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PÄÄKIRJOITUS

Diakoniaan
haastettu kirkko
Kirkon nelivuotiskertomus Haastettu kirkko on aiheellisesti haastanut
kysymään, keskitymmekö kirkossa
oikeisiin asioihin. Gallup Ecclesiastica 2011 -tutkimus osoittaa, että suomalaiset haluavat kuulua sellaiseen
kirkkoon, joka ”hoitaa ja hautaa”. Jäsenistä 84 % haluaa, että kirkko auttaa heikommassa asemassa olevia
(vanhuksia, vammaisia, köyhiä). Lähes yhtä tärkeää vastanneille on, että kirkko hautaa, kastaa ja vihkii.
Samaisessa kyselyssä setvittiin
myös, mihin kirkon tulisi painottua
nykyistä enemmän. Kolme neljäsosaa suomalaisista näyttäisi odottavan, että kirkko toimii heikommassa
asemassa olevien puolestapuhujana ja yhteiskunnallisten epäkohtien
esille nostajana. Ihmiset odottavat
myös, että kirkko itse tukee köyhiä
ja syrjäytyneitä sekä keskittyy heikompiosaisten auttamiseen.
Kirkon tulee siis keskittyä entistä enemmän toiminnassaan hädänalaisten auttamiseen eli diako
niaan. Ei siksi, että siten saisimme
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uusia jäseniä tai pitäisimme paremTämän lehden teemana on
min vanhat, vaan siksi, että se on ”Päihteet ja rikollisuus”. Kun kirkko
kirkon tehtävä. Kansalaisten odo- toimii näillä alueilla, se toteuttaa siltus osuu kirkon mission ytimeen. le annettua tehtävää. Meidät on läKirkon tehtävänä on elää Jumalan
hetetty ”ilmoittamaan köyhille hyvaltakuntaa todeksi jo nyt. Kirkko
vän sanoman, julistamaan vangiedustaa varsin poikkeuksellista toi- tuille vapautusta ja sokeille näkönsä
mijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, saamista, päästämään sorretut vakun siihen kohdistetaan noin suu- pauteen ja julistamaan Herran rieria odotuksia. Kirkon tulee toimia oi- muvuotta” (Luuk. 4:18–19).
keudenmukaisuuden aurankärkenä,
sorrettujen puolustajana, nälkäisten
● Kalle KuusimäkI
ruokkijana. Ihmiset odottavat, että
kirkko toimillaan todistaa Jumalan
valtakunnasta, että se vahvistaa uskoa parempaan todellisuuteen.
Syystä tai toisesta meillä on tarve yksipuolistaa kirkon tehtävää.
Kiusaus näkyy jo varhain. Kun Luukas antaa Jeesuksen sanoa, että autuaita ovat köyhät, Matteus rajaa
sanat hengellisesti köyhille. Kirkossa pitäisi jaksaa uskoa, että kun ihminen saa vaikkapa ruokaa nälkäänsä, se on samalla hyvin hengellinen
tapahtuma. Se on todistus Jumalan
valtakunnasta.
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KUVASSA

Synnin ja
Animesh Pal

Viime aikoina henkilökohtaista moraalia on alettu peräänkuuluttaa monella elämänalueella,
mikä on sinänsä hyvä asia, näkee apulaisprofessori Ville Päivänsalo.

Rikoksen määrittelyssä on merkittäviä kulttuurisia eroja, joihin
myös uskonnoilla ja Raamatulla on ollut vaikutuksensa, toteaa
globaalin teologian, maailmankuvien ja aatevirtausten apulaisprofessori Ville Päivänsalo.
Vanhassa testamentissa määriteltiin
rikoksiksi monia asioita tavalla, joka
näyttää nykyään älyttömältä, huo
mauttaa John Rawlsin oikeudenmu
kaisuuskäsityksestä väitöskirjansa
tehnyt teologi Ville Päivänsalo.
– Esimerkiksi puhtaussäännökset
olivat ankaria, sillä muuten kulku
taudit olisivat lähteneet leviämään ja
kuolema olisi ollut kohta ovella.
Monet Raamatun syntikäsitykset
nousivat henkiinjäämisen kannalta
vaativista olosuhteista. Vaaralliseksi
katsotut asiat kriminalisoitiin ja sää
dökset vahvistettiin uskonnollisella
latauksella.
– Taustalla vaikutti myös anka
ra Hammurabin laki: Silmä silmästä!
Osa uskonnoista, esimerkiksi islamin
fundamentalistiset virtaukset, kan
nattavat edelleen arkaaista Hammura
bin lakia muistuttavaa rikoskäsitystä.
– Edes fundamentalisteja ei tule
kuitenkaan leimata pääsyyllisiksi au

tomaattisesti. Monissa maissa kuten
Myanmarissa muslimeja myös vaino
taan, mikä tekee fundamentalistisen
kostoajattelun houkuttelevaksi.
Nykyään ajatellaan, että rikoslain
yksi tärkeimmistä tehtävistä on kor
vata koston mentaliteetti ja pyrki
mys rangaista rikollista omankäden
oikeudella.
– Kun yhteiskuntajärjestys ro
mahtaa, vieläkin on vaara, että ihmi
set ajautuvat koston kierteeseen. Tätä
on tapahtunut arabikevään seurauk
sena monissa maissa.

Jo Jeesus muutti ”maan tavan”

Jeesus ajoi Vuorisaarnassaan takaa
hyvin radikaalia nuhteettomuutta,
mutta tulkitsi samalla lakia enem
män rakkauden hengen kuin lain
kirjaimen ankaruuden näkökulmas
ta, Ville Päivänsalo hahmottaa.
– Median ajojahteja seuratessa
tuntuu joskus siltä kuin toimittajat
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olisivat lukeneet Vuorisaarnan, mut
ta eivät olisi löytäneet vastapainoksi
kristinuskon armollista sanomaa.
– Suhteellisuudentajuinen käsitys
synnistä ja rikoksesta puuttuu, kun
moralismin aