelmia”. Nuor
ten naisen unelmat alkoivat sortua jo ensimmäisenä iltana.
Riidat olivat toistuvia: ”Viikko aina täydellistä rakkautta ja
toinen viikko tuskaa, itkua, ahdistusta ja pelkoa.”
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Mustasukkainen poikaystävä osoit
ti jatkuvalla kontrollilla, että yhteinen
koti oli vankila, jossa kirjoittaja oli
”häkkilintu”. Asunnossa käytiin yöllisiä
keskusteluja siitä, kuinka ”huono” kir
joittaja oli. Kun kirjoittaja ei osannut
vastata poikaystävän loputtomiin ky
symyksiin huonoudestaan, poikaystävä
kävi väkivaltaiseksi. Kirjoittaja odotti,
että tilitykset loppuisivat ja onni jat
kuisi: ”Rakkaushan kestää kaiken ja siinähän kuuluu vähän kärsiä.” Eräänä
yönä kirjoittaja heräsi siihen, että hän
tä lyötiin kasvoihin ja hänen nenästään
alkoi vuotaa verta. Kipu kesti viikko
ja, mutta kirjoittaja ei uskaltanut men
nä lääkäriin, koska poikaystävä oli ko
ko ajan hänen mukanaan.
Yölliset riidat muuttuivat jatkuvik
si. Tilanne helpottui hetkeksi sen jäl
keen, kun ovella kävi poliisi, mutta lo
puttomat kysymykset huonoudesta ja
niitä seuranneet iskut alkoivat pian
uudelleen.
Poliisi tuli jälleen asunnolle. Mies
poliisi haastatteli kirjoittajaa:
”En voinut myöntää mitä poikaystäväni teki minulle, vaikka kuinka olisin halunnut. Poliisi sanoi, että kriisikeskus ottaa yhteyttä seuraavalla viikolla. En saanut koskaan puhelua. Poikaystäväni oli hajottanut puhelimeni
enkä saanut uutta.”
Kirjoittajaa hävetti mennä töihin
mustelmia kasvoissaan. Hän valehte
li lyöneensä päänsä oveen.

Naapurusto puuttuu asioihin

Eräänä viikonloppuna kirjoittaja yrit
ti paeta yöllä asunnosta mutta epäon
nistui. Seurasi äänekäs ja pitkä riita.
Naapurit kävivät yön ja aamun aika
na useita kertoja asunnon ovella. Mies
ei avannut ovea. Lopulta eräs vanhem
pi nainen painoi ovikelloa huutaen, et
tei lähde ennen kuin ovi aukeaa. Mies
ajoi kirjoittajan keittiöön ja avasi
oven: ”Nainen seisoi siinä ja sanoi, että tämän on nyt loputtava. Olemme
kestäneet tätä tarpeeksemme. Olemme tehneet kaikkemme mutta tämä
ei lopu. Nainen sanoi, että nyt naisystäväsi lähtee tästä asunnosta pois eikä palaa tänne enää koskaan. Naistasi et ole ansainnut! Nainen pyysi minut pois keittiöstä, jolloin juoksin hänen hellään syliinsä. Itkin shokissa ja
hän vei minut pois.”

Nainen vei kirjoittajan asuntoonsa,
jossa istui rappukäytävän naapurustoa.
Kaikki tulivat halaamaan häntä: ”Voi
kuinka he itkivät puolestani ja sanoivat kuinka kaunis prinsessa olen.” Kir
joittaja muutti takaisin vanhempiensa
luokse. Entiselle poikaystävälle asetet
tiin lähestymiskielto. Oikeudenkäyn
nissä naapuruston todistus oli ratkai
seva, koska kirjoittajalla ei ollut lääkä
rintodistuksia. Oikeudessa ”Häkkilin
nun” pelastanut nainen totesi, että hä
nen oli pakko tehdä jotain, koska jo
ka yö oli saanut pelätä, näkeekö nuor
ta naista enää hengissä.

Miksi naapurit auttoivat?

Yritimme selvittää, miksi naapurit käyt
täytyivät ”Häkkilinnun” tapauksessa eri
tavalla kuin altruismitutkimuksen klas
sikoksi muodostuneen Kitty Genovesen
kohdalla. Genovesen tapauksessa jokai
nen hätähuudot kuullut henkilö kuuli
huudot erikseen. Kukaan heistä ei pys
tynyt arvioimaan, kuuliko huudot myös
joku toinen henkilö, eikä myöskään ot
tamaan kantaa siihen, toimiiko joku toi
nen jo asian vuoksi. ”Häkkilinnun” naa
purit olivat seuranneet tapahtumia jo
puolen vuoden ajan ja pitäneet yhteyttä
asian tiimoilta. Ihmisten väliset sosiaa
liset siteet rakentuivat vaiheittain ja lo
pulta ne olivat kyllin vahvoja aktivoi
dakseen ihmiset osallistumaan.
Genovesen ja ”Häkkilinnun” ta
pauksia yhdistää kuitenkin se, ettei
avun tarpeessa ollut ihminen ollut aut
tajille kovin tuttu. ”Häkkilintu” tapa
si auttajansa ensimmäisen kerran dra
maattisena yönä. Rapussa asuvat nai
set pitivät kuitenkin tiiviisti yhteyttä
toisiinsa ja olivat keskustelleet tuon
asunnon aiheuttamasta huolesta.
Tärkeä avunantamista liikkeel
lepaneva voima on auttamisen vaa
tivuuden ja vaarattomuuden välinen
punninta. Mikäli on todennäköistä
tai mahdollista, että avun antaminen
voi olla avunantajalle tavalla tai toisel
la vaarallista, avun antamisen toden
näköisyys vähentyy. Ehkä tästä syystä
kukaan ei uskaltanut auttaa Kitty Ge
novesea. ”Häkkilinnun” auttaja osoit
ti poikkeuksellista rohkeutta tulemal
la väliin keskellä yötä perheväkivalta
tilanteessa. Hänen tukenaan oli toki
muitakin naapureita, mutta riski vä
kivallasta oli todellinen.
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Auttamiseen vaikuttaa myös kä
sitys viranomaisten vastuusta. Naa
purit olivat soittaneet ”Häkkilinnun”
ovelle poliisin jo useita kertoja. Se ei
ollut auttanut. Naapurustossa pää
tettiin, että heidän oli itse ryhdyttä
vä toimeen, jotta rauha ja yöunet pa
laisivat.

Miten auttamista voisi edistää?

Oma merkityksensä on myös sillä, mi
ten ihmiset ymmärtävät oman sivulli
suutensa tämänkaltaisessa tilanteessa.
Kokeellisten tutkimusten mukaan ih
miset ovat valmiimpia auttamaan ti
lanteissa, joissa muita auttajia ei ole
näköpiirissä kuin tilanteessa, jossa on
monta mahdollista auttajaa. Jos vastuu
on kaikilla, se ei oikein ole kenellekään.
Häkkilinnun tapauksessa naapurit tie
dostivat oman erityisvastuunsa.
Myös uhrin asemalla on merki
tyksensä. Sivulliset ihmiset puuttuvat
helpommin avuttomiin ja kunnial
lisiin kohdistuvaan väkivaltaan kuin
esimerkiksi alkoholistien väliseen ka
hinointiin. Naapurit näkivät ”Häkki
linnun” avuttomana ja asiansa hoita
neena henkilönä. Auttajat olivat taval
lisia suomalaisia työssäkäyviä ihmisiä,
jotka olivat vahvasti sitä mieltä, ettei
naista lyödä. Perhearvot olivat heille
erittäin tärkeitä.
Yhteiskuntapoliittinen kysymys
on, miksi samankaltaisissa tapauksissa
eräät naapurustot aktivoituvat kanta
maan kollektiivista vastuutaan, mutta
toisissa tapauksissa avuttomat ihmiset
jäävät heitteille? Näin tapahtui mones
sa naapurustosta tänäkin jouluna. Ky
symys ei ole ainoastaan naisiin kohdis
tuvasta väkivallasta vaan myös esimer
kiksi yksinäisistä vanhuksista ja kiusa
tuista lapsista. Vastausta ei ole syytä
hakea ainoastaan naapureiden välisis
tä suhteista. Yhtä olennaista on, kuin
ka yhteiskunnassa ylläpidetään ja vah
vistetaan myötätunnon voimaa.
● Heikki Hiilamo
Tutkimusprofessori
Kela
● Juho Saari
Hyvinvointisosiologian professori
Itä-Suomen yliopisto

MENNINKÄINEN

Jätetään hommat kesken
Teesi. Sähköpostit ja kännykät ovat luoneet
aivan uudenlaisen keskeneräisyyden kulttuu
rin.
Elämme nimittäin koko ajan siinä tunnus
sa, että kollegaan ja asiakkaaseen on helppo ot
taa yhteyttä milloin vain. Niinpä asiat jätetään
usein kesken. Voidaanhan niihin palata sitten
myöhemmin.
Ennen asioiden sopiminen tarkoitti nii
den sopimista. Jos vaikka kollegan kanssa piti
päättää jotakin, valittiin aika ja tavattiin. Sit
ten käsillä olevaa asiaa puitiin ja lopuksi pää
tettiin, mitä mieltä ollaan ja miten toimitaan.
Kun neuvottelu päättyi, kumpikin tiesi, mitä
oli sovittu.
Nyt sopiminen on jatkuvasti keskeneräinen
prosessi. Hommaa mietitään hetken ja sitten se
keskeytetään, ehkä siinä kohdassa, kun vastaan
tulee joku vaikeampi kohta. Voidaanhan asias
ta soitella tai meilata myöhemmin.
Näin päätökset syntyvät pikku nykäyksissä,
kun ennen ne tehtiin kerta rykäyksellä.
Tämän hivutuskulttuurin tunnussanaksi on
tullut ”palataan”. Mikä ärsyttävä sana! Sillä
lopetetaan puhelu silloin kun asia jää kesken.
Miksi pitäisi palata asiaan myöhemmin, kun
sen voisi hoitaa nytkin?
Vielä ärsyttävämpää on se, kun asiaan ei
kuitenkaan palata. Kollega ei soitakaan. Eikä
vastaa meiliin.
Sähköinen sopimiskulttuuri tarjoaa helpon
tavan pakoilla töitä. Ei vain reagoida meiliin.
Tai reagoidaan viikon viiveellä. Ja jos kysellään
perään, hätävale on valmiina. ”Jaa en saanut
kaan viestiä. Se taisi hävitä kyberavaruuteen.”
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Puhelinneuvottelussa on sekin riesa, ettei
vät ihmiset aina keskity kunnolla ajattelemaan
käsiteltävää asiaa. Puhelun aikana he pyyhki
vät pölyjä, surffailevat netissä tai tekevät jotain
muuta. Kun toinen on pelkkä ääni kapulassa,
häneen ei suhtauduta satavakavasti.
Näin mieli ei ole kunnolla kiinni käsitel
tävissä asioissa. Niinpä keskustelussa on koko
ajan keskeneräisyyden tuntu. Ikään kuin ei ol
taisi päättämässä mitään vaan vain maistele
massa eri vaihtoehtoja.
Ehkä sovitaankin jotain, mutta sillä oletuk
sella, ettei sitä tarvitse ottaa niin vakavasti. So
pimus voidaan muuttaa aivan toiseksi heti seu
raavalla soitolla.
Väitän, että tällainen tiedostamaton oletus
pyörii taustalla silloin, kun asioista sovitaan
kännyllä. Siksi sopimuksiin ei sitouduta kun
nolla. Eikä niitä edes muisteta.
Mitä tehokkaampaa viestintä on, sitä hel
pommin asiat jäävät puolitiehen. Ehkä jo apos
tolit huomasivat tämän. Siksi he eivät perusta
neet seurakuntia sähköpostein ja tekstiviestein
vaan käymällä itse paikan päällä.
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Marjut Hentunen

Euroopan Unionin strategia
2020:n päätavoitteena on
vahvistaa EU:n asemaa
globaalissa kilpailussa
parantamalla talouskasvua
ja työllisyyttä. Tätä varten
kehitetään älykästä, kestävää
ja osallistavaa kasvua.

Epap on EU:n
köyhyydentorjuntafoorumi
Älykäs, kestävä, osallistava, EPAP, NEET, EU2020?
Strategiassa esitetään seitsemän lip
pulaivahanketta, joista viimeinen on
Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi
EPAP. Köyhyyden torjuminen on siis
EU 2020 strategiassa yllättävän näky
västi esillä. Sille on asetettu mitattavat
avaintavoitteet, se sai oman lippulai
van ja mm. Suomen kansallisessa oh
jelmassa se sai oman lukunsa talouden
ja työllisyyden suuntaviivoihin. Taus
talla on Lissabonin sopimus ja Lissa
bonin strategian epäonnistuminen.
EU:n on säilytettävä legitimiteettinsä
kansalaisten silmissä, arvioi erikois
tutkija Elina Palola Terveyden ja hy
vinvoinnin laitoksesta. Vapaa liikku
vuus ja kilpailulainsäädäntö tuovat on
gelmia, talouskriisi kärjistää köyhyys
ongelmaa. Lisäksi vuonna 2010 vietet
tiin köyhyyden ja syrjäytymisen tee
mavuotta, joten olisi ollut outoa jättää
köyhyys huomiotta.
EU:n strategiassa asetetaan tavoit
teeksi köyhien määrän vähentäminen
20 miljoonalla. Eurooppa-neuvos
ton mukaan jäsenmaat saavat vapaas
ti asettaa kansallisia tavoitteita kol
men käytettävissä olevan indikaatto

rin (köyhyysriski, aineellinen puute ja
työtön kotitalous) perusteella. Suomi
ei ole vielä päättänyt omaa määrällis
tä tavoitettaan. Keskusteluissa lähde
tään komission Suomelle esittämästä
maakohtaisesta tavoitteesta, joka on
150 000 ihmistä. Arvioiden mukaan
Suomessa on 700 000 köyhää, joista
150 000 on lapsia. Köyhyysriski koh
taa 900 000 ihmistä.
Euroopan tasolla työttömistä
40 %:lla on köyhyysriski. Työssä käyviä
on 10 % köyhistä. Euroopassa elää 34 miljoonaa ihmistä sellaisissa kotitalouksis
sa, joissa kukaan ei käy töissä. Jäsenmai
den tehtävä on asettaa maalleen sopivin
tavoite työllisyyden suhteen. EU on va
raamassa rahaa inkluusioon tähtääviin
toimiin. Näitä suunnataan erityises
ti lapsiin, romaneihin ja ”NEET´eihin”
kohdistuvan köyhyyden vaikutusten vä
hentämiseen. ”NEET” on ihminen, jo
ka ei ole koulutuksessa, ei työssä eikä
harjoittelussa (Not in Education, Emp
loyment or Training).
Suomen hallitus valmistelee laa
jaa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäy
tymistä vähentävää toimenpideohjel
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maa. Kaikkein heikoimmassa asemas
sa olevien toimeentuloa parannetaan
keväällä 2012 mm. verokevennyksin,
työttömyysturvan peruspäivärahan
ja työmarkkinatuen korotuksin sekä
asuntopoliittisin toimin.
Kirkkojen soisi tässä asiassa seu
raavan tiiviisti valtion toimia ja teke
vän omiin kokemuksiinsa perustu
via esityksiä siitä, mitkä toimenpiteet
hyödyttäisivät eniten köyhiä. Lapsi
köyhyys ja koulupudokkaiden määrä
näyttävät kasvavan kaikkialla Euroo
passa. Edellyttäisikö tämä erityistoi
mia? Kirkot voisivat myös olla aloit
teellisia koko kansalaisyhteiskunnan
herättämiseksi köyhyyden torjuntaan.
Kun nyt kerran ollaan yhteisessä Eu
roopassa, on oiva tilaisuus muodostaa
yhteistä liikettä muiden maiden sisar
kirkkojen kanssa vähintään aktiivisen
tiedon- ja kokemuksenvaihdon kautta.
● Marja Kantanen
Apulaisjohtaja
KJY

Oulun Diakonissalaitos

HUUSKO
-projekti
auttaa yksinäistä nuorta
Yhä useampi nuori joutuu kohtaamaan yksinäisyyttä.
Sosiaalisesti yksinäinen nuori eristäytyy ja suojaa näin itseään
uusilta epäonnistumisilta ihmissuhteissa. Häpeä, pelko, tuska tai
turvattomuus ovat signaaleja siitä, että kaikki ei ole kunnossa.
ODL:n Huusko-toiminta tarjoaa eristäytyneille nuorille turvallisen
kohtaamispaikan ja väylän takaisin koulutukseen ja työhön.
Kaikki kohtaaminen on kiihdyttä
nyt vauhtiaan. Koko ajan on nähtävä,
koettava ja opittava. Epävarmuudesta
on tullut pysyvä tila, josta selviytymi
nen vaatii jatkuvaa itsensä kehittämis
tä ja henkistä uudistumista. Ihmisiltä
edellytetään aktiivista otetta ja jatku
vaa tulevaisuuden suunnittelua.
Kaikilla ei kuitenkaan ole saman
laisia valmiuksia uudistua, suunnitel
la tulevaa. Vain kyllin vahvat ja kovat
selviytyvät liian heikkojen jäädessä jal
koihin.
Myös sosiaaliset suhteet kasaan
tuvat ihmisille, joilla on kyky ja tar
ve hyödyntää verkostoja oman uransa
luomisessa. Sosiaalisesti taitavat ihmi
set ovat kyvykkäämpiä luomaan kon
takteja. Nopean menestyksen hakemi
nen, itsekeskeinen maailmankatsomus
sekä välinpitämättömyys toisia ihmi
siä kohtaan aiheuttavat yksinäistymis
tä kaikissa ikäluokissa, myös nuorissa.
Yksinäisyydestä johtuva häpeän
tunne ja pelot voivat muodostua liian
suureksi taakaksi nuorelle. Pahimmil
laan ne voivat näännyttää ja aiheuttaa
sen, että nuori kääntää selkänsä maa
ilmalle. Vaikeimmillaan pelot johtavat
siihen, että nuori alkaa välttää kaikkia
sosiaalisia tilanteita. Elinpiiri kapenee
pikkuhiljaa, ja maailma kodin ulkopuo

lella herättää ylivoimaista jännittämistä.
Ahdistuneisuudesta, yksinäisyydestä ja
masentuneisuudesta on vaarana muo
dostua alati syvenevä noidankehä.
Läheskään kaikki ahdistuneet nuo
ret eivät kuitenkaan hae apua eivätkä
edes tunnista itse ahdistuneisuuttaan.
Siksi häiriöiden systemaattinen kar
toitus on erittäin tärkeää. Usein huoli
eristäytymisestä nousee nuoren van
hemmilta tai läheisiltä, jotka kokevat
voimattomuutta selviytyä. Nuorilla
ei ole yleensä riittävästi omaa aloite
kykyä hakeutua palveluihin ja he ovat
siksi vaarassa syrjäytyä.

HUUSKO etsii
syrjäytymisvaarassa olevia

Eristäytyneiden nuorten tueksi ollaan
Oulun Diakonissalaitoksella aloitta
massa etsivää nuorisotyötä. Tavoittee
na on etsiä sosiaalisesti eristyneet nuo
ret ja saattaa heidät asianmukaisten pal
velujen pariin. Pyrkimyksenä on edistää
nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä
pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoil
le. Kohderyhmänä ovat 16–30-vuotiaat,
koulutuksen tai työmarkkinoiden ulko
puolella olevat nuoret.
Etsivä nuorisotyö toteutetaan yh
teistyösopimuksella Oulun kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen ja nuoriso
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toimen kanssa. Viranomaiset luovut
tavat nuoren suostumuksella yhteys
tiedot ODL:n etsiville nuorisotyönte
kijöille, jotka ottavat yhteyttä nuoreen.
Työpari lähestyy nuorta hänen omilla
ehdoillaan.
Nuoria ohjataan tarpeista riippuen
suoraan erityis- ja tukipalveluihin,
mutta alkuvaiheessa heidät pyritään
ensisijaisesti saattamaan Oulun Dia
konissalaitoksen Huusko-toiminnan
piiriin. Huusko on välivaihe sosiaa
lisesti eristäytyneille nuorille, joille
on liian suuri kynnys lähteä osallistu
maan muuhun toimintaan. Huuskos
sa saa ensimmäiset kontaktit muihin
palveluihin, ilman välitöntä osallistu
misen velvoitetta.
Huusko-toiminnassa nuorella on
tilaisuus tutussa ympäristössä sopeu
tua ajatukseen uuden askeleen ottami
sesta. Siirtyminen voi tapahtua por
rastetusti, jolloin Huuskon asiantun
tijat jatkavat taustatukena ja vapaaajan aktiviteettia järjestävänä taho
na muun kuntoutuksen aloittamisen
jälkeen. Se on tukena myös tilantees
sa, jolloin muussa kuntoutuksessa ote
taan takapakkia.

Toiminta nuorten
lähtökohdista käsin

Huusko-toiminnassa rakennetaan yh
dessä nuorten kanssa monenlaista va
paa-ajan ryhmätoimintaa. Tiukkaa
toimintastruktuuria ei ole. Tarvittaes
sa on mahdollisuus saada keskustelu
tukea, ja nuoria ohjataan tarpeen vaa
tiessa muun tuen piiriin. Käytössä on
esimerkiksi ODL:n neuropsykiatristen
palvelujen asiantuntijuus.

– Keskeistä ovat vapaaehtoisuus
ja toiminnan muotoutuminen nuor
ten oman suunnittelun kautta. Roh
kaisemme nuoria osallistumaan talon
päätöksentekoon. Osallisuutta kasva
tetaan pikkuhiljaa, omaan tahtiin. Si
sältö siis elää koko ajan ja toimintaa
laajennetaan sitä mukaa kun saam
me tietoa siitä, mikä nuoria kiinnos
taa, kertoo Huuskon projektipäällikkö
Tarmo Junttanen.
Toiminta on ryhmämuotoista,
mutta alkuun voi osallistua yksinkin.
Peliryhmässä pelataan Pleikkaria ja
tietokonepelejä sekä erilaisia lautape
lejä. Elokuvaryhmässä katsellaan elo
kuvia ja keskustellaan. Kellarikerrok
seen on tulossa biljardi ja välineet mu
siikin kuunteluun. Kiinnostusta on ol
lut bänditoimintaan, karaokeen, ret
keilyyn ja valokuvaukseen.
– Emme tiedä, miltä toiminta näyt
tää esimerkiksi vuoden päästä. Näil
lä näkymin Huuskon talo on jatkos
sa auki arkipäivisin vapaata toimin
taa, kuten lehtien lukua, pelaamista
tai muiden nuorien tapaamista varten.
Jos tarpeeksi halukkuutta löytyy, aloi
tamme päivät aamupuurolla, Juntta
nen kertoo.

– Tavoitteenamme on, että jokainen
nuori voi toimia itselleen sopivalla ta
valla, omien voimavarojensa mukaan.
Joku voi olla innokas organisoija, toi
nen taas toimintaan osallistuja. Kaik
kien ei tarvitse olla samassa roolissa tai
tehdä samoja asioita, Junttanen jatkaa.
– Jos paikan päälle tuleminen tun
tuu välillä hankalalle, toimintaan voi
osallistua myös Facebookin välityksel
lä. Facebookissa on oma suljettu kes
kusteluryhmä, jossa tiedotamme koh
taamispaikan asioista ja jossa nuoret
voivat pitää yhteyttä toisiinsa. Jäsenek
si sivuille pääsee, kun liittyy mukaan
toimintaamme.

Aloittaminen
voi olla iso kynnys

Huusko-toiminnalla on omat nettisi
vut, joiden sisältöä tuotetaan yhdes
sä nuorten kanssa. Sivuista halutaan
nuorten näköiset. Sivuille toivotaan
mahdollisimman paljon huuskolais
ten hengentuotteita, esimerkiksi piir
roksia, kirjoituksia, filmejä, hyödylli
siä linkkejä sekä tietoa sosiaalisten ti
lanteiden peloista jne.
Pyrkimyksenä on yhteisöllisyyden
kautta kasvattaa nuorten osallisuutta ja

näin integroida heidät osaksi yhteiskun
taa. Osallistuminen ei sido nuorta mi
hinkään, ja kaikki toiminta on vapaaeh
toista. Toiminnasta pyritään tekemään
niin mieluista, että Huuskon talolle oli
si kiva tulla. Sosiaalisen esteettömyy
den toteutuminen on osa-alue, jota tut
kitaan ja kehitetään koko projektin ajan.
Toimintaan on käynyt tutustumas
sa aika paljon nuoria, jotka ovat vielä
jääneet miettimään osallistumistaan.
Aloittamiseen on tällä kohderyhmällä
usein suuri kynnys. Kotoa ei ole help
poa lähteä, vaikka paikka olisi tullut jo
tutuksi. Siksi etsivän nuorisotyön ke
hittäminen on ajankohtaista.
Raha-automaattiyhdistys tukee
Huuskon toimintaa.
● Petra Tirkkonen
Viestintäpäällikkö
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Lähteet:
Heiskanen, Tarja & Saaristo, Liisa 2011:
Modernin ajan yksinäisyys
Isometsä, Erkki & Tamminen, Tero 2010:
Määräkohtaiset pelot.
Karisto, Antti 1998: Pirstoutuvan elämän
politiikka.

Villen tarina:
En koskaan tuntenut kärsineeni masennuksesta. Olen aina ollut ujo, mutta sosiaalisten tilanteiden pelko alkoi
vasta aikuisiällä n. 25-vuotisena.
Ahdistuskohtaukset alkoivat pikkuhiljaa ensin kerran kuussa. Ensimmäinen ahdistuskohtaus tuli astmahoitajan luona kesken kaiken hoitotilanteessa. Siitä jännittäminen alkoi.
Silloin ihmettelin, mistä oikein on kysymys. Vähin erin ahdistus muuttui
säännölliseksi.
Ihmettelin, mistä ihmeestä on kyse
ja kun en keksinyt muuta, hoidin ongelmaa alkoholilla. Viina auttoi ahdistukseen ja unen saantiin.
Vähin erin muodostui kehä. Aloin
jännittää tilanteita etukäteen. Se
ruokki ahdistuneisuutta entisestään.
Syytin itseäni ongelmistani. Ajattelin,
että tällainen minä vain olen. Pahimpana aikana pariin vuoteen en käynyt

missään muualla kuin lähikaupassa ja
Alkossa. En tavannut ihmisiä lainkaan.
Eristäytyneisyys kesti noin viisi
vuotta. Loppujen lopuksi minua pelotti asua kotonani. Eräänä päivänä
päätin tarttua viimeiseen oljenkorteeni ja mennä mielenterveystoimistoon.
Kuntoutus aloitettiin pikku hiljaa.
Alkuvaiheessa muutin takaisin äidin
luo, jonne sain tukea. Sitä kautta siirryttiin itsenäiseen asumiseen, minne
tukea jatkettiin. Omaohjaaja oli tärkeä. Hän toimi ”mörön syöttinä” eli tukena sosiaalisissa tilanteissa.
Työvoiman palvelukeskuksen kautta hakeuduin Kelan ammatilliseen
kuntoutukseen, jota kautta pääsin työharjoitteluun Huusko-projektiin.
Kuntoutuksen ja työharjoittelun
aikana itseluottamukseni on kasvanut. Olen oppinut tulemaan erilaisten
ihmisten kanssa toimeen. Olen saaDIAKONIA
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nut tehdä koulutustani vastaavaa työtä ja työreviirini on laajentunut myös
ohjaustöihin. Olen ollut toteuttamassa verkkosivuja teknisesti ja tehnyt erilaisia ohjelmistoprojekteja.
Tulevaisuuden suhteen olen luottavainen. Haluan palata töihin ja elättää itseni. Kaikki hankinnat tuntuvat
arvokkaammilta, kun ne on tienannut
itse. Minulla on aina ollut vahva työmoraali; siksi työn tekeminen on ennen
kaikkea itsekunnioituskysymys.
Hymy suupielessä, huumorilla voisin todeta: ”Jokainen vastaantulija on
potentiaalinen moottorisahamurhaaja, mutta kaikki ovat kuitenkin tähän
saakka kävelleet rauhassa ohi. Ihmispelko on edelleen takaraivossa, mutta
pohjimmiltaan kaikki ovat kuitenkin
vain ihmisiä.”

Yhteisvastuu torjuu
ylivelkaantumista
Yllättävä elämänmuutos voi syöstä kenen tahansa
talouden toivottomaan velkakierteeseen, jos säästöjä ei ole.
Yhteisvastuu 2012 torjuu ylivelkaantumista Suomessa ja
tukee kylien säästö- ja lainaryhmiä Ugandassa.
Monille suomalaisille huimakorkoiset
kulutusluotot ovat tällä hetkellä ainoa
mahdollisuus äkillisen ja välttämättö
män hankinnan rahoittamiseen. Jos
palkkatulot ovat pienet, luottotiedot
menneet tai vakuuksia ei ole, kohtuu
hintaista lainaa on lähes mahdotonta
saada.
Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2011 tammi-syyskuussa suomalaiset
ottivatkin 1 038 210 uutta pikavippiä,
yhteensä reilun 231,8 miljoonan euron
arvosta. Pienlainojen ottajat maksoi
vat lainoista yhteensä yli 58 miljoonaa
euroa erilaisia kuluja.

Inhimillisiä pienlainoja
vaikeuksissa oleville
suomalaisille

Ylivelkaantumisessa on usein kyse
köyhyydestä ja huono-osaisuudesta,
harvemmin kevytmielisestä ja piittaa
mattomasta velkaantumisesta. Pieni
tuloiset käyttävät kalliita kulutusluot
toja perustoimentulon turvaksi, esi
merkiksi terveydenhoitomaksuihin,
vuokrarästeihin ja jokapäiväiseen elä
miseen. Kun köyhä turvautuu kulutus
luottoon ostaakseen ruokaa, sosiaali
turva ei ole riittävä tai kynnys avun
hakemiseen on korkea.
– Myös köyhällä on oltava oikeus
ja mahdollisuus lainaan, jonka eh
dot ovat inhimilliset, Yhteisvastuun
keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo.
Suomessa Takuu-Säätiö käynnis
tää yhteisvastuuvaroin pienluotto
hankkeen, jonka tavoitteena on torjua
ylivelkaantumista tarjoamalla talou
dellisissa vaikeuksissa oleville ihmi
sille mahdollisuus saada ajoissa mata
lakorkoinen pienlaina. Luottoja voivat

hakea henkilöt, joilla pienet ansiotulot
tai menetetyt luottotiedot estävät mui
den luottojen saamisen.
Luottoja myönnetään vain yllät
täviin kertaluontoisiin menoeriin ku
ten vuokravakuuksiin tai välttämättö
miin kodin hankintoihin. Lisäksi lai
nansaajia valmennetaan taloudenhal
linnan perustaidoissa, jotta pienilläkin
tuloilla tulisi jatkossa paremmin toi
meen. Luottoja ei myönnetä henkilöil
le, joilla ei ole lainkaan maksukykyä tai
joilla on oikeus saada hankintaan toi
meentulotukea. Luottojen määrät ovat
arviolta 200–2 000 euroa.
Hanke alkaa piloteilla Tampereen,
Vaasan ja Vuolijoki-Paltamon alueella.
– Kun ensimmäiset luotonsaajat
maksavat lainansa takaisin, varat va
pautuvat uusien luotonsaajien käyt
töön, Pajunen korostaa.
– Toivomme hankkeen tämän myö
tä leviävän koko maahan.

Säästöryhmän
sosiaalinen verkosto
auttaa uuden elämän alkuun

Ugandassa yli 1,8 miljoonaa ihmistä
on joutunut pakenemaan sisällissotaa
ja raakalaismaisista toimintatavois
taan kuuluisan Lord’s Resistance Ar
my (LRA) -kapinallisliikkeen terroria
evakkoleireihin lähes kahdenkymme
nen vuoden ajan. Ihmiset ovat menet
täneet kaiken omaisuutensa – monet
myös läheisensä. Itsenäisen toimeen
tulon hankkimiseen tarvittavat tiedot
ja taidot ovat rapistuneet.
Yhteisvastuu 2012 tukee Ugandas
sa yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun
kanssa ruohonjuuritason ryhmämuo
toista pienrahoitustoimintaa eli kylien
DIAKONIA
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Yhteisvastuu 2012 torjuu ylivelkaantumista
Suomessa ja tukee pienrahoitustoimintaa
Ugandassa. Keräys käynnistyi sunnuntaina
5.2. Sen esimiehenä toimii Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala ja suojelijana tasavallan presidentti.
Seurakuntien käyttöön tarkoitetut materiaalit löytyvät osoitteesta www.yhteisvastuu.fi/ekstra. Käyttäjätunnus on yhteisvastuu ja salasana 2012. Ekstrasta löytyvällä lomakkeella tilaat kätevästi lisää tarvitsemiasi painotuotteita, esim. esitteitä ja julisteita.
Yhteisvastuun tv-dokumentit pyörivät
tuttuun tapaan YLEn kanavilla kevään aikana. Dokumentit on tuottanut Optipari Oy.
Ohjaaja: Tuukka Temonen, tuottajat: Olga
Temonen ja Juulia Koskikallio. Katso lähetysajat ekstrasta.
Yhteisvastuun valtakunnallisten lahjoitustilien ja -puhelinten numerot löytyvät osoitteesta www.yhteisvastuu.fi. Tänä vuonna on mahdollista lahjoittaa
myös tekstiviestillä sekä Otto-automaateilla koko helmikuun ajan. Keräyslupa
2020/2011/2599, Ahvenanmaalla 1215K12.

säästö- ja lainaryhmiä. Ryhmät ovat
itsenäisiä, jäsentensä hallinnoimia
pienkassoja, joiden toiminta perus
tuu säästämiseen. Ryhmä kokoontuu
kerran viikossa, jolloin jokainen jäsen
tallettaa säästämänsä summan yhtei
seen kassaan ja säästöt kirjataan kun
kin omaan tilikirjaan. Kun säästöjä on
kertynyt riittävästi, ryhmä voi aloittaa
pienlainojen myöntämisen jäsenilleen.
Ihmiset saavat koulutusta myös
yrittäjyys-, ammatti-, kansalais- ja
elämäntaidoissa sekä henkistä tukea
traumaattisten kokemusten käsitte
lyyn. Lisäksi ryhmissä opitaan demo
kraattisen päätöksenteon ja yhdessä
toimimisen perusteita. Monelle sääs
töryhmä on tärkeä sosiaalinen verkos
to, joka auttaa elämässä eteenpäin.
● Salla Peltonen

Säästämällä
uuteen alkuun
Yli puolet Pohjois-Ugandassa sijaitse
van Paderin alueen 500 000 asukkaas
ta joutui pakenemaan seutua terrori
soineen LRA (Lord Resistance Army)
-sissiliikkeen julmaa väkivaltaa.
– Kun sota alkoi, aioin pysyä kotona,
mutta kun taistelut kiihtyivät, meidän
oli pakko lähteä pakoon. Kaikki juoksi
vat eri suuntiin. Emme ehtineet ottaa
mitään tavaroita mukaan, Ajok Santa
kertoo. Pakomatka kesti kaksi päivää,
ennen kuin perhe pääsi avustusjärjes
töjen ylläpitämälle evakkoleirille, jos
sa he olivat turvassa sisseiltä.
Leirillä vierähti kymmenen vuot
ta. Välillä perhe yritti palata kotiin
sa, mutta aina muutaman kuukauden
päästä heidän oli taas paettava. Koti oli
rakennettava joka kerta uudestaan, sil
lä sissit polttivat sen ja tuhosivat omai
suuden. Vasta vuodesta 2007 lähtien
ihmiset ovat päässeet palaamaan ta
kaisin kotikyliinsä.

Sitkeää
yrittämistä

Ajok Santan mies kuoli leirillä aid
siin. Hän menetti myös kaksi lastaan.
Nyt hänellä on viisi lasta, vanhin on
10-vuotias ja nuorin 4-vuotias. Miehen
kuoleman jälkeen tämän veljet ajoivat
Ajokin pois heidän kodistaan syyttäen
Ajokia miehensä kuolemasta. Nyt hän
on kuitenkin päässyt takaisin kotita
loon.
Ajok elättää perheensä puolen eek
kerin eli noin 20 aarin kokoisella pel
totilkulla. Hän on saanut siemeniä ja
kuokan Kirkon Ulkomaanavun tuke
masta hankkeesta ja kasvattaa papuja.
Pellon sato ei kuitenkaan riitä ruokki
maan perhettä koko vuoden ajaksi.

Maija Sankari

Ajok Santa liittyi vuonna 2010 kotikylänsä säästöryhmään
nimeltä Opoo lacen (Taakse jätetty). Kuten useimmilla
Pohjois-Ugandan asukkailla, hänelläkin on paljon sellaista,
minkä mieluiten jättäisi taakse ja unohtaisi, jos vain voisi.
– En jaksa raivata lisää peltoa, sillä
olen sairas, Ajok kertoo.
Lisätulojen hankkimiseksi hän käy
kuokkimassa muiden pellolla vajaan
euron päiväpalkalla. Lisäksi hän val
mistaa savesta ruukkuja, joita myy pa
rillakymmenellä sentillä kylän muil
le asukkaille. Näistä pienistä tuloista
hän laittaa joka viikko pienen summan
säästöön säästöryhmän kokouksessa.
– Liityin siihen, koska toivon, että
saan apua rahan hankkimiseen.

Säästämisen
alkuun

Yhteisvastuukeräys tukee tänä vuon
na säästö- ja lainaryhmien toimintaa
Pohjois-Ugandassa Paderin alueella.
Evakossa olleet ihmiset ovat nyt pääs
seet palaamaan koteihinsa, mutta elä
män rakentaminen tyhjästä uudelleen
on raskasta. Leirielämän aikana monet
itsenäisen toimeentulon edellyttämät
tiedot ja taidot ovat unohtuneet.
Säästö- ja lainaryhmät ovat osa
Kirkon Ulkomaanavun tukemaa kehi
tyshanketta. Ryhmien jäsenet pereh
dytetään yleisiin taloustaitoihin ja he
saavat myös yrittäjyys- ja ammatti
koulutusta. Lisäksi ryhmässä opetel
laan demokraattista päätöksentekoa ja
ratkotaan yhdessä yhteisön ongelmia.
Ryhmän jäsen sitoutuu osallistu
maan sen toimintaan ja säästämään.
Säästettyään hän voi ryhmän yhtei
sellä päätöksellä ottaa lainan, joka on
korkeintaan kolme kertaa oman sääs
tösumman suuruinen. Lainat on tar
koitettu ennen kaikkea taloudellisen
toiminnan kehittämiseen. Laina-aika
on yleensä yksi kuukausi ja korko 10
prosenttia.
DIAKONIA
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Ajok Santa liittyi säästöryhmään pystyäkseen
hankkimaan lisää tuloja. Nyt hän hankkii
tuloja muun muassa myymällä itse tekemiään
saviruukkuja.

Enemmistö ryhmien jäsenistä on
naisia. He ovat halukkaampia säästä
mään ja suhtautuvat siihen hyvin vas
tuullisesti.
– Jos säästää, saa ottaa lainaa. En
ole vielä uskaltanut ottaa lainaa, kos
ka pelkään, että en pysty maksamaan
takaisin, Ajok Santa sanoo.
● Maija Sankari

Pikaluotot työryhmän
Pikavipit eli virallisemmin pikaluotot ovat olleet runsaasti
esillä julkisessa keskustelussa. Parhaillaan pikaluottojen
tilannetta pohditaan kolmannessa oikeusministeriön
asettamassa työryhmässä.
min. Suomessa ei ollut myöskään lain
säädäntöä, joka olisi estänyt pienten, ly
hytaikaisten luottojen tarjoamisen.
– Eräissä Euroopan maissa luotto
jen myöntäminen oli sallittu vain pan
keille. Meillä kuka tahansa sai tarjota
kuluttajalle luottoa. Toimintaan sovel
lettiin kuitenkin kuluttajasuojalain 7.
luvun säännöksiä, joissa edellytetään,
että kuluttaja saa tarpeelliset ja riittä
vät tiedot ennen luottosopimuksen te
kemistä. Mutta luotonantajana toimi
minen ei edellyttänyt mitään toimilu
paa, rekisteröintiä tai muuta ilmoitus
ta viranomaiselle.

Uudistuksia miettii
laajapohjainen kokoonpano

Toistaiseksi pikaluottoihin liittyvää
lainsäädäntöä on muutettu kahdessa
lainsäädäntöpaketissa. Helmikuussa
2010 voimaan tulleessa paketissa luo
tonantaja velvoitettiin selvittämään
huolellisesti lainanhakijan henkilölli
syys.
– Alkuvaiheissa rahat sai tilil
leen vaikka toisen henkilön kännyk
kää käyttämällä. Kännykkäliittymän
omistajatietoja verrattiin ilmoitettui
hin henkilötietoihin; luotonottaja oli
saattanut tietää ja ilmoittaa läheisen
sä tai kaverinsa tiedot. Asiasta aiheu
tui tietysti monenlaisia hankaluuk
sia henkilölle, jonka nimissä luotto oli
otettu.
Ensimmäisessä paketissa oli mu
kana yölainauskielto. Jos luottoa haki
myöhään illalla tai yöllä, rahat sai ti
lilleen vasta aamulla. Lisäksi luottojen
tarjoajat velvoitettiin kertomaan luo
DIAKONIA
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Marjut Hentunen

Monet eri tahot ovat arvioineet pika
luottojen lisänneen merkittävästi ih
misten velkaantumista. Samalla mo
net ovat toivoneet, että pikavippien
myöntämiseen tulisi uusia rajoituk
sia tai toiminta kiellettäisiin kokonaan.
Nyt eduskunnassa on tehty kaksi
pikaluottoihin liittyvää lakialoitetta.
Niistä ensimmäisen päämääränä on
kieltää pikaluotot kokonaan. Toinen
pyrkii rajoittamaan niitä eri tavoin.
Jo ennen lakialoitteita oikeusministe
riön tarkoituksena oli asettaa työryh
mä selvittämään, millaisia mahdollisia
kieltoja tai muita uusia keinoja pika
vippien rajoittamiseksi tarvitaan. Työ
ryhmä selvittää myös mahdollisia tiu
kennuksia korkoja ja muita kuluja kos
kevaan sääntelyyn.
Pikavipit keksittiin vuoden 2005
kieppeillä. Tuolloin maailmalla oli jo
paljon lyhytaikaisia luottotuotteita.
Tekstiviestien yhdistäminen lyhytai
kaiseen luottoon oli tiettävästi suoma
lainen keksintö. Toimintaa oli käyn
nistämässä samanaikaisesti kaksi yk
sityistä tahoa.
– Pikaluotot saivat Suomessa suo
siota varmasti osaltaan sen takia, et
tä olemme teknologiamyönteistä kan
saa. Meillähän Internet-pankkitoimin
takin alkoi hyvin varhain, oikeusmi
nisteriön työryhmän puheenjohtaja,
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoi
nen toteaa.
Suomesta oli tullut myös luottoyh
teiskunta. Moni tarvitsi tai koki tarvit
sevansa pieniä, lyhytaikaisia luottoja.
Ajatus säästämisestä ei ollut enää arvos
saan samalla tavalla kuin joskus aiem

ton todellinen vuosikorko prosenttei
na kaikkiin kuluihin ja korkoihin liit
tyen. Paketissa uudistettiin myös ri
koslain koronkiskontaa koskeva sään
nös.
– Parhaillaan syyttäjällä on pari ta
pausta syyteharkinnassa tämän ko
ronkiskontasäännöksen nojalla, Kum
moinen kertoo.
Toinen ‒ ensimmäistä laajempi ‒
kuluttajaluottolainsäädännön uudis
tuspaketti tuli voimaan joulukuussa
2010.
– Sen myötä lainsäädäntömme lai
tettiin linjaan eurooppalaisen kulutus
luottodirektiivin kanssa. Lainsäädän
töömme tuli arvokkaita lisäelement
tejä. Esimerkiksi luotonantajan nimen
omaiseksi velvollisuudeksi tuli tarkis
taa kuluttajan luottokelpoisuus ennen
luoton myöntämistä. Samaten luoton
antajan tulee toimia vastuullisesti niin
luottoa markkinoitaessa kuin luotto
suhteen kuluessa.
Toinen paketti sisälsi myös luoton
antajien rekisteröintivaatimuksen.

syynissä
– Nykyisin kuluttajaluottoa saa tar
jota vain Etelä-Suomen alueen hallin
tovirastoon rekisteröitynyt luotonan
taja. Luotonantajan tulee täyttää tie
tyt luotettavuuteen ja ammattitaitoon
liittyvät vaatimukset.
Niin tuoreessa kuin kahdessa
aiemmassa työryhmässä ovat olleet
edustettuina kaikki keskeiset tahot:
eri ministeriöt, viranomaiset ‒ lähin
nä kuluttajaviranomaiset ‒, Finanssi
valvonta, Kuluttajavirasto sekä elin
keinonharjoittajien puolelta Suomen
pienlainayhdistys, Finanssialan kes
kusliitto ja Suomen asiakkuusmarkki
nointiliitto.
– Hyvä lainvalmistelu edellyttää
laajapohjaista kokoonpanoa. Näin ajat
telemme oikeusministeriössä yleensä
kin, Kummoinen sanoo.

Luotonantaja
päävastuussa

Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että pi
kavipit olisi pitänyt kieltää ajat sitten.
Kummoinen korostaa maltillisuuden
tärkeyttä.
– Kieltäminen tai tarjontaoikeu
den rajoittaminen on hyvin ankara ja
poikkeuksellinen toimi meidän lain
säädännössämme. Perustuslaki edel
lyttää suhteellisuusperiaatteen mu
kaisesti, että luottotoimintaan tai
muuhun elinkeinotoimintaan puutu
taan vähemmän rajoittavin keinoin,
jos niillä päästään samoihin tavoit
teisiin.
– Kun pikaluotot tulivat markki
noille, ongelmia alkoi kasautua. Tä
män jälkeen teimme lainsäädäntötoi
mia. Ensimmäisessä vaiheessa kaik
kein järeimpiin toimiin olisi ollut tus
kin mahdollista lähteä yhteiskunnalli
sista ja poliittisista syistä. Meidän täy
tyi luoda tilanteeseen sopiva paketti ja
katsoa, olivatko toimet riittäviä. Nyt
harkitsemme tarkasti uusia toimia.

Vielä on liian aikaista sanoa, tarkoit
taako se pikaluottojen tarjontaoikeu
den rajoittamista, kansankielellä sa
nottuna kieltämistä.
Kummoisen mukaan pikaluottoi
hin liittyvien velkomistuomioiden
määrä on noussut selvästi.
– Vielä ei voida ihan kattavasti ar
vioida aikaisempien lainsäädäntöuu
distusten vaikutusta. Mutta ehdotto
masti on merkkejä siitä, että lisätoimia
tarvitaan.
Työryhmä työskentelee maalis
kuun loppuun. Sen keskeinen tavoite
on pikaluotoista syntyvien ongelmien
vähentäminen.
– Pyrimme esimerkiksi pikaluotoista
aiheutuvien kulujen alentamiseen. Tä
mä liittyy niin luottoaikaisiin kuluihin
kuin maksujen laiminlyönnistä aiheu
tuviin kuluihin, kertoo Kummoinen.
Pikaluotot ovat Kummoisen mu
kaan omalta osaltaan vaikuttamassa
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velkaongelmien ja köyhyyden syvene
miseen. Lisäksi pikaluotot tuottavat
ongelmia kaikenikäisille.
– On ihan selvää, että velkaantu
misongelma on johtamassa pidem
mällä tähtäimellä köyhyysongelmaan,
vaikka asiasta ei pikaluottojen osal
ta tiettävästi tutkimustietoa olekaan.
Ongelmia on määrällisesti eniten nuo
remmissa ikäryhmissä. Mutta pika
luottoja ottavat kaikenikäiset 18-vuo
tiaista eläkeläisiin, ja myös ongelmia
on kaikenikäisillä.
Kummoisen mielestä pikaluottoi
hin liittyvissä ongelmissa päävastuu
on luotonantajalla.
– Luotonottajalla on oma vastuunsa.
Päävastuu ‒ myös moraalinen ‒ on kui
tenkin luotonantajalla. Hän on asiassa
se ammattilainen.
● Juhana Unkuri

Marjut Hentunen

Sosiaalisen

luoton myöntäjiä halutaan lisää

Toinen lakialoite kieltäisi pikaluotto
yhtiöiden ja perintäyhtiöiden suorat ja
välilliset omistussuhteet. Lisäksi pika
vipeille tulisi korko- ja kulukatto se
kä perintäkulukatto. Myös luotonan
tajien rekisteröintiin tulisi tiukennuk
sia. Lakialoitteessa vaaditaan lainan
hakijan kuukausitulojen, velan käyttö
tarkoituksen ja muiden velanhoitoky
kyyn vaikuttavien seikkojen selvittä
mistä luottopäätöstä tehtäessä.
– Näiden lakialoitteiden tekemi
nen oli paikallaan. Hyvä, että pika
luottoihin liittyvät ongelmat ovat tie
dossa myös edustakuntasolla. Jo aiem
min pari työryhmää on miettinyt pika
luottoasioita. Odotan, että tällä kertaa
päästäisiin sellaisiin toimenpiteisiin,
joilla ongelmat selkeästi vähenisivät.
Yleinen henki tuntuu olevan se, että
asiassa halutaan ratkaisuja ja nopeas
ti, kuluttajaoikeusjohtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta toteaa. Pelto
nen on yksi oikeusministeriön työryh
män jäsenistä.
Pikaluotto-ongelmien taustoja voi
löytää esimerkiksi 1980-luvun lopulta,
jolloin kokoomusvetoisen hallituksen
aikana elinkeino-oikeudellista lainsää
däntöä alettiin liberalisoida ja säänte
lyä vähentää.

– Nykyään ajatellaan, että sääntelyn
pitää olla hyvää. Pelkkä kilpailu ei riitä,
vaan tarvitaan reunaehtoja ja pelisään
töjä. Sääntelyasiassa ollaankin otettu
askel taaksepäin. Sääntelyä tarvitaan,
jotta markkinat toimisivat hyvin ja ih
miset voisivat toimia luottavaisesti ei
vätkä joutuisi ylitsepääsemättömiin
ongelmiin, Peltonen luonnehtii.
Sosiaalinen luotto on nähty eräänä
ratkaisuna pikaluotoista syntyviin on
gelmiin. Sen tarkoituksena on ehkäis
tä taloudellista syrjäytymistä ja ylivel
kaantumista sekä edistää ihmisen itse
näistä suoriutumista. Kunta voi myön
tää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla
ei ole pienituloisuutensa, vähävaraisuu
tensa tai menetettyjen luottotietojen
vuoksi mahdollisuutta saada koh
tuuehtoista luottoa muul
la tavoin, mutta jolla kui
tenkin on kyky suoriutua
luoton takaisinmaksus
ta. Sosiaalisesta luotosta
voidaan periä kohtuulli
nen vuotuinen korko.
Sosiaalista luottoa voidaan
myöntää esimerkiksi talou
den hallintaan saattamiseen,
velkakierteen katkaisemi
seen, kodin hankintoihin,
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Tuoreet pikaluottoihin liittyvät,
kansanedustajien enemmistön
kannattamat lakialoitteet ovat
Kokoomuksen kansan
edustajan Sampsa Katajan
käynnistämiä. Niistä
ensimmäisessä pikaluottojen
myöntäminen kiellettäisiin
kokonaan.
kuntoutumiseen, työllistymisen edis
tämiseen, asumisen turvaamiseen tai
sosiaalisen kriisin ylittämiseen.
Takuu-Säätiö on valittu tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksen koti
maiseksi keräyskohteeksi. Säätiöllä on
oma hanke, jossa aletaan myöntää so
siaalisia luottoja.
Tällä hetkellä parikymmentä kun
taa myöntää sosiaalisia luottoja. Pel
tosen mukaan työryhmä pitää tärkeä
nä, että sosiaalisia luottoja olisi tarjolla
nykyistä kattavammin. Ne toisivat sa
malla vaihtoehtoja pikaluotolle.
– Sosiaalisen luoton vaihtoehtoa
on mainostettu ihmisille aika vähän.
Malli pitäisi saada valtakunnalliseksi,
jotta ihmisten yhdenvertaisuus toteu
tuisi. Osa käyttää pikaluottoja köyhyy
den takia. Sosiaalisen luoton saami
sen yleistyminen vähentäisi ongel
mia tehokkaasti, Peltonen sanoo.
Suomen asiakastiedon tilas
tojen mukaan vuonna 2010 pi
kaluotoista johtuvia vel
komistuomioita oli 22
000 suomalaisella.
Vuonna 2007 hei
tä oli ollut 11 000.
● Juhana Unkuri

Tukikummit-säätiö
ehkäisee nuorten syrjäytymistä
Lapset ja nuoret syrjäytyvät Suomessa
yhä pahemmin. Vuonna 2008 syrjäytymisvaarassa
oli 65 000 nuorta (THL). Luku kasvaa vuosittain
noin tuhannella. Vaikutukset ovat vakavia niin
yksilölle, hänen läheisilleen kuin yhteiskunnallekin.
Syrjäytyminen loukkaa yksilön oikeutta
hyvään elämään ja sen kustannukset
yhteiskunnalle ovat mittavat.

ja, joilla voitaisiin vahvistaa esimerkik
si nuorten sosiaalista verkostoa ja elä
mänhallintaa sekä lisätä tietoa Tuki
kummit-säätiöstä ja sen päämääristä.
Tukikummi voi siis olla kuka tahan
sa, joka tuntee huolta niiden lasten ja
nuorten asemasta, jotka ovat vaaras
sa pudota yhteiskunnan ulkopuolelle.
Avuntarve on suuri. Lisätietoa säätiös
tä ja ohjeet lahjoittamista varten osoit
teessa www.tukikummit.fi.
● Anna Seppänen

Apu menee
lyhentämättömänä perille

Tukikummit-säätiö syntyi vuonna
2007 Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta syrjäytymis
vaarassa olevien lasten ja nuorten puo
lesta. Niinistön ja Harkimon lisäksi
säätiön perustajajäseniä ovat Sari Baldauf, Eero Huovinen ja Björn Wahlroos. Säätiön tarkoituksena on estää
Suomessa asuvien, hädänalaisessa ase
massa olevien lasten ja nuorten syrjäy
tymistä sekä parantaa heidän tilannet
taan ja elinolojaan.
Tukikummit kerää varoja ja ohjaa
joka sentin lyhentämättömänä Kirkon
diakoniarahaston harkinnan kautta
oikeaan osoitteeseen. Apua ei anne
ta rahana, vaan sillä maksetaan lasten
ja nuorten opiskeluun tai harrastami
seen liittyviä palveluja ja välineitä, joi
hin ei saa yhteiskunnan tukea ja joita
ei saada katettua muualta. Tukikum
mien apu ei ole tarkoitettu pysyväksi
tukitoimeksi, ja yleensä tukea myön
netään vain kerran. Avustushakemuk
sen täyttää paikallinen diakoniatyön
tekijä, ja avustuspäätökset tekee Kir
kon diakoniarahaston asiantuntijaryh
mä. Avustuksen saajalta ei edellytetä
Suomen kansalaisuutta tai kuulumis

ta mihinkään uskontokuntaan. Dia
koniatyölle Tukikummit on tärkeä li
sätyökalu syrjäytymisen ehkäisemi
seen. Ennaltaehkäisevä työ on noin
kymmenen kertaa edullisempaa kuin
seurausten korjaaminen.

Jokainen voi
olla Tukikummi

Tukikummit-säätiön varat kertyvät
kuukausilahjoituksista ja yksittäisistä
suuremmista lahjoituksista, joita te
kevät yksityishenkilöt, yritykset ja yh
teisöt. Suurin osa avustusvaroista käy
tetään harrastusmaksuihin ja -väline
hankintoihin (vuosittain keskimäärin
68 % avustusvaroista). Lisäksi avus
tuksilla katetaan opiskeluun ja muu
hun arkielämään liittyviä kustannuk
sia. Vuonna 2011 avustuksia myönnet
tiin 140 perheelle, yhteensä 173 182 €.
Keskimääräinen avustus oli 1 237 €.
Toimintansa aikana säätiö on jakanut
tukea lähes miljoona euroa.
Tukikummit-säätiön toimintaa
pyörittävät hajautetusti vapaaehtoi
set yksityishenkilöt. He ideoivat uusia
keinoja varojen hankkimiseen keske
nään ja myös yhdessä yritysten kanssa,
jotka ovat niinikään ilmaiseksi muka
na. Samalla kehitetään toimintatapo
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Tukikummit-säätiö on yksi
Kirkon diakoniarahaston
lahjoittajista. Poikkeuksina Kirkon
diakoniarahaston normaalista
avustuskäytännöstä
1) päätöksiä tehdään neljä kertaa
vuodessa (käsittelyaikataulu Kirkon
diakoniarahaston internetsivuilla)
2) avustus on suuruudeltaan
200–2000 €/talous
3) avustus on tarkoitettu ennalta
ehkäisemään lasten ja nuorten
syrjäytymistä etenkin yhden
huoltajan perheissä.
Lisätietoja: http://sakasti.evl.fi/
diakoniarahasto,
kdr.kirkkohallitus@evl.fi
tai (09) 1802 448.

Epävarmuus nöyryyttää
maahanmuuttajatyttöjen integraatio
Syrjäytyminen on monimuotoinen käsite.
Miten voidaan ymmärtää ja määritellä syrjäytymistä?
Kyse on kasautuvista ongelmista kuten esim. pitkäaikaisesta
työttömyydestä, toimeentulo-ongelmista, elämänhallintaan
liittyvistä ongelmista sekä syrjäytymisestä yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Maahanmuuttajilta odotetaan
nopeaa integroitumista suomalaiseen kulttuuriin ja
nopeaa tapojen ja arvomaailman omaksumista.
Yhteiskunnan muutokset, talouskrii
sit, yksilöllisen kulttuurin normit ja
arvot heijastuvat voimakkaasti ihmis
ten arkielämässä. Epävarmuus ja paha
olo ovat lisääntyneet yhteiskunnassa.
Yhteiskunnan jakaantuminen eri hy
vinvointiluokkiin on selkeästi näkyvis
sä. Me elämme eriarvoisessa ja epävar
massa maailmassa, jossa mikään ole it
sestään selvää. Elämän polku ei välttä
mättä vie aina turvallisesti eteenpäin.
1990-luvun alun lama jätti syvät jäl
kensä.

Maahanmuuttajilta odotetaan
nopeaa integroitumista

Suomalainen yhteiskunta on muut
tunut viime parinkymmenen vuo
den aikana monokulttuurisesta mo
nikulttuuriseksi. Tilanne on muuttu
nut myös Euroopassa. Valtioiden rajo
jen aukeaminen on mahdollistanut ih
misten vapaamaan liikkuvuuden. Eu
roopan jäsenmaana Suomi on sitoutu
nut omalla toiminnallaan tukemaan
maassa asuvia vähemmistöjä ja siksi
se haluaa myös edistää monikulttuu
risen yhteiskunnan luomista.
Maahanmuuton yhteydessä kes
kustellaan, miten maahan tulleita ko
toutetaan yhteiskuntaan. Saapuessaan
uuteen maahan maahanmuuttajalla ei

ole tietoa yhteiskunnan arvoista, nor
meista eikä ihanteista. Muutto vaatii
uusien tietojen ja taitojen omaksumis
ta, jotta saadaan valmiudet osata toi
mia ja elää uudessa ympäristössä. Mitä
vieraampi kulttuuri on, sitä vaikeam
paa siihen on tottua ja ymmärtää, mi
tä elämä uudessa ympäristössä vaa
tii. Lähdön syyt, lähtömaa, kulttuuri
ympäristö, koti, perhe ja kasvatus ovat
merkityksellisiä silloin, kun ihminen
muuttaa uuteen maahan.
Minulla on ollut työssäni mahdolli
suus kohdata nuoria maahanmuuttaja
tyttöjä. He ovat iältään 15–20-vuotiai
ta. Tytöt tulevat eri maista, edustavat
erilaisia kulttuureita ja puhuvat eri äi
dinkieltä. Leirit, kerhot ja keskuste
luryhmät ovat olleet mainio tutustu
mistapa puhua avoimesti omista ko
kemuksista ja sopeutumisesta uuteen
maahan, vaihtaa ajatuksia samanikäis
ten tyttöjen kanssa ja jakaa myös yh
teisiä onnistumisen hetkiä koulumaa
ilmasta, perhe-elämästä ja haaveista,
joita jokaisella on.
Mielenkiinnolla olen seurannut,
mistä nuorten maahanmuuttajatyttö
jen arvomaailma koostuu, mitkä asiat
vaikuttavat heidän aikuistumispro
sessiinsa, mitkä tekijät antavat siihen
mahdollisuuden ja mitkä asiat ovat es
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teenä siihen. Maahanmuuttajien pa
rissa työskenneltäessä on vaikea tu
tustua tarkasti jokaisen ihmisen kult
tuuriin. Tavat ja perinteet, uskonnolli
set käsitykset, moraalikäsitykset ja ih
misten maailmakuvat voivat olla täy
sin erilaisia. Avoin keskustelu tyttö
jen kanssa on selkiinnyttänyt käsityk
siäni ja ymmärrystäni kulttuurisista
eroavaisuuksista, kasvatuksesta, maa
hanmuuttajayhteisöissä ja niiden sisäl
lä esiintyvistä ilmiöistä, joista julkises
ti tiedetään todella vähän.

Yhteisö
asettaa normit

Monet Suomeen saapuvista maahan
muuttajista tulevat traditionaalisis
ta kulttuureista. Yhteisö on se, jo
ka asettaa normit ja asenteet, joiden
mukaan eletään ja toimitaan. Per
heen merkitys on hyvin keskeinen
asia. Kaikki, mitä perheen sisällä ta
pahtuu, on hyväksyttävää, koska kun
nioitus kulttuuria ja omia vanhempia
kohtaan on erittäin syvään sisäistet
ty arvo. Modernissa maailmassa elä
minen, pyrkimys eteenpäin elämässä,
kouluttautuminen, varhaisessa iässä
itsenäistyminen tai elämän suunnan
valitseminen ovat arvoja, jotka esiin
tyvät ainoastaan länsimaisissa kult
tuureissa.
Monissa kulttuureissa uskonto on
erottamaton osa elämää. Uskonto oh
jaa, antaa moraalisia käsityksiä oikeas
ta ja väärästä ja myös siitä, mitä on sal
littu ja mitä kielletty. Kollektiivisessa
kulttuurissa yksilön rooli on tärkeä
koko yhteisön kannalta. Yksilön epä
onnistuminen vie kunnian ja rikkoo
sääntöjä, jolloin yhteisöllä on päätös
valta eri keinoin erottaa henkilö per
heestä tai ryhmästä

Huomiota
koulunkäyntiin

Kun nuori syntyy perheeseen, jos
sa koulutuksella ei ole merkitystä tai
puutteellisen kielen vuoksi vanhem
mat eivät pysty auttamaan nuorta kou
luasioissa eivätkä kannustamaan ja
rohkaisemaan häntä oppimaan ja ym
märtämään oman kulttuurin lisäksi
uusia, hyödyllisiä asioita uudesta kult
tuurista, vaihtoehdoksi jää pysyminen

omassa etnisessä yhteisössä. Suomen
kielen kirjallinen tuottaminen ja mui
den aineiden ymmärtäminen ja sisäis
täminen ovat vaikeita ja haasteellisia.
Keskittymiskyvyn puuttuminen tun
neilla, väsymys ja passiivinen olotila
ovat syynä siihen, että koulumotivaa
tio laskee. Jatkokoulutukseen hakeu
tuminen, ammattiin valmistuminen
ja työelämään siirtyminen ovat pit
kiä prosesseja, jotka vaativat sitoutu
mista, pitkäjänteisyyttä ja kärsivälli
syyttä. Kun motivaatio onnistua ja ol
la mukana elämänvirrassa laskee, sil
loin helposti turvaudutaan omaan yh
teisöön, josta löytyy samankaltaisuut
ta tai avioidutaan hyvin nuorena.
Koska muslimitytöt kasvatetaan
islamilaisen tavan mukaan pysymään
naisten maailmassa, perhe ei välttä
mättä kiinnitä tarpeeksi huomiota
tyttöjen koulunkäyntiin. Perheiden
koot, eri-ikäiset sisarukset, vanhem
pien vaikeus valvoa ja asettaa selkei
tä rajoja, esimerkiksi säännöllisiä nuk
kumaanmenoaikoja, vaikuttavat sii
hen, että monella maahanmuuttajaty
töllä on kouluvaikeuksia. Ei riitä, että
tiukka kotikasvatus asettaa tytöille ko
tiintuloajat, osallistumisen kotitöihin,
ruoanlaittoon ja sisarusten huolenpi
toon. Rauhallinen ilmapiiri, mahdol
lisuus opiskella ja tehdä koulutehtävät
ovat edellytyksenä tyttöjen koulume
nestykselle.
Tällä hetkellä maahanmuuttaja
perheiden ja -nuorten psykososiaalista
hyvinvointia ja elämänlaatua tukeville
toiminnoille, erityisesti perhe-elämän
ja kasvatuskysymysten tukipalveluille,
on kysyntää. Maahanmuuttajanuorten
ja -perheiden ongelmat näkyvät muun
muassa huostaanottojen, avioerojen ja
perheväkivallan lisääntymisen myötä.
Lisäämällä tietoa suomalaisesta kult
tuurista, tukemalla ja auttamalla sekä
nuoria että heidän perheitään kotoutu
misessa, voidaan ennaltaehkäistä syr
jäytymistä ja edistää maahanmuutta
jien hyvinvointia elämän eri alueilla.
● Mariela Salminen
Kuulovammaistyön diakoni YAMK
Vantaan seurakuntayhtymä
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Marjut Hentunen

Vapaus valita, vapaus päättää omis
ta asioistaan ja vapaus olla itsenäinen
ovat vieraita käsitteitä kollektiivisissa
kulttuureissa. Mitään ei toteudu yk
silön halusta tai tahdosta. Kaikki kos
kee kaikkia ja jokaisella on velvollisuus
muita yhteisön jäseniä kohtaan. Täs
tä seuraa se, että Suomessa valitsevaa
elämäntapaa ei koeta ihanteellisena ja
se voi vaikeuttaa sopeutumista suoma
laiseen yhteiskuntaan. Vailla koulutus
ta ja kielitaitoa olevat nuoret tai hei
dän vanhempansa jäävät hyvin helpos
ti syrjään, koska uudessa maassa ja uu
dessa ympäristössä ei ole enää sitä tur
vallista verkostoa, joka oli tukena hei
dän kotimaassaan. Yksinäisyys voi tuo
da mukanaan vieraantumista, ja mie
likuva ympäröivästä maailmasta voi
vääristyä. Negatiiviset tunteet suoma
laisia kohtaan tiukentavat entisestään
kotikasvatusta. Tyttöjä kontrolloidaan
ja varjellaan ulkoiselta maailmalta.
Monella vanhemmalla maahan
muuttajalla on vain vähäinen koske
tus suomalaiseen kulttuuriin ‒ työttö
myys, kielitaidottomuus ja marginaa
lissa eläminen ovat selkeitä merkkejä
syrjäytymisestä. Sosiaalisen verkoston
puuttuminen ja elämänvirrasta ulko
puolelle jääminen ovat yhteydessä tä
hän ilmiöön. Suomen kielen oppimi
nen ja suomalaisen yhteiskunnan ra
kenteisiin perehdyttäminen ovat en
simmäiset lähtökohdat kotoutumi
selle, oman elämän rakentamiselle ja
myöhemmin työllistymiselle. Kielitai
to on yksi tärkeimmistä kotoutumisen
edistämisen tekijöistä, se antaa mah
dollisuuksia koulutukseen, hyvän am
matin saamiseen ja sitä kautta pääsyn
työelämään.

Nuoret maahanmuuttajat

– kosmopoliitteja vai koulupudokkaita?
Tunnen oloni kahvipöytäkeskustelussa ulkopuoliseksi.
Maahanmuuttajanuorten porukka puhuu toistensa päälle
huutaen ja kovaäänisesti nauraen. Lopulta Naime Zengil toteaa
anteeksipyytävästi hymyillen: ”Tässä kestää niin kauan, kun
meillä ei ole yhteistä kieltä. Me puhutaan turkkia, kurdia,
arabiaa, suomea ja englantia sekaisin. Yleensä aina löytyy
joku joka voi selittää, tai sitten vaan yritetään suomeksi.”

Maria Baranova

Naime Zengil vetää kouvolalaisten
maahanmuuttajanuorten porukkaa,
joka kokoontuu noin kerran kuus
sa keilauksen, grillauksen tai retkien
merkeissä. Tärkeä osa ryhmän veto
voimaa on keskustelu, vaikka sitten it
se tehdyllä kielellä.
Nämä nuoret toimivat kuten mo
net maahanmuuttajat: kosmopoliittei
na suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun
ryhmässä on väkeä Liberiasta, Turkis
ta, Afganistanista ja Suomesta, yhtei
nen nimittäjä ei löydy kielestä tai koti
maasta. Tärkeämpi tekijä on vaikkapa
kotikaupunki Kouvola.
Nuorten ryhmä on osa Kouvola ko
diksemme -hanketta, joka pyrkii mo
nin eri tavoin tasoittamaan uus
kouvolalaisten asettumista uuteen ko
tikaupunkiinsa. Projektia vetävä Zinaida Hult on huolissaan erityisesti
turvapaikanhakijoina maahan ilman
perhettään tulleista nuorista.
– Kun he muuttavat vastaanotto
keskuksesta kuntiin, moni jää yksin,
hän toteaa.

Naime Zengil vetää maahanmuuttajanuorten kerhoa Kouvolassa.
– Aina löytyy joku yhteinen kieli.
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Koulutus jakaa kahteen leiriin

Suomessa asuvista ulkomailla synty
neistä jopa 40 % on alle 30-vuotiaita.
Maahanmuuttotutkimuksessa on kui
tenkin vasta viime vuosina kiinnitetty
huomiota nuoriin. Vauhdittajana on ol
lut maahanmuuton sukupolvistuminen:
kahden kulttuurin perheet ovat yleisty
neet, ja ”toinen sukupolvi” eli maahan
muuttajien Suomessa syntyneet lapset
ovat tulleet opiskelu- ja työntekoikään.
Erityisesti on kannettu huolta
maahanmuuttajanuorten pääsystä
koulutukseen. On ikään kuin ymmär
rettävää, että ensimmäisen maahan
muuttajasukupolven integroituminen
on vaikeaa. Seuraava sukupolvi on kui
tenkin hyvin eri asemassa kuin van
hempansa: heillä on samanlainen kie
litaito ja koulutus kuin kantasuomalai
silla lapsilla ja he ovat kasvaneet osa
na suomalaista yhteiskuntaa. Toista
sukupolvea voikin pitää kotoutumis
politiikan mittarina.
Moni maahanmuuttajataustainen
lapsi kouluttautuu pidemmälle kuin
vanhempansa; nuoret siis tasaavat
maahanmuuttotaustasta syntynyttä
sosiaaliekonomista kuoppaa. Toisaalta
moni jää pelkän peruskoulun varaan.
Koulupudokkaita on paljon, erityises
ti niiden joukossa, jotka ovat muutta
neet Suomeen teini-ikäisinä pakolaisi
na tai turvapaikanhakijoina.
Varsinkin pojista suuri osa yrittää
pärjätä työmarkkinoilla heikon koulu
tuksen turvin. Tämä johtaa myös syr
jäytymisen riskitekijöiden keskittymi
seen – erityisesti Suomessa, jossa tut
kintoa arvostetaan enemmän kuin
työssä oppimista. Maahanmuuttaja
nuorten syrjäytymisriskin arvioidaan
kin olevan jopa kuusinkertainen kan
taväestöön verrattuna.

Maahanmuuttajaperheistä
mo
nen sosioekonominen asema on heik
ko: rahaa on vähän, vanhemmat työt
töminä. Kun maahanmuuttajanuorten
koulutusvalintoja verrataan taustaltaan
vastaavaan joukkoon suomalaisnuoria,
huomataan, että maahanmuuttajista jo
pa useampi jatkaa lukioon. Heillä on siis
kunnianhimoa ja halua kouluttautua ja
löytää hyvää, itseä kiinnostavaa työtä.
Zinaida Hult kuitenkin muistuttaa,
että nuoren tilanne voi olla vaikeampi
kuin aikuisen.
– Nuorella voi olla heikko itsetunto
ja hänen on vaikea päättää, mitä ha
luaa tehdä, hän toteaa.
– On hyvä, jos porukassa on muka
na niitä, joilla on selvät suunnitelmat.
Sillä on hyvä vaikutus myös muihin.

Nuori perheen ja
yhteiskunnan osana

Seurakunta voi tarjota
tukea ja työtä

Tukipalvelut, kuten erilaiset ohjaus
palvelut ja ystävätoiminta, voivat pai
kata aukkoja perheiden voimavarois
sa ja olla tärkeä tuki myös niille, jotka
elävät Suomessa ilman vanhempiaan.
– Nuoret tarvitsevat usein tukea
ihan yksinkertaisissa ja konkreetti
sissa asioissa. Tärkeää on, että nuori
voi keskustella aikuisen kanssa ja joku
neuvoo asioiden hoitamisessa, Zinaida
Hult muistuttaa.
Seurakunta voi tukea maahan
muuttajanuorten integraatiota myös
nostamalla esille positiivisia esiku
via – esimerkiksi palkkaamalla moni
kulttuurisesta taustasta tulevia työn
tekijöitä. Monikulttuurisesta taustasta
tuleva nuorisotyöntekijä on maahan
muuttajanuorelle uskottava keskuste
lukumppani.
– Riidatkin on helpompi selvittää
omalla kielellä. Esimerkiksi somaliyh
teisön johtaja puhui meidän nuorille
toisten huomioimisesta, Zinaida kertoo.

– Seurakunnan on tärkeä avata ovet
myös maahanmuuttajille, toteaa Zinaida Hult
Kouvola kodiksemme -hankkeesta.
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Kouvola kodiksemme -hankkees
sa etsitään harjoittelu- ja työpaikko
ja paitsi nuorille, myös aikuisille maa
hanmuuttajille. Nuorten koulumenes
tystä ja työnetsintää voikin parhaiten
edistää tukemalla heidän vanhempien
sa työllistymistä. Mitä paremmin maa
hanmuuttajanuorten vanhemmat ovat
integroituneet yhteiskuntaan, sitä pa
remmat eväät he voivat antaa seuraa
valle sukupolvelle. Esimerkiksi seu
rakunnan järjestämät työharjoittelut
ovat monelle arvokas kokemus suoma
laisesta työelämästä ja yhteiskuntaan
osallistumisesta ja antavat itseluotta
musta ja voimavaroja myös vanhem
muuteen.
● Sanna-Maaria Tornivaara
Projektipäällikkö
Yhdessä työhön -hanke.
Maria Baranova

Oleellista on usko omiin mahdolli
suuksiin yhteiskunnassa – ja se taas
horjuu, kun jo työnantajan ilmeestä
näkee, että työpaikkaa on turha hakea.
Maahanmuuttajanuoria ja toista suku
polvea yhdistääkin usein kokemus sii
tä, että suomalainen yhteiskunta koh
telee heitä ei-suomalaisina, vieraina ja
erilaisina. Tämä vaikuttaa eri ihmisiin
hyvin eri tavoin. Yksi kokee olevansa
suomalainen, toinen identifioi itsensä
vahvasti sukunsa kulttuuriin, kolmas
sanoo olevansa yksinkertaisesti ”ul
komaalainen”, vaikka olisi elänyt ko
ko ikänsä Suomessa. Joka tapauksessa
nuori joutuu määrittelemään itsensä
suhteessa yhteiskuntaan ja perheeseen.
Perheen merkitys ja toimintatavat
suhteessa nuoreen vaihtelevat paljon.
Kuitenkin voidaan todeta, että yhtei
söllisistä kulttuureista tulevilla per
heen vaikutusvalta nuoren elämään
on yleensä suurempi kuin yksilökes
keisessä suomalaisessa kulttuurissa.
Nuorelta odotetaan tottelevaisuutta it
senäistymisen ja omien mielipiteiden
sijaan. Erityisesti tyttöihin kohdiste
taan hyvinkin ristiriitaisia vaatimuk
sia verrattuna siihen, mitä suomalai
nen yhteiskunta heiltä odottaa.
Toisaalta nuoret usein sopeutuvat
uuteen kotimaahan vanhempiaan no

peammin. Vanhempien suhde entisen
maan kulttuuriin on tiiviimpi ja yhtey
det valtaväestöön usein heikot. Tieto
suomalaisen yhteiskunnan toimin
nasta voi olla vähäistä. Maahanmuut
toprosessi ja mahdolliset taloudelli
set ongelmat kuluttavat vanhempien
voimavaroja. Nuori saa uusia kaverei
ta koulussa ja harrastuksissa ja oppii
kielen yleensä selvästi vanhempiaan
nopeammin. Eritahtinen sopeutumi
nen koettelee perheen sisäisiä valta
suhteita ja aiheuttaa ristiriitoja. Nuori
saattaa joutua tukemaan vanhempiaan
sen sijaan, että saisi itse tukea vaikka
pa koulunkäyntiin liittyvien valintojen
kanssa. Oleellista perheiden hyvin
voinnille onkin se, miten hyvin van
hemmat onnistuvat joustamaan kas
vatuskäytännöissään ja samalla säilyt
tämään vanhemmuutensa.

HENTTOSET

Nuoret maksumiehinä
Entinen työväen presidentti on tätä
luettaessa mitä todennäköisimmin
jo melkein Suomessa töissä. Hyvä
tuuri ja hyvä kunto – Saulihan on jo
aidossa eläkeiässä. Samalla iässä, jos
sa tavallinen suomalainen duunari
tuskin enää millään työllistyy – vaik
ka kuinka haluaisikin. Suomessa jää
dään eläkkeelle – usein työttömyy
den tai työkyvyttömyyden saattama
na – keskimäärin 61-vuotiaana, vielä
pari vuotta sitten suomalainen ”pää
tyi kiikkustuoliin” eli usein touhun
täyttämälle eläkkeelle 59-vuotiaana,
lähes 10 vuotta norjalaista aikaisem
min. Mutta norjalaiset ovatkin hiih
täjäkansaa ja meillä on sitä sorttia jäl
jellä vain Kaisa Mäkäräinen. Voi tie
tysti olla, että jokin myös suomalai
sessa työelämässä mättää, mutta se
lienee vain ilkeää panettelua.
EK eli Elinkeinoelämän keskusliit
to on jo pitkään ja unisono vaati
nut virallista eläkeikää nostettavak
si – nyt siis vieläkin teoreettisesta –
kuudestakymmenestäkolmesta vuo
desta vielä teoreettisempaan kuuten
kymmeneenviiteen tai jopa -seitse
mään. Yhdyn ehdottomasti elinkei
noelämän edun ajajien kantaan. Tä
mä ei johdu pelkästään asuntovelas
tani vaan siitä, että EK:n kanta on ai
noa realistinen ja inhimillinen. Rea
listinen ja inhimillinen, koska niin
moni nuori aikuinen Suomessa on
niin toivottomassa työllisyystilan
teessa tai pätkätyöketjussa, että mo
nen kohdalla on erittäin epätoden
näköistä, että kunnon töitä edes ir
toaa ennen nykyistä eläkeikää. Elä
keiän eläkkeenkin kanssa voi olla vä
hän niin ja näin. Ilman töitä eläket
tä ei kerry – ei nuorelle eikä vanhalle.
Humanistisesti erityisen linjak
kaaksi EK:n kannan tekee elinkei
noelämän johtajien hyvä esimerk

ki. Hehän siirtyvät täydelle eläkkeel
le yleensä viimeistään 60-vuotiaina,
moni toki sitä ennenkin. Näin he siis
itsensä unohtaen antavat tilaa niille
nuoremmille, jotka tarvitsevat töitä.
Suomen kansa on aina osannut kun
nioittaa rehtiyttä. Ja niinpä tavalli
nen palkkatyöläinen ilolla tässäkin
tapauksessa osoittaa solidaarisuut
ta johtajia kohtaan ja maksaa vielä
heidän muhkeat kymmenien tuhan
sien eurojen lisäeläkkeensäkin, ku
ten Helsingin Sanomat vuoden alus
sa paljasti. Globaalista perspektiivis
tä on epäilemättä lottovoitto syntyä
Suomeen. Harmi vain, että lottopotti
osuu Suomessakin niin harvan koh
dalle.
Eurooppa ja AAA-Suomi sen har
venevassa ytimessä kaivavat itselleen
kuoppaa ja syvää kaivavatkin. Euroop
palaisten tosiasioiden edessä EK:n
kannanotot alkavat kuulostaa har
vinaisen kyynisiltä ja yksisilmäisil
tä. Pelkästään Suomessa on eri arvioi
den mukaan n. 50000–60000 nuorta,
jotka eivät opiskele eivätkä käy töissä.
Heidän kohtalonsa ja tulevaisuutensa
pitäisi olla koko yhteiskunnan kaik
kein polttavin sosiaalieettinen haaste.
Heidän koulutuksensa ja työllistymi
sensä pitäisi huolestuttaa EK:ta, mut
ta myös koko suomalaista yhteiskun
taa aivan eri vakavuudella kuin elä
keiän nostaminen. Halulliset sielut ja
kykeneväiset kehothan voivat – eten
kin hyvin koulutettuina – nytkin var
sin vapaasti jatkaa työuraansa. Tässä
suhteessa presidenttiehdokkaiden esi
merkki on ollut kiistatta hyvin rohkai
seva. Mutta mikä odottaa ihmistä, jo
ka ei koskaan pääse edes työelämän al
kuun? Ainakin nykymalleilla pelkäs
tään köyhyys, sairaus ja sosiaalinen
kuolema. Jossain vaiheessa tällä tiel
lä monia odottanee vain kaksi vaihto
DIAKONIA

34

1 • 2012

ehtoa – joko henkilökohtainen tuho
tai yhteiskunnallinen kapina. Merkit
jälkimmäisestä orastavat jo kaikkial
la, ympäri – kaikesta sosiaalisesta ja
poliittisesta kontrollista vapautettujen
markkinoiden – luomaa eriarvoisuu
den maailmaa. Eikä syyttä!
Nuorten syrjäytyminen työelämäs
tä ja sitä seuraava köyhyys eivät ole
suomalainen ilmiö. Se on yleiseu
rooppalainen ja jopa yleismaailmal
linen haamu, joka ivaa estoitta kaik
kea pahasti etuajoitettua höpinää yh
teiskuntiemme demografisen muu
toksen eli yli-ikäistymisen kurjista
vista seurauksista. Jos Euroopan pe
rusongelma olisi ukkoutuminen ja
akkautuminen, eivät seuraavat luvut
voisi pitää paikkansa; Kreikka yli 40
%, Espanja n. 48 %, EU 20 %, Suomi
17 % tai vaikkapa menestyskaupunki
Oulu 17,5 %. Luvut koskevat nuoriso
työttömyyttä eli 15–24-vuotiaitten
työttömyyttä. Ja Euroopassa ei voi
eikä kannata unohtaa, että Välime
ren eteläisellä reunalla odottaa mil
joonia nuoria ja nuoria aikuisia, joi
den tulevaisuuden näkymät omassa
maassaan ovat vielä paljon toivotto
mammat ja joille puhe valtion takaa
masta sosiaaliturvasta on täysin tun
tematonta. Euroopan ranta siis hou
kuttelee.
Nuoret ja lapset ovat joutuneet Eu
roopan kriisin maksumiehiksi. Hei
tä koskevat kaikkein pahiten myös
ne usein varsin dramaattiset pakko
säästöt ja leikkaukset, joiden välttä
mättömyyden Etelä-Euroopan maat
ovat muiden eurooppalaisten kas
vattamina pakotettu tunnustamaan.
Nuorten kurjistuva tilanne on joh
tanut mielenkiintoisiin uussanoi
hin, joista osa sopisi rikastuttamaan
suomenkieltäkin; vaikkapa espan

kirkkohallituksen toiminnal
lisen osaston organisaatiouu
distus? Lue kirkkoneuvos Pek
ka Huokunan haastattelu Kir
konkellosta osoitteesta http://
kirkonkello.ejulkaisu.fi.

Diakonia-idea
2012

-kilpailu jatkuu vielä koko ke
vään! Osallistu ja voita paitsi
rahaa, myös mainetta ja kun
niaa. Lisätiedot osoitteesta
www.diakonia-idea.fi.

Elä ja välitä
Diakoniapäivät

Markus Henttonen

Nuorisotyöttömyys on yleiseuroop
palainen ongelma, mutta se ei silti kos
ke kaikkia Euroopan maita. Parhaat nä
köalat ovat saksalaisilla, hollantilaisilla,
itävaltalaisilla, norjalaisilla ja aivan eri
tyisesti sveitsiläisillä nuorilla. Sveitsin
nuorisotyöttömyys (3 %) on jopa alhai
sempi kuin maan kokonaistyöttömyys.
Neljässä mainituista maista ammatti
koulutus on toteutettu
ns. duaalijärjestelmän
puitteissa, joka poikkeaa
selkeästi suomalaisesta
koulukeskeisestä amisversiosta. Koulutuksesta
kaksi kolmasosaa toteu
tuu käytännön harjoitte
luna ”oppipoika tai -tyt
tö” -paikan tarjoavassa
yrityksessä, lähellä käy
täntöä ja työelämää. Fir
man on helppo työllis
tää tässä koulutuksessa
pärjännyt ja tutuksi tul
lut opiskelija, ja keskeyt
täjien joukko on häm
mästyttävän piskuinen
verrattuna suomalaisiin
amiksiin. Eron merki
tystä ja syntysyitä kan
nattanee miettiä – eri
tyisesti Euroopan me
nestyksekkäimmässä
PISA-maassa.

rostaa sukupolvien eriarvoista ase
maa ja on omiaan kasvattamaan kat
keruutta, turhautuneisuutta ja osatto
muuden kokemusta. Maailman- ja eu
roopanlaajuisesti ajateltuna kysymys
on räjähdysherkästä pommista – niin
yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla.
Ja mitä nuorelle – identiteettiän usein
herkästi ja kipeästi etsivälle – vuosi
kausia kestävä torjutuksi tulemisen ja
tarpeettomuuden kokemus merkitsee,
sitä kannattaisi pohtia varmasti entis
tä enemmän niin kirkon diakoniassa
kuin nuoriotyössäkin. Ja miettiä mie
luiten yhdessä. Kirkossa me uskomme
olevamme mielen ja merkityksen ky
symysten asianatuntijoita. Meillä on
50 000 haastetta.

LYHYESTI

jan ”generacio´n ni-ni”, sukupolvi, jo
ka ei ole töissä eikä koulutuksessa tai
saksankielen ”Generation Praktikum”,
joka kuvaa sitä nuorten ryhmää, joka
työllisyystilastojen kaunistamisen ni
missä siirtyy työllisyyskoulutuksesta
ja työharjoittelusta toiseen. Ranskan
”adulescents”, ikinuoret, joiden on työn
ja rahan puutteessa pakko asua van
hempien kotona, ei ns. itsenäisyyttä
korostavassa asumistukijärjestelmäs
sämme taida kuitenkaan ainakaan vie
lä konkretisoitua.

Kiinnostaako

Kuopiossa 5.‒7.10.2012. Ohjel
ma ja lisäinformaatiota löytyy
1.4. alkaen osoitteesta www.
diakoniapaivat.fi.

Arvoisa tilaaja!

Uusi arvonlisävero koski yl
lätykseksemme myös Diako
nia-lehteä. Koska sitä ei ollut
otettu huomioon tilausmak
suista päätettäessä, joudum
me talousvaikeuksien vuoksi
yhdistämään kevään kaksi nu
meroa yhdeksi. Diakonia 2+3
ilmestyy 7.6. Toimitus pahoit
telee syntynyttä tilannetta.

Huomasitko

lehtiuudistuksen? Mitä pidät
uudesta, raikkaasta ulkonäös
tä? Otan mielelläni vastaan
kommentteja osoitteella rai
li.suviranta@evl.fi. Kiitos pa
lautteesta!

Köyhyys, syrjäytymi
nen ja työttömyys ovat
selvästi ikärasistisia il
miöitä Suomessa. Nuor
ten syrjäytyminen ko
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Johanna Sointula

Aikuisen tehtävä olisi huolehtia lapsestaan, mutta usein vanhemmilta katoaa elämän hallinta.
Yksikin turvallinen aikuinen voi olla pelastusrengas lapselle, kertoo Maija Hannonen.

Kasvava eriarvoisuus

näkyy yhä selvemmin yhä nuoremmissa
Porin seurakuntien erityis
nuorisotyönohjaaja Maija
Hannosen mukaan on niitä
lapsia ja nuoria, jotka pärjäävät
tosi hyvin, mutta myös niitä,
joilla menee tosi huonosti.
– Ala-asteen viidennellä luokalla lap
sen elämänpolku usein ratkeaa, hän
sanoo.
Lapsi ei tietenkään itse päätä ja tie
toisesti valitse omaa tietään, mutta vii
dennellä luokalla syntyy tiettyjä roole
ja, joista on myöhemmin vaikea pääs
tä eroon.
Hannosen työala muutettiin neljä
vuotta sitten varhaisnuorisotyön puo

lelle, koska haluttiin löytää keinoja las
ten ja nuorten syrjäytymisen ennalta
ehkäisyyn.

Köyhyys luo
monenlaista puutetta

Lapsen kasvun ja kehityksen kannal
ta tämän kuuluisi saada olla tarvitse
va lapsi. Aikuisen tehtävä on huolehtia
lapsesta ja mahdollistaa hänelle tur
vallinen kasvualusta.
Kasvavan köyhyyden seuraukset
näkyvät Hannosen mukaan suoraan
perheen lapsissa. Köyhyyden vaiku
tukset ovat lamaannuttavia niin per
heen aikuisille kuin lapsillekin. Köy
hyys tuo mukanaan masennusta, kat
keruutta ja vihaa. Köyhällä ei ole puu
tetta vain rahasta, köyhyys syö itsetun
toa, sosiaalista verkostoa ja valinnan
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mahdollisuuksia. Puutetta on myös
osallisuudesta, ihmisarvosta ja tule
vaisuuden näköaloista.
Kun vanhemmilta katoaa elämän
hallinta, on sen leima lapsessa näky
vä ja ratkaiseva.
– Lasten vaatteet ovat likaisia. Van
hemmat eivät osaa ohjata lapsiaan
huolehtimaan hygieniastaan, tytötkin
haisevat hieltä. Lapset ovat myös usein
nälkäisiä. He eivät osaa itse tehdä ruo
kaa ja jääkaappi on usein tyhjä.
Kolmannen polven työttömyyttä ja
syrjäytyneisyyttä on Porissakin. Työt
tömäksi jäävät vanhemmat eivät lähde
kotiseudultaan, vaikka oman alan töi
tä saisi muualta. Kodin keinot ohjata
lasta pois tästä kierteestä ovat heikot.
Köyhyys ja näköalattomuus heijas
tuvat myös lasten harrastusmahdol

lisuuksiin. - Monet harrastukset ovat
kalliita, eikä vanhemmilla ole mah
dollisuutta kuljettaa lapsiaan. Bussilla
kulkeminenkin on kallistunut.
Köyhyys vaikuttaa myös lapsen
vuorovaikutustaitoihin. Itsensä ilmai
seminen on lapselle vaikeaa ja hänen
sosiaaliset taitonsa ovat huonosti ke
hittyneet.
– Helposti käy niin, että lapsesta tu
lee koulukiusattu ja -kiusaaja. Hyvin
usein nämä molemmat puolet ovat sa
massa henkilössä.
– Kotona käytetään kovaa kieltä ja
lapsi vaiennetaan, vaikka uhkailemal
la: ”Hiljaa pentu! Jos et lopeta kiuk
kuilua, joudut lastenkotiin”, Hanno
nen kuvailee.
Kun vanhemmilta puuttuu aikui
suus, lapsi joutuu usein ottamaan ai
kuisen roolin. Varhain itsenäistymään
joutunut lapsi kärsii usein itsetuntoongelmista.

Diakonista kasvatustyötä

Maija Hannonen on koulutukseltaan
sosionomi (AMK) -diakoni. Hänen
työnsä perustana ja työvälineenä on
lapsidiakonia.
Seurakunnassa toteutettiin muu
tama vuosi sitten perhetyön kehittä
mishanke, jonka myötä toimintatavat
ovat nyt tuttuja. Kotikäynnit yhdes
sä diakoniatyöntekijän kanssa toimi
vat hyvin. Kun diakoniatyöntekijä kes
kustelee aikuisten kanssa, Hannonen
on lasten kanssa.
– Lapsen tarpeet ovat läh
tökohta, pyrin kohtaa
maan hänet yksilönä.
Hannonen kertoo
hankkeen aikana koon
neensa itselleen puuha
pakin, josta löytyy eriikäisille lapsille sopivia
leluja, pelejä ja kirjoja.
Perheleirillä, joka toteu
tetaan yhteistyössä seura
kunnan diakoniatyön ja
lastensuojelun kanssa, Han
nonen on mukana lasten oma
na perhetyöntekijänä.
– Neljän päivän kesäleiril
lä on aikaa tutustua paremmin

lapsiin ja heidän tarpeisiinsa. Usein
lapset ovat jääneet oman työni piiriin.
Hän kohtaa syrjäytymisvaaras
sa olevia lapsia myös määräaikaisis
sa teemaryhmissä, jotka toteutetaan
yhteistyössä koulujen kanssa. Suljet
tujen ryhmien teemat vaihtelevat las
ten tarpeiden mukaan. Yhteistyö kou
lujen rehtoreiden ja koulukuraatto
rien kanssa onkin tärkeä osa Hanno
sen työtä.
Lasten tukihenkilönä Hannonen
toimii yhteistyössä lastensuojelun avo
huollon kanssa. Hän tapaa lasta esi
merkiksi viikoittain.
– Voimme käydä leffassa, retkeillä
meren rannalla, keskustella, tai tehdä
arkisia kotitöitä. Teemme asioita, joita
lapsi ei ole tehnyt kotonaan. Samalla
annan lapselle aikuisen käyttäytymis
mallin ja ennen kaikkea aikaa.
Tukihenkilötoiminnan vaikutuk
set eivät näy heti, mutta Hannosella
on hyviä kokemuksia siitä. Hän tapaa
edelleen nyt 18-vuotiasta nuorta, jon
ka tukihenkilö hän oli tämän ollessa
13‒16-vuotias. Nuori on päässyt hy
vin eteenpäin ja muistelee tuota aikaa
lämmöllä. Toisaalta aina ei päästä vas
taavaan. Äskettäin päättyi huostaan
ottoon 15-vuotiaan tukihenkilösuhde.
Varhaisnuorisotyöntekijät päivys
tävät vuoroviikoin Tekstaritupua. Se
on koululaisten oma tekstiviestipalve
lu, jonne he voivat tekstata kysymyk
siään ja asioitaan. Työntekijät, eli Tu
put vastaavat lasten tekstiviesteihin ja
ohjaavat apua tarvitsevia eteen
päin.
Tekstiviestejä tulee vii
koittain 20‒30 kappaletta.
Yleisimpiä aiheita ovat kou
lukiusaaminen, ihastumiset
ja seksi.
– Yhä nuoremmat tunte
vat painetta seksiasioihin.
Joku saattaa kysyä: ”Kos
ka pitää alkaa seksii?”
Usein toistuva kysymys
on: ”Mikä on homo?”
Aikuisuuden nälkä
on suuri. Samalla tulee esille,
että lähellä ei ole aikuista, jonka
kanssa jakaa tärkeitä asioita, vaik
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ka kouluasioita ja koetuloksia.
Roolivinoutumia tulee myös esiin.
Lapsi voi murehtia kodin talousasioi
ta ja yrittää keksiä keinoja niiden rat
kaisemiseksi.
– Eräs lapsi kertoi keksineensä, mi
ten voi auttaa velkaantunutta äitiään.
Hän suunnitteli osallistuvansa Talentkisaan ja voitettuaan kilpailun antai
si äidilleen 30.000 euron palkintonsa.

Lapsen oikeus on tarvita

Yksikin turvallinen aikuinen voi olla
pelastusrengas lapselle.
– Haluan uskoa siihen, että jokai
nen pieni onnistumisen hetki ja hyvä
kokemus kantavat eteenpäin, Hanno
nen vakuuttaa.
Lapsen tulevaisuudessa on valoa
silloin, kun lapsi nähdään omana itse
nään. Erityisnuorisotyössä lähdetään
liikkeelle lapsen näkökulmasta. Han
nosen mukaan myös Porin perheker
hoissa on lapsidiakonista näkemystä.
Alaikäistä ei voi auttaa, ellei auteta
koko perhettä. Vanhemmuutta ei voi ke
nellekään kaataa, mutta tukea voi yrit
tää antaa.
Hannonen kiittelee erityisnuori
sotyön kehittyviä työvälineitä. Yksi
sellainen on ART – Aggression repla
cement training society -menetelmä,
jonka avulla tehdään moraalisia har
joituksia. Sitä käytetään, kun paneu
dutaan muun muassa lasten tekemiin
näpistelyihin, jotka ovat lisääntyneet.
– Harjoituksissa on käynyt ilmi, et
tä lapsen mielestä kaupasta voi varas
taa, koska kaupan tavarat eivät ole ke
nenkään omia. Sen sijaan kaverilta ei
saa varastaa, mutta vähän tyhmiltä voi.
Tarve erityisnuorisotyölle oli
si Maija Hannosen mukaan suurem
pi. Mitä enemmän erityisnuorisotyötä
on, sitä parempi. Yhtälailla tarvitaan
perusvarhaisnuorisotyötä.
– Siellä annettava kasvatus on tär
keää, koska tarvitaan lapsia ja nuo
ria, jotka osaavat ottaa toisetkin huo
mioon, sietävät erilaisuutta ja jaksavat
ottaa haastavampiakin kavereita po
rukkoihinsa mukaan.
● Johanna Sointula

Saara Hjelt

Olisko mulle jotain hommaa?
Voisi ajatella, että tuollainen kysymys on harvinainen
parikymppisen miehen esittämäksi. Sitä kun ei tapaa kovinkaan
usein kuulla, ainakaan nuorison suusta. Äänekoskella Kosken
klubitalolla tuollainen ei kuitenkaan ole mikään poikkeus.
Kyseinen nuorimies on esittänyt kysymyksensä varmasti
useampanakin aamuna saavuttuaan talolle.
Ei sohvia

Kosken Klubitalo on mielenterveys
kuntoutujien oma paikka, johon klu
bin jäsenet tulevat viettämään päivää
yhdessä. Opintoihimme liittyen meille
tarjoutui mahdollisuus käydä siellä tu
tustumassa. Kosken Klubitalo on osa
kansainvälistä Fountain House -ver
kostoa, jonka perusideoista yksi on se,
että kaikki jäsenet voivat oppia uusia
taitoja ja tehdä työtä. Klubitalon kävi
jä osallistuu päätöksentekoon ja tekee
oman osansa talon töistä.

Jokaisen osuutta yhteisön toimin
nassa pidetään tärkeänä ja jokainen,
johtajaa ja ohjaajia myöten, tekee ta
lossa kaikkia tehtäviä, mihin vain ky
kenee. Talossa on tekemisen meinin
ki. Siitä konkreettisena osoituksena on
kaikkien klubitalojen sääntö siitä, että
talossa ei ole sohvia. Siellä toimitaan,
ei löhötä.

Saa tehdä työtä

Työtä pyritään järjestämään haluk
kaille myös talon ulkopuolelle. Siir
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tymätyö on perustason työtä, jossa ei
tarvita erityisosaamista. Siihen pää
seminen edellyttää aktiivista osallis
tumista Klubitalon toimintaan. Työn
antaja palkkaa työntekijän minimi
palkalla muutamaksi tunniksi viikos
sa. Siirtymätyöhön menijä on useim
miten työkyvyttömyyseläkkeellä, jo
ten hän voi käydä töissä puoli vuotta
ilman, että työskentely muutamana
tuntina viikossa vaikuttaa hänen elä
ketuloonsa. Siirtymätyön avulla pyri
tään tukemaan takaisin työelämään
siirtymistä.
Vapaaehtoinen osallisuus yhteisön
elämään, työn- ja päätöksentekoon voi
olla erittäin tärkeä ja eheyttävä koke
mus kuntoutujalle. Hänen ei myös
kään tarvitse pelätä epäonnistuvan
sa, sillä hän saa tukea ohjaajilta. Ää
nekoskella siirtymätyöjaksot ovat su
juneet hyvin kaupungin, seurakun

nan, siivousyrityksen ja painoalan yri
tyksen palveluksessa. Moni kuntoutu
ja haluaisi jatkaa siirtymätyössä pitem
pään kuin tuon puoli vuotta.

Mielenterveys ja
työkyky Suomessa

Moni jää eläkkeelle psyykkisistä syis
tä. Uusista työkyvyttömyyseläkkeistä
kahdella kolmasosalla syynä ovat mie
lenterveyden häiriö tai tuki- ja liikun
taelinten sairaus. Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt ovat nuorten
yleisin työkyvyttömyyden syy. Mielen
terveysperusteisesti sairauspäivära
haa saaneita 18‒24-vuotiaita oli vuon
na 2010 noin 1 % samanikäisestä väes
töstä. Se merkitsee noin 11 000 nuor
ta ihmistä. Eläkkeelle siirtyvistä 7 %
on alle 25-vuotiaita.
Työssä jaksaa parhaiten silloin, kun
ei ole suurempia sairauksia. Jos sitten
sairastuu vakavasti, vaihtoehdot näyt
tävät olevan vähissä. Työntekijä joutuu
ensin eripituisille sairaslomille, sitten
kuntoutustuelle ja lopulta työkyvyttö
myyseläkkeelle. Joillekin se onkin oikea
ratkaisu. Näyttää kuitenkin siltä, että
tilanne on raskas ja kallis niin eläkkeen
maksajalle kuin sairastuneelle.
Tutkijoiden mukaan työkyvyttö
myysjärjestelmämme periytyy raken
nemuutoksen ajalta, jolloin haluttiin
vähentää työvoiman tarjontaa. Tilan
ne on kuitenkin muuttunut, ja tällä
hetkellä haasteena on lisätä erityisesti
heikosti koulutettujen ja osatyökykyi
sen työvoiman tarjontaa. Tutkijat pai
nottavat sosiaalisten mahdollisuuk
sien politiikkaa, jossa lähtökohtana
ovat mahdollisuudet riskien ja resurs
sien painottamisen sijaan.

Lähtökohdaksi
mahdollisuudet

Mitä, jos lähtökohtana olisi entistä sel
vemmin jäljellä oleva terveys eikä ter
veyden puute? Voisiko olla mahdollis
ta käydä töissä ainakin osittain, voin
nin mukaan jaksotetusti tai tuetusti?
Työssäkäymistä tukevia toimenpiteitä
voisivat olla ainakin joustavat työjär
jestelyt ja riittävän toimeentulon tur
vaaminen, ympäristön sosiaalinen tu

ki sekä omien voimavarojen ja selviy
tymiskeinojen etsiminen.
Joitain vaihtoehtoja on jo olemassa.
Osasairauspäiväraha on otettu käyt
töön vapaaehtoisena järjestelynä työn
antajan ja työntekijän välillä. Työnte
kijä voi palata sairausloman jälkeen
omaan työhönsä osa-aikaisesti ja saa
lääketieteellisen arvion perusteella Ke
lalta osapäivärahaa. Osatyöllistymistä
ja kuntouttavaa työtoimintaa välityö
markkinoilla tarjotaan erilaisten han
kerahoitusten turvin yhteistyössä kol
mannen sektorin toimijoiden ja kun
tien kanssa. Hankerahoituksissa on
kuitenkin hankaluutensa muun mu
assa sen jaksottaisuuden takia. Toivo
taan, että tilkkutäkkimäinen ja aikan
sa elänyt lainsäädäntömme muutetaan
jossain vaiheessa jäljellä olevaa toimin
ta- ja työkykyä arvostavammaksi.

kisesti sairastunut ja eläkkeelle siirret
ty nuori syrjäytyy työelämästä ennen
kuin on sinne päässytkään. Hänen elä
ketulonsa on pieni ja siten taloudelli
nen toimeentulo niukkaa.
Nuorten kohdalla syrjäytyminen
on hälyttävää. Jotkut ovat laskeneet,
että päivittäin jopa viisi nuorta jää
eläkkeelle, useimmiten masennuksen
takia. Minkälaiset tulevaisuuden nä
kymät ovat sellaisella nuorella, jolla on
reilu 20 vuotta elämää takana, kädes
sä merkonomin paperit sekä lausunnot
vakavasta masennuksesta ja työkyvyt
tömyyseläkkeestä?
Nuorelle mielenterveyskuntoutu
jalle työn teolla on erilainen merkitys
kuin vanhemmalle, jo työelämässä ol
leelle ihmiselle. Kukaan ei kuitenkaan
halua olla yksinäinen ja jokainen toi
voo voivansa olla jollain tavalla mer
kittävä ja tarpeellinen. Miten siitä voi
taisiin tehdä mahdollista?

Yhdessä aterialle

Klubitalolla tapaamamme ja hommia
kysellyt nuori mies nähtiin seuraavan
kerran salaatinteossa. Hänen ja mui
den työhön osallistuneiden ansioista
talon väki kokoontui kauniisti kate
tun pöydän ääreen yhteiselle lounaal
le. Vierailumme aikana aisti sen, että
Klubitalolla on hyvä käydä ja että siel
lä vallitsee iloinen tekemisen meininki.

Mitä järkeä?

Mielenterveys määritellään nykyään
voimavaraksi, joka liittyy kiinteäs
ti työ- ja toimintakykyyn. Mielenter
veyskuntoutujalla voi olla monia ko
kemuksia siitä, että hän on ollut vain
vaivaksi toisille. Hän voi ajatella, et
tei kelpaa enää työtä tekemään eikä
ole missään tarpeellinen. Vaarana on
erakoitua, jolloin vointi huononee en
tisestään.
Työikäisille on olemassa joitain
vaihtoehtoja tarjolla työelämästä syr
jäytymisen sijaan. Nuorten tilanne on
kuitenkin erilainen. Nuoren ongelmat
ovat syntyneet jo ennen työelämää.
Työelämän kautta työkyvyttömyys
eläkkeelle päätyy harva nuori, suurin
osa saa pelkkää kansaneläkettä. Psyyk
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● Henna Viinikainen
Nuorisotyönohjaaja
Äänekosken srk
● Jaana Sikorski
Diakonissa
Äänekosken srk
Henna ja Jaana ovat ylemmän
AMK-tutkinnon opiskelijoita
Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
Jutussa käytetty lähteinä:
Hiilamo & Saari: Sosiaalisten
mahdollisuuksien politiikka
(DIAK:n julkaisuja A 27)
Gould & Nyman: Nuorten työttömyystrandit,
Mastohanke sekä Sotkanetin ja
Eläketurvakeskuksen tilastot.

Jani Laukkanen

Olavi Sydänmaanlakka toteaa, että nuorten suoriutumista mitataan monin mittarein,
mutta heidän onnellisuudestaan huolehtii harva.

Tervehdi – ehkäiset syrjäytymistä
HelsinkiMission nuorten kriisityössä näkyy, että syrjäytyminen
on jo perinnöllistä. Vanhemmilta voi periä yhtä hyvin
suorittamisen kuin väkivaltakäyttäytymisen mallin.
Syrjäytymisestä puhutaan kovasti,
mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?
– Syrjäytyneestä nuoresta tulee
mieleen poika, joka polttaa tupakkaa,
juo viinaa eikä tule ajoissa kotiin, sa
noo HelsinkiMission nuorten kriisi
työn johtaja Olavi Sydänmaanlakka.
Se ei kuitenkaan ole koko totuus.
Tämä näkyy HelsinkiMission Nuor
ten Kriisipisteessä ja Krisjouren för
Ungassa, jotka tarjoavat lyhytkestoista
apua nuorille. Niihin tuli viime vuon

na yhteensä yli 1500 päivystysyhtey
denottoa.
– Syrjäytynyt voi olla sellainenkin
nuori, joka hoitaa kaiken hienosti. Hä
nellä vain ei ole ystäviä ja hän kokee
koko ajan olevansa jaksamisensa ra
joilla, Sydänmaanlakka tietää.
Silloin syrjäytyminen on yksinker
taisesti sivuun jäämistä jostakin: kou
lusta, sosiaalisista verkostoista, yhteis
kunnasta. Taustalla on yksinäisyyden
kokemus.
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Omat voimavarat
käyttöön

HelsinkiMissiossa tiedetään, että syr
jäytymistä voi ehkäistä. Nuorten Krii
sipiste ja Krisjouren för Unga ovat var
haisen puuttumisen paikkoja. Ne tar
joavat 12–29-vuotiaille nuorille ja hei
dän perheilleen ammattiauttajan kes
kusteluapua. Helsingin Hämeentiellä
sijaitseviin tiloihin voi kävellä sisään
vaikka kadulta. Siellä päivystetään kol
mena päivänä viikossa, ja varatunkin
ajan saa parin viikon sisälle.
– On olemassa monia tukitoimia,
jotka auttavat niitä, joilla on jo diag
noosi tai jotka ovat suunnilleen psy
koosissa. Meille tulijan ei tarvitse tie
tää, mikä hänellä on. Hän saa apua no

peasti, Olavi Sydänmaanlakka sanoo.
– Mikään syy tulla ei ole liian vä
häpätöinen, lisää yhteyspäällikkö Satu
Raappana-Jokinen. Yleisimmät syyt
hakeutua Nuorten Kriisipisteeseen ovat
ahdistus tai paniikki, perhe- ja parisuh
deongelmat ja masentunut olo. Suurin
osa asiakkaista on tyttöjä – ja yhä suu
rempi osa niitä kilttejä suorittajia.
– Jos on oppinut, että mielekkyyden
kokemukset tulevat vain suoritusten
ja työn kautta, oman minäkuvan ra
kentaminen voi olla tosi vaikeaa. Ih
minen tarvitsee hyväksyntää muusta
kin kuin pystyvyydestään, Olavi Sy
dänmaanlakka toteaa.
Nuorten Kriisipiste ja Krisjou
ren för Unga ovat matalan kynnyk
sen paikkoja myös siinä mielessä, et
tä asioida voi halutessaan nimettömä
nä – ja maksutta.
– Tänne tulevan nuoren ei tarvit
se pelätä, että 15-vuotiaana koettu ah
distus näkyisi 35-vuotiaana terveystie
doissa, Raappana-Jokinen sanoo.
Nuorten Kriisipisteessä nuoret voi
vat käydä kymmenenkin kertaa, mut
ta osalle riittää jo muutama kerta. Ne
voivat muuttaa tulevaisuuden. Yli puo
let Nuorten Kriisipisteessä asioivista
nuorista ei tarvitse jatkohoitoa.
– Lähdemme nuorten omista kysy
myksistä. Emme avaa mitään sellaista,
mitä emme ehdi sulkea. Keskitymme
siihen, että nuori voimaantuisi oman
ahdistuksensa edessä ja löytäisi voi
mavaroja omasta verkostostaan, Ola
vi Sydänmaanlakka kertoo.
Kaikilla nuorilla tukiverkostoa ei
ole. Siksi HelsinkiMission toimintaan
kuuluvat myös tukihenkilöt. He ovat
yli 25-vuotiaita vapaaehtoisia aikui
sia, jotka sitoutuvat tapaamaan nuor
ta muutaman viikon välein.
– Ihminen, jolle voi puhua, on pie
ni asia, mutta kolo on iso, jos sellainen
puuttuu, Satu Raappana-Jokinen tietää.

Yhteisö auttaa
ankkuroitumaan

Olavi Sydänmaanlakka peräänkuulut
taa jokaisen aikuisen vastuuta olla läs
nä nuorille. Hän ei puhu paapomises
ta vaan tavallisen elämän elämisestä.

– Lapsi ei saa olla keskipisteenä
vaan keskipisteessä. Hänen pitää näh
dä, että ympärillä on muitakin ihmisiä
ja että aikuiset tukevat toisiaan ja ovat
haavoittuvia.
Siksi vanhaa kunnon yhteisölli
syyttä kaivataan. Yhteisö auttaa ih
mistä määrittelemään itsensä ja ank
kuroitumaan johonkin.
– Ei se ole sen kummallisempaa
kuin grillibileet naapurustossa. Sillä
tavalla totumme olemaan toistemme
kanssa, Olavi Sydänmaanlakka sanoo.
Vaikka nuorella olisi hyvä perhe ja
suhteet vanhempiin kunnossa, hänen ei
välttämättä tee mieli puhua juuri heille.
– Sen sijaan naapurin miestä hän
saattaa hyvinkin kuunnella. Mutta si
tä varten pitää olla avoin keskustelu
yhteys, Sydänmaanlakka huomauttaa.
– Opettele siis tervehtimään naapu
riasi. Mene lainaamaan häneltä vaik
ka sokeria.

Väkivaltaisellakin
on toivoa

Osa nuorista on syrjäytymisen janalla
jo aika pitkällä. HelsinkiMission Ag
gredi-hanke tavoittaa ihmisiä, jotka ta
vallisesti eivät eksy hoidon piiriin. Hei
tä yhdistää 18–35 vuoden ikä ja se, että
he ovat syyllistyneet kodin ulkopuoli
siin väkivaltarikoksiin tai suunnittele
vat sellaisia. Useimmat ovat kokeneet
väkivaltaa jo lapsuudenperheissään.
Hankkeessa kehitetään järjestelmää,
jonka avulla väkivallan kierre saataisiin
loppumaan. Myös se perustuu ammat
tilaisen kanssa keskustelemiselle.
– Asiakkaat voivat olla entiseltä am
matiltaan vaikka velanperijöitä, Olavi
Sydänmaanlakka kertoo.
Aggredin toimintamalli on poik
keuksellinen. Sen ytimenä on kunnioi
tus. Ketään ei holhota – perään ei soi
tella, jos asiakasta ei kuulu.
– Kun me kunnioitamme heitä, he
kunnioittavat meitä. Kertaakaan ei ole
pelottanut, vaikka mukana on surmaa
jiakin, Olavi Sydänmaanlakka sanoo.
Aggredin asiakkaiden kanssa pu
hutaan heidän elämästään ja haetaan
ratkaisuja niihin tilanteisiin, jotka aja
vat väkivaltaiseen käytökseen. Itse vä
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kivaltaa ei niinkään käsitellä. Sitä ei
myöskään moralisoida.
– En hyväksy väkivaltaa, mutta hy
väksyn väkivallan maailman olemas
saolon. On uskottava, kun velanperijä
sanoo, että hänen maailmassaan asiat
eivät toimi niin, että velat maksettai
siin tilisiirrolla eräpäivään mennessä,
Sydänmaanlakka toteaa.
Tilastoja Aggredi-menetelmän toi
mivuudesta ei vielä ole, mutta hank
keen parissa työskentelevillä on siitä
vahva tuntuma: homma toimii.
– Nykyään voimme sanoa asiak
kaille, että jos sitoudut muuttumaan,
voimme taata, että väkivaltaisuutesi
loppuu, Olavi Sydänmaanlakka sanoo.
Toivoa siis on – sillä syrjäytymisen
perineelläkin.
● Laura Pörsti

Syrjäytyminen
näkyy myös netissä
Tilastot kertovat, että nuorten
hyvinvointi ja pahoinvointi ovat
kasaantuneet yhä enemmän.
”Lapsiperheiden peruspalvelut ovat
entisellään, mutta erityispalveluita
tarvitaan yhä enemmän. Esimerkiksi
huostaanotot ovat lisääntyneet”, sanoo
Nuorisotutkimusverkoston tilastotutkija
Sami Myllyniemi.
Myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen
yhteys näkyy tilastoissa.
”Ystävien puute on suurin
yksittäinen asia, joka nuorten mielestä
aiheuttaa syrjäytymistä. Perhe,
ystäväverkostot ja ihmissuhteet taas
nousevat tutkimuksissa tärkeimmiksi
onnellisuuden ja hyvinvoinnin lähteiksi.”
Lapset ja nuoret tapaavat toisiaan
kasvokkain entistä vähemmän, mutta
netissä tapaaminen on lisääntynyt.
Moni pitää runsasta verkon käyttöä
huolestuttavana, mutta tutkijan
näkökulma on toinen.
”Näyttää siltä, että se porukka,
joka tapaa sosiaalisessa mediassa,
tapaa myös kasvokkain. Tässäkin
on havaittavissa polarisaatio: toiset
tapaavat sekä netissä että kasvokkain, ja
toisaalta on olemassa porukka, joka on
syrjäytynyt netissäkin.”

V i l j a Ta m m i n e n

”On siis sillain
niinko auttanu,
että sehän auttaa,
jos jolleki puhuu
vaikeista asioista.”
Ensimmäinen Pulinapaja-hanke toteu
tettiin Kuopion kriisikeskuksen joh
dolla vuosina 2001–2007. Pulinapajahanke 2007–2011 toteutettiin RAY:n
rahoituksella ja se rakentui neljästä it
senäisestä, paikallisten mielenterveys
seurojen ja kriisikeskusten johtamista
hankkeista, joiden yhteistyötä Suomen
Mielenterveysseura koordinoi. Hanke
kehitti Mielenterveysseuran nuorten
parissa tekemää ehkäisevää työtä ja
järjestölähtöistä kriisityötä. Keskeisi
nä toimintamuotoina hankkeessa oli
vat koulupäivystys, teemalliset tun
nit, pienryhmätoiminta, pidempikes
toinen luokkatyöskentely ja vanhem
painillat. Toiminta räätälöitiin kulle
kin paikkakunnalle ja pilottikoululle.
Pulinapaja-hankkeen työ nuorten
parissa toteutettiin Lahdessa, Mikke

lissä, Oulussa ja Raumalla. Paikallisten
hankkeiden työntekijät toimivat yh
teistyössä koulun ammattilaisten sekä
nuorten vanhempien kanssa. Suomen
Mielenterveysseura organisoi hanke
paikkakunnille koulutuksia, kasvat
tajien iltoja ja yhteistyöpäiviä, joihin
osallistui liki 2800 kasvattajaa.
”Ihminen tarvii tukea ja näin,
niin se on kiva, et se on
koulussakin näin hyvin tarjolla.
Tosi mahtava juttu.”

Yhteistyötä pilottikouluissa

Nuorten parissa toteutettavassa hank
keessa luonnollisiksi yhteistyökump
paneiksi valikoituivat pilottikoulut,
joita hankkeella oli 11. Kouluista yksi
oli lukio ja muut yläkouluja. Yhteistyö
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pilottikoulujen kanssa rakentui luotta
mukselliseksi ja hyvin toimivaksi. Yh
dellä paikkakunnalla oppilashuollon
toimijat olivat ennen hankkeen toi
minnan käynnistymistä huolissaan
hankkeen toiminnan ja oman työn
sä mahdollisesta päällekkäisyydestä.
Toiminnan käynnistymisen jälkeen
ja työntekijöiden tutustuttua toisiinsa
mitään ongelmaa toimintojen yhteis
työssä ei kuitenkaan ilmennyt. Kou
lun toimijoiden ja hankkeen työnteki
jöiden keskinäistä arvostusta ja luot
tamusta rakensivat muun muassa tee
malliset tunnit, joista hankkeen työn
tekijät vastasivat ja joissa opettajat sai
vat seurata luokkansa toimintaa toisen
työntekijän ohjauksessa, sekä pidem
pikestoinen luokkatyöskentely ja van
hempainiltojen toteuttaminen työpa
rina koulun toimijoiden kanssa.

Kouluun kohdistuvat
odotukset ovat muuttuneet

Hankkeen työntekijöiden havainnot
koulusta ovat samansuuntaisia kuin
koulunuorisotyötä tekevien nuoriso
työntekijöiden havainnot, joista muun
muassa Kirsi Pohjola on raportoinut.
Kouluun kohdistetut odotukset tuntu
vat muuttuneen ja myös kasvaneen, kun
yhteiskunta on viime vuosikymmen
ten aikana siirtynyt media-aikakau
teen, jossa korostuvat kulutus, kilpai
lu, kiire, yksilö, jatkuva muutos, kaiken
vaihdettavuus ja se, miltä asiat näyttä
vät. Identiteetin rakentaminen tänään
on haasteellinen tehtävä. Tästä syystä
nuorilla on suuri tarve käydä keskus
teluja aikuisten kanssa ja etsiä peilaus
pintaa omille ajatuksilleen. Koulun ar
jessa keskustelumahdollisuuksia ei kui
tenkaan näytä olevan tarjolla riittävästi.
”Varmaan se on, että se on
aikuinen ja kaverit on aina
kavereita. Ja se on ulkopuolinen
niistä asioista, niin varmaan
helpompi sillain.”

Nuorille tarjottiin
keskustelumahdollisuuksia

Hankkeen työntekijät tarjosivat nuo
rille keskustelumahdollisuuksia sekä

Nuoret tarvitsevat
matalan kynnyksen tukityötä

Hankkeen toiminta painottui aluk
si, teemallisista tunneista huolimat
ta, yksilötyöhön. Luokanvalvojat otti
vat toisinaan yhteyttä hankkeen työn
tekijöihin työrauhaongelmien vuoksi

V i l j a Ta m m i n e n

koulupäivystyksen että luokkatyös
kentelyn välityksellä. Koulupäivys
tys toimi kymmenellä koululla. Sinne
nuori voi tulla ilman ajanvarausta ja
lähetettä juttelemaan mieltään paina
vasta asiasta. Keskusteluja käytiin kol
men ja puolen vuoden aikana 1471. Ty
töt hyödynsivät mahdollisuutta poikia
useammin, mutta 578 keskustelussa
ensisijainen yhteydenottaja oli poika.
Nuori voi myös halutessaan tulla päi
vystykseen yhdessä kaverinsa tai van
hemman kanssa. Näin oli 431 keskus
telussa. Myös kaverit, vanhemmat ja
koulun toimijat ohjasivat nuoria kes
kustelemaan Pulinapaja-hankkeen
työntekijän kanssa.
Keskusteluissa nuoret puhuivat
elämänsä keskeisistä asioista: ystävis
tä, seurustelusta, koulusta, kodista ja
omasta elämästään. Suurin osa keskus
teluista käsitteli tavallisia nuoruuteen,
kasvamiseen ja vuorovaikutukseen
liittyviä asioita. Osa keskusteluista oli
akuuttia kriisityötä. Järjestölähtöistä
kriisityötä tehtiin muutamissa pilotti
kouluissa muun muassa paikkakunnal
la tapahtuneen nuoren itsemurhan jäl
keen sekä yksittäisten nuorten kanssa
läheisen kuoleman, oman vakavan sai
rastumisen tai seksuaalisen väkivallan
uhriksi joutumisen johdosta.
Päivystystoiminnan vaikuttavuu
desta tehtiin yhdellä paikkakunnal
la kasvatuspsykologian opinnäyte
työ. Tutkimuksen mukaan Pulinapa
ja-hankkeen päivystyskeskustelut vah
vistivat nuoren elämänhallinnan ko
kemusta ja tukivat elämänhallinnan
ylläpitämisen keinoja. (Heikkonen, K.,
Välikangas H.: Elämänhallinta yksi
lön kokemuksena, Pulinapaja-projek
tin merkitys nuorten elämänhallin
nan kokemukselle, Oulun Yliopisto,
2011, *artikkelien lainaukset opinnäy
tetyöstä)

tai ollessaan huolissaan yksittäisestä
oppilaasta. Koska esimerkiksi kiusaa
minen on aina yhteisön ongelma, kes
kusteluissa päädyttiin pohtimaan luo
kassa vallitsevaa toimintakulttuuria ja
sen vaikutusta nuoriin. Näissä keskus
teluissa rakennettiin yhdessä perustaa
pidempikestoiselle luokkatyöskente
lylle, jota hankkeessa kutsuttiin luok
kainterventioiksi. Työmuoto oli käy
tössä kahdella paikkakunnalla ja sii
tä on laadittu Työrauhaa rakentamas
sa -opas, joka löytyy netistä.
”Niinku isällekki jonku verran
juttelee, niin kyllä se auttaa ja
papan kans ja, jotka on jo
elämää nähny.”
Hanke vahvisti kouluterveystutkimuk
sen havainnon, että kaikki nuoret eivät
koe saavansa riittävästi tukea koulun
ammattilaisilta, ja antoi Suomen Mie
lenterveysseuralle tietotaitoa nuorten
parissa tehtävästä matalankynnyksen
tukityöstä. Erityisesti yhdellä paik
kakunnalla hankkeen todettiin avan
neen uuden, positiivisen näkökulman
mielenterveyteen, osana kokonaisval
taista terveyttä. Hankkeessa mukana
olleista paikallisseuroista kaksi päät
ti jatkaa työtä nuorten parissa resurs
siensa puitteissa myös hankkeen jäl
keen. Arvokasta hankkeessa oli myös
keskusjärjestön ja paikallisten seuro
jen tiivis yhteistyö.
Palautteissa koulun ammattilai
set sekä nuoret pitivät hyvänä, että
hankkeen työntekijät olivat koulun
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ulkopuolisia toimijoita. Heidän koet
tiin tuoneen uudenlaista näkökulmaa
asioihin ja olleen joissain tilanteissa
helpommin lähestyttäviä kuin kou
lun toimijoiden. Toisaalta hankkeen
toimintojen koettiin olevan sellaisia,
joista koulut voisivat itsekin vastata.
Haasteena kouluilla ovat kuitenkin
oppilashuollon riittämättömät henki
löstöresurssit.

Enemmän tilaa
kohtaamiselle ja keskustelulle

Koulu on julkisen kasvatuksen foo
rumi, jonka kautta voidaan tehdä tu
loksellista ehkäisevää työtä kaikkien
nuorten parissa. Tulevaisuuden haas
teena on vahvistaa koulujen ja kotien
yhteistyötä sekä tukimuotoja, jotka
mahdollistavat kaikille oppilaille op
pimisen ja onnistumisen kokemuksia
sekä tuttuun ja turvalliseen ryhmään
kuulumisen. Olisiko mahdollista ra
kentaa tiiviimpi yhteistyö koulua kos
kevan tutkimuksen ja käytännön työn
välille? Ja siten rakentaa toimintakult
tuuria, jossa olisi enemmän tilaa koh
taamiselle, keskustelulle ja myös kou
lun aikuisten työparitoiminnalle? Tä
hän työhön saattaisi olla hyödyllistä
kutsua yhteistyökumppaneita myös
kuntien muista hallintokunnista, seu
rakunnista tai kolmannen sektorin
toimijoista.
● Kirsi Luomanperä
Pulinapaja-hankkeen 2007-2011 aikana
Suomen Mielenterveysseuran
projektipäällikkö

Linnaan vai Suomeen?
EAL – apua heille, joita kukaan muu ei auta

Erleben-Arbeiten und Lernen (kokea, tehdä ja oppia) -projekti
Virtasalmella viisitoista vuotta sitten. Ensimmäiset saksalaiset
moniongelmaiset nuoret – Sasha, Martin ja Nico – saapuivat
kahden ohjaajansa saattamina Alakiiskilän tilalle keskellä
lokakuun jäisenharmaata kaatosadetta. Saman päivän aamuna
projektin käynnistäjät psykologi Gunter Adams ja pastori Kai
Henttonen olivat juuri ja juuri ehtineet allekirjoittaa vuokra
sopimuksen tilan omistavan perikunnnan kanssa. Kaikkian neljätoista sosiaalipedagogia, tutkijaa, teologia ja psykologia Suomesta
ja Saksasta toimivat projektin ideariihenä ja taustavoimana.
Kokemusta vastaavasta projektista ja
sen onnistumisen edellytyksistä ei sii
nä vaiheessa ollut vielä kellään. Al
ku olikin harvinaisen värikäs, milloin
särkyivät talon ikkunat, milloin muu
kalusto. Joskus nuoret tekivät istu
malakon ja kieltäytyivät kaikesta yh
teistyöstä. Välillä koeteltiin, kumman
hartiat pysyvät matossa – ohjaajan vai
ohjattavan.
Sasha, joka oli Saksassa tuomarin
edessä saanut valita joko Suomen tai
vankilan, päätti jo parin kuukauden
kuluttua valita uudelleen. Saksalai
nen nuorisovankila oli hänen silmis
sään noussut ylivoimaisen kutsuvak
si vaihtoehdoksi Virtasalmelle. Tämä
ei välttämättä hämmästytä, sillä pai
kallisen tilan mukavuudet rajoittuvat
puulämmitykseen, kaivoon pihalla ja
saunaan pihan perällä. Lähimpään
kauppaan Virtasalmen kirkolle mars
sitaan ostoksille jalan kerran viikossa.
Kauppareissua kertyy tällöin yhteensä
16 kilometriä.
Karun selkeän pedagogisen mallin
mukaisesti kaikki viihde-elektroniik
ka puuttuu, samoin internet. Vanhem
pien luokse on matkaa 2000 kilomet
riä ja ainoa yhteys heihin on joko kirje
posti tai yksi viikottainen puhelinsoit
to – jos isää tai äitiä tämäkään yhteys
ylipäätään kiinnostaa. Elämykset ta
kaa lähinnä ympäröivä luonto. Nuor

ten ja heidän ohaajiensa arki koostuu
koulunkäynnistä ja puutöistä – sekä
luonnollisesti vedenkannosta, puun
hakkuusta, saunan lämmityksestä, lei
vän leipomisesta ja ruuan laitosta sekä
muista kulutusyhteiskunnalle ja nuo
risokultturille enemmän tai vähem
män oudoista harrasteista.

Kaksi yksikköä
yhteistyössä

Projektista on värikylläisten ja vauh
dikkaiden vuosien kuluessa kasva
nut kaksi kiinteästi yhdessä toimivaa
EAL-yhdistystä, toinen kansainväli
siä ekumeenisia projekteja varten, toi
nen Baijerin osavaltion yrityslainsää
däntöä varten. Molemmilla kierre
tään tietoisesti Würzburgin virallisen
diakonian rajoja. Paikallisen Diakoni
sches Werkin työ on tunnustukselli
sesti ja alueellisesti rajattua – evan
kelista ja omaan dekanaattiin rajautu
vaa. EAL:ssa katoliset yksityishenkilöt,
työntekijät ja järjestöt toimivat yhdes
sä evankelisten kanssa kansainvälisis
sä projekteissa.
EAL:n kahden yksikön toiminta on
laajentunut ja monipuolistunut vauh
dikkaaasti. Yhdistyksellä on omistuk
sessaan Virtasalmella kaksi tilaa, Sak
sassa kolme, yhdistyksen työntekijät
vastaavat myös lähes kaikkien Würz
burgin koulujen iltapäivätoiminnasta –
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kerhoineen ja ruokailuineen. Yhdistys
ten palkkalistoilla on tällä hetkellä 150
työntekijää ja vuosibudjetti pyörii nel
jässä miljoonassa eurossa. Muhkeasta
työntekijämäärästä ja rahavirrasta huo
limatta yhdistyksellä ei ole omaa orga
nisaatiotaan varten yhtään täystoimis
ta työntekijää. Rahavirtoja ja työnteki
jäkuntaa hallinnoidaan parin sivutoi
misen työntekijän avulla. Molempien
yhdistysten puheenjohtajisto ja muut
luottamushenkilöt toimivat vapaaeh
toisesti, ilman mitään korvausta työs
tään. Yhdistyksen perusperiaattee
na on rakentaa vain ja ainoastaan ne
struktuurit, jotka tarvitaan kulloinkin
ajakohtaista haastetta – siis akuutisti
apua tarvitsevaa nuorta – varten. Juu
ri siksi EAL:n hallinto on äärimmäisen
kevyt, joustava ja nopea. Yhdistysten
yhteinen johtokunta kokoontuu sen
tään kerran vuodessa. Tarkoitus on kes
kittyä vain ja ainoastaan ydintehtävään.

Vaikeimmat tapaukset
päätyvät Virtasalmelle

EAL tukee heitä, joita kukaan muu ei
enää huoli. Virtasalmelle heistäkin
saapuvat vain kaikkein syvimmin syr
jäytyneet ja vammautuneet nuoret. He
ovat nuoria ja lapsia, joiden elämää lei
maavat käyttäytymishäiriöt, oppimis
vaikeudet, psyykksiet sairaudet, ag
gressiot niin esineitä kuin henkilöi
täkin kohtaan, jatkuva koulupinnaus,
jengit, alkoholi, huumeet ja alkava ri
kollisuus. Moniongelmaisia kasvavia
nuoria, joiden taustana ovat useimmi
ten moniongelmaiset perheet tai moni
ongelmainen vanhempi. Elämän kulku
ja jälki on ollut karua, monet ovat pää
tyneet EAL:n huomaan suoraa sulje
tusta laitoksesta tai lentäneet toivot
tomina tapauksina ulos kaikista muis
ta lasten- ja nuortensuojelun instituu
tioista ja projekteista. He ovat vaikeis
ta vaikeimpia, joita näyttäisi odottavan
vain suljettu psykiatria tai vankila. Vi
tasalmi on useimmille viimeinen vaih
toehto ja mahdollisuus.

Yhden nuoren kohdalla EAL:n kol
mivaiheinen projekti kestää vuoden.
Würzburgissa toteutettavan johdan
tovaiheen jälkeen siirrytään puoleksi
vuodeksi intensiivivaiheeseen Virta
salmelle. Tätä ”korpivaellusta” seuraa
jälleen lähes puolen vuoden integraa
tiovaihe Saksassa. Intensiivivaihe to
teutuu pienryhmissä, joissa kahta tai
enintään neljää nuorta ohjaa vähin
tään kaksi sosiaalialan ammattilaista.
Virtasalmen maaseututilojen yk
sinkertaisuus, pysähtyneisyys, luon
nonläheisyys ja etäisyys ovat näille
nuorille aitoa eristämistä, eristämis
tä entisestä ympäristöstä, tuhoisista
toiminta- ja roolimalleista sekä kave
ripiiristä, eroa huumeista, alkoholista
ja väkivallasta. Eristys toimii samalla
vapautuksena, nuorelle annetaan uu
si mahdollisuus uudessa ympäristössä,
jossa ei ole tarjolla mitään vanhoista
houkutuksista. Yhteinen elämä, työ ja
koulunkäynti kiinteine aikatauluinen
tarjoavat selkeän uuden struktuurin
elämälle. Niillä ei kuitenkaan itsessään
olisi mitään merkitystä ilman turval
lista ja luottamuksellista suhdetta kas
vattavaan aikuiseen, omaan ohjaajaan,
jonka kanssa nuori jakaa käytännössä
koko arkisen elämänsä; kodin, koulun,
työn ja vapaa-ajan. Yhdessäolo oman
nuoren kanssa on äärimmäisen inten
siivistä ja ohjaajat tekevät kuuden vuo
rokauden työviikkoa.

Rakkautta ja
johdonmukaisuutta

Virtasalmen konsepti koostuu kahdesta
pedagogisesta perusideasta – rakkau
desta ja johdonmukaisuudesta. Hel
pompaa on ollut valita vain toinen näis
tä – kasvatuksen historiassa enemmän
tai vähemmän suljettujen laitosten ku
rimalli on vuorotellut toistuvasti kaik
kea ymmärtävän ”hellimispedagogii
kan” kanssa. EAL:n elämyspedagogii
kassa nuori ei purjehdi Australian ym
päri löytääkseen itsensä ja rajansa. Arki
ja arjen hallinta Virtasalmen yksinker
taisissa oloissa on tämän elämyspeda
gogisen mallin tarjoama keskeisin elä
mys. Sen rinnalle elämyspedagogisena
ulottuvuutena asettuu ainoastaan yk
sinäisiä taloja ympäröivä suomalainen
luonto ja – tulevaisuudessa yhä useam
min – myös eläimet, koirat ja hevoset.
Hevosia varten on ostettu savolaista
laidunmaata ja tallit ovat rakenteilla.
Kuukauden oleskelu koirien hoitajana
huskyfarmilla Lapissa on koko projek
tin ajan kuulunut yhtenä vaihtoehtoise
na osana sosiaalipedagogiseen ja psyko
logiseen metodivalikkoon.
EAL:n toimintamallin menestyk
sen tai epäonnistumisen ratkaisee täy
sin se, syntyykö nuoren ja hänen ohjaa
jansa välille luottamuksellinen, kaik
kien karikkojen yli kantava suhde. Täl
lainen suhde voi rakentua vain amma
tilliselle rakkaudelle ja ammatilliselle

rajojen vetämiselle. Molemmat kuulu
vat erottamattomasti yhteen. Mitä vai
keammin käyttäytymishäiriöinen nuo
ri on, sitä enemmän hän tarvitsee mo
lempia – rakkautta ja johdonmukai
suutta. Minun on helppo pitää ihmi
sestä, joka osoittaa kiitollisuutta hänel
le osoittamastani hyvyydestä tai rak
kaudesta. Mutta kuinka rakastaa lasta
tai nuorta, joka ei osoita minkäänlaista
kiitollisuutta, kuinka rakastaa ehdoit
ta? Kuinka rakastaa viisitoistavuotiasta,
jonka tiedän käyttäneen viisivuotiasta
seksuaalisesti hyväksi? Kuinka rakas
taa nuorta, jonka väkivaltaisuus pe
lottaa minua itseäni? Ne ovat amma
tillisen rakkauden peruskysymykset.
Ohjaajille Virtasalmi on kova paikka,
usein liiankin vaativa. Siksi EAL rekry
toi ja kvalifioi yhä useammin itse työn
ohessa omat työntekijänsä. Kirvesmies
tai puuseppä, joka opiskelee sosiaali
pedagogiksi on Virtasalmelle halu
tuinta työvoimaa. EAL:n projektei
hin on saatu hätätilanteissa joustavas
ti työvoimaa myös Würzburgin diako
nian lapsi, nuoriso ja perhetuki -orga
nisaatiosta, jota Gunter Adams johtaa.

Määrätietoista koulunkäyntiä
ja motivoituneita opettajia

Kai Henttonen

Arjen haltuunoton ja rytmittämisen
lisäksi Virtasalmella opiskellaan. Eri
laisten pedagogisten kokeilujen jäl
keen Virtasalmella on päädytty har
vinaisen vanhakantaiseen ratkaisuun.
Koulu alkaa yhteisen pöydän ääressä
kello kahdeksan aamulla. Se jatkuu ko
ko aamupäivän ja muodostuu keskei
sesti työskentelystä koulukirjojen pa
rissa. Tarjolla ei siis ole mitään ihmeel
listä, ei mitään hauskaa, pikemminkin
pitkäveteistä, pänttäystä. Koulu ei ole
hilpeää vapaa-aikaa vaan työtä. Kou
lun ja vapaa-ajan välillä on selvä ero.
Kaikki Virtasalmen lapset ja nuo
ret ovat olleet koulupinnareita ja kou
lussa epäonnistujia. Useat on heitetty –
oppivelvollisuudesta huolimatta – toi
vottomina tapauksina ja mahdottomi
na häirikköinä ulos koulusta jos toises
takin. Vastauksena tälle EAL perusti
yhdessä Würzburgin lapsi- ja nuoriso
Pestalozzi-koulun rehtori ja koulunjohaja
Wolfgang Meier sekä Anette, Moni ja Stefanie,
jotka suorittivat peruskoulun loppututkinnon
Virtasalmella hienoin arvosanoin.
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diakonian kanssa näille lapsille ja nuo
rille oman Wichern-koulun. Yksittäis
opetukseen turvautuva koulu oli aluk
si laiton, myöhemmin sen toiminta on
laillistettu. Laittomia olivat myös Pes
talozzi-koulun rehtorin Virtasalmel
la suorittamat peruskoulun lopputut
kinnot, nekin on jälkikäteen laillistet
tu ja virallistettu. Kysymyksessä oli oi
keastaan koulutuksellinen sensaatio –
saksalaisen osavaltion virallisen pe
ruskoulututkinnon saattoi suorittaa
Virtasalmella. Kolmesta ensimmäi
sestä tämän tavoitteen toteuttaneesta
tytöstä kaksi tuli Suomeen suoraa sul
jetusta laitoksesta. Kaikki kolme saa
vuttivat Virtasalmen vapaudessa huo
mattavasti Baijerin keskitasoa parem
mat loppututkinnon arvosanat, yksi jo
pa huipputuloksen.

Wichern-koulun menestyksen ta
kana ovat harvinaisen motivoituneet
opettajat, jotka uhraavat mm. pääsiäis
lomansa koululaistensa preppaami
seen – vapaaehtoisesti ja palkatta. Ja
mikä hämmästyttävintä, entiset totaa
liset koulukieltäytyjät haluavat oppia
ja ovat ylpeitä oppimisestaaan. Iden
titeetti on kokenut syvän muutoksen.
Erittäin vaikealla työsarallaan
EAL on menestynyt poikkeuksellisen
hyvin, mutta ei suinkaan ongelmitta.
Sen huostaan uskotuista kaikkein vai
keimmin syrjäytyneistä ja moniongel
maisimmista nuorista 60 prosenttia
on päässyt jaloilleen ja uuden elämän
alkuun. Ja uusi elämä tarkoittaa koulu
tusta ja työtä. Yhtä hyvää saati parem
paa tulosta ei yksikään alan toimija ole
Baijerin osavaltiossa (12 milj. asukas

ta) pystynyt saavuttamaan.
Pienoisesta ja uhkarohkeastakin
projektista merkittäväksi ja aitodia
koniseksi lastensuojelun toimijaksi
ja samalla työllistäjäksi ja kiinteistö
omistajaksi kasvanut EAL on ollut it
selleni hämmästyttävä ja herättävä ko
kemus. Tällaista päämäärätietoisuut
ta, rohkeutta, vapaaehtoista sitoutu
mista ja tuloksellisuutta en diakoni
assa usein muista nähneeni. Ja tämä
oikeastaan kokonaan ilman hallintoa
ja johtajia, maagisen kevyellä byrokra
tialla – koko organisaatio eri alojen
ammattilaisten täysin vapaaehtoisen,
oto-työpanoksen varassa. Diakoniaa
aidoimmillaan?
● Kai Henttonen
EAL:n 2. puheenjohtaja
Lehtori, Diak

Uutta diakoniatyön pienryhmiin!

Uraa uurtava kirja etsivästä työstä!

Aulikki Mäkinen

Jaakko Kaartinen-Koutaniemi (toim.)

Lattiakuvat nuorille ja aikuisille

Etsivässä työssä

Lattiakuvat on eri-ikäisille sopiva raamatunkerronnan menetelmä. Tämän kirjan kertomukset
on suunnattu tukemaan erityisesti nuoriso- ja
aikuistyön hartauselämää. Raamatusta
nousevissa kertomuksissa pohditaan niin
epäoikeudenmukaisuutta, lähimmäisen
rakastamista kuin oman paikan löytämistä.
Kertomukset ovat yksinkertaisia totetuttaa ja
toimivat monissa erilaisissa pienryhmissä.
ISBN 978-951-627-947-6
Hinta 35,00

Mitä on etsivä työ? Siihen tämä kirja pyrkii
vastaamaan. Ensimmäinen etsivän työn
kenttää ja työtapoja hahmotteleva teos on
tärkeä apu kaikille opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka ovat valmiit laittamaan itsensä
likoon heikoimmassa asemassa olevien puolesta.
ISBN 978-951-627-946-9
Hinta 38,00

Tilaukset: LK-kirjat / Lasten Keskus, p. (09) 6877 4530, s-posti: tilaukset@lastenkeskus.fi
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KIRJAT

Oletko tosissasi?
Santtu Perkiön tekstit ja Tero Aho
sen kuvat riemastuttavat. Niissä on
tuoreutta ja nykyaikaa. Niiden myö
tä myös vanhempi lukija saa koske
tuksen nuoren ihmisen maailmaan.
Etusivun motto: Vain olemalla tosis
sasi teet elämästäsi merkityksellisen.
Oletko tosissasi? antaa kirjalle raamit
ja tähtäyspisteen.
Neljän pääotsaketta Valo, Vapaa
ta ajattelua, Arvostettu arki ja Haaste
haastavat lukijansa 29:ään eri pohdin
taan. Sen kirjoittaja näkee missiokseen;
mieti, pohdiskele, kysele ja etsi. Ei kan
nata jättää elämäänsä puolitiehen vaan
on uskallettava. On etsittävä elämän
merkitystä, tarkoitusta ja mielekkyyt
tä. Samalla kun hän haastaa elämän
prosessiin, hän antaa viitteitä ja ohjei
ta oikealle tielle. Nuorille tarkoitetussa
kirjassa tämä onkin tärkeää. He tarvit
sevat pitkospuita, opastusta ja ohjailua,
jotka saattelevat viisaisiin ratkaisuihin

tulevan elämän kanssa.
Nykyaikaa on kirjan puolivälis
sä oleva Tekstiviestiraamattu. Kun/
jos ei ole aikaa lukea koko Raamat
tua, kannattaa lukea 160 kirjainmer
kin mittaiset pikatekstit yhdeksästä
Raamatun henkilöstä kuten Daavi
dista, Paavalista, Eliaasta etc. Näitä
tekstejä lukiessani tuli vahva assosi
aatio Teuvo V. Riikosen kirjaan Ve
likultia ja veijareita. Hauskaa, vähän
ironista ja erilaista mielikuvaa mer
kittävistä Raamatun henkilöistä. Jos
joku taitava kynänkäyttäjä osaisi
kin tiivistää Raamatun tärkeät hen
kilöt ja tapahtumat tällaiseen muo
toon, suosio olisi varmaankin taat
tu – ainakin nuoremman lukijapol
ven joukossa. (Itse ainakin innostui
sin, vaikken enää ole nuori.)
Kirja sopii itseään ja elämää et
sivälle nuorelle vaikka konfirmaatio
lahjaksi. Tosin kirja ei tahdo istua ai

Santtu Perkiö:
OMAN ELÄMÄSI
TÄHTI
Kotimaa 2010
na nuoren käteen saatikka silmille
siinä elämänvaiheessa. Mutta luulen,
että elämän pohdinta iskee nuoreen
sitten vaikka myöhemmin, jos ei ihan
rippipyhän aikoihin.
Kirjan koko tuottaa taas kirjahyl
lyongelman – korkea vaikkakin koh
tuullinen leveys. Ehkä se on niin tar
koitettukin, että kirja ei kuulu hyl
lyyn, vaan esille ja käyttöön viisastu
van nuoren elämän eri vaiheissa.
● Pirjo-Päivikki Toivonen

Ajatonta ajattelua
Luodessani ensisilmäyksen kirjan
etukanteen, jossa oli alekkain luette
lo tekstien kirjoittajista, hämmästelin
mieskirjoittajien listaa; kas kun vain
miehet. Asia selvisi kuitenkin pian
takakannesta, jossa kerrottiin vastaa
vanlaisen naiskirjoittajien kirjoitta
man kirjan ilmestyneen jo viisi vuotta
aiemmin – samaisen Leena Haaviston
kokoamana. Mielenrauhani palautui.
Mielenkiintoinen kooste mennyt
tä ja nykyaikaa. Leena Haavisto on
poiminut 27 mieskirjoittajalta har
tauskirjoituksia tai runoja evääksi jo
kaiselle vuoden päivälle kalenterivuo
den mukaisessa järjestyksessä. Kir
joittajia löytyy kirjailijoista piispoi
hin ja papeista professoreihin. 39 eri
teosta tai julkaisua on näiltä kirjoit
tajilta ilmestynyt vuosikymmenien
varrella, joista vanhin Martti Simo
joen Päivä kerrallaan on painettu jo
vuonna 1941 lisäpainoksineen.
Liekö kokoajan perimmäinen pyr
kimys ollutkin, mutta liki 70 vuoden

aikana tuotetut hartauskirjoitukset
tuntuvat melkeinpä ajattomilta. To
ki Risto Kormilaisen ja Jussi Talas
niemen hengellisen lyriikan tuotteet
muutamalta viime vuosikymmenel
tä tuovat ajatuksia kohti nykyaikaa.
Kuitenkin hartauskirjoitusten lyhyet
ja ytimekkäät ajatukset ovat vuosi
kymmenien saatosta huolimatta tuo
reita ja koskettavia. Lukijaa viehättää
päivittäisten tekstien lyhyys. Jälleen
pätee ajatus: jos on jotain sanottavaa,
sen voi sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi.
Tekstien johtoajatukset noudat
tavat suurin piirtein kirkkovuotta,
vaikkei teksteillä olekaan otsikoita.
Se viehättää ainakin minua. Vas
ta tekstin luettua itse poimii kirjoi
tukselle eräällä tavalla otsikon. Asiaa
ei anneta valmiina, vaan pitää it
se löytää kirjoituksen ydin. Tekste
jä lukiessa ei voi myöskään päätellä,
minkäikäisille sanoma on tarkoitettu.
Kaiketi kaikenikäisille, koska rajauk
set eivät tule millään tavoin teksteis
DIAKONIA
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Leena Haavisto
(toim.):
VAKAIN ASKELIN
Kirjapaja 2010
tä esille. Huumori hartauskirjoitusis
sa on vaikea laji, mutta sellaista spon
taanista iloa ja leikkisyyttä jään aina
hartauskirjoituksissa kaipaamaan.
Kai sitä hartautta saa lukea myös nau
ravin suin ja iloitsevin silmin?
Kirjan ulkoasulle annan suuren
kiitoksen; pienikokoinen ja kädessä
kätsä. Ei mikään tiiliskivimalli, vaik
ka koko kalenterivuoden jokaiselle
päivälle tulee oma ruoka-annoksensa.
Kirja on ajaton, iätön ja hyvin käyt
tökelpoinen arkielämän kilvoitteluun
vuosikymmenien ajatussaatoin.
● Pirjo-Päivikki Toivonen

ILTAHARTAUS

KIRJAT

Uskomme sinuun

V

anhemmat juopottelevat, lapsia lyödään, äidit kärsivät masennuksesta,
isät ovat työttömiä tai häipyvät kuvioista, vanhemmuus on hukassa. Lasten
suojelusta ei yleensä kerrota hyviä uutisia. Äänessä ovat tutkijat ja kehittäjät,
sosiaalityöntekijät ja diakoniatyöntekijät, huolestuneet päättäjät ja kansalaiset.
Lastensuojelun yllä painaa synkkä pilvi, jota tummentavat negatiiviset adjek
tiivit kuten syyllisyys, yksinäisyys ja syrjäytyminen. Mielikuvat voivat muokata
ja kahlita myös niiden lasten ja nuorten elämää, jotka pyrkivät rakentamaan tule
vaisuuttaan sijaishuollossa vietetyn lapsuuden jälkeen.
Tästä syystä lastensuojelulasten oma näkökulma lastensuojeluun yllättää. Suo
messa on toiminut jo joitain vuosia Selviytyjät-tiimi, joka koostuu lastensuojelu
lapsista ja -nuorista. Jyväskyläläisen lastensuojelun erityisosaamiskeskuksen Pesä
puu ry:n ajatuksena oli ottaa nuoret aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun
työmenetelmiä. Viime syksynä ilmestyi tiimin kokoamana nuorilta nuorille suun
nattu lastensuojelun opas Uskomme sinuun — usko sinäkin -käsikirja.

Käsikirjan ja tiimin muunkin toiminnan tarkoituksena on luoda toivoa nuorille,
jotka kokevat sijoituksen. Jo tiimin nimi viestii siitä, ettei lastensuojelutausta ole hä
peä vaan jopa ylpeyden aihe: minä olen selviytynyt vaikeista oloista huolimatta! Sel
viytyjät-tiimi on yksi esimerkki sosiaalialalla yleistyvästä kokemusasiantuntijuudesta.
Ajattelutapa purkaa hierarkiaa auttajien ja autettavien välillä. Kuka pystyisi kertomaan
paremmin huostaanotosta ja sen seurauksista kuin nuori, joka on ollut huostassa?
Kokemusasiantuntijuudessa “viimeiset” tulevat eräällä tavalla “ensimmäisiksi”.
”Yksin emme työtä tee,
toinen toista tarvitsee.
Tuomme vaihtopöydälle
lahjamme ja puutteemme.
Tässä valtakunnassa
ovat heikot vahvoja,
sairas terveen parantaa,
saaja auttaa antajaa.”
Virsi 428:5

● Kirsi Hiilamo

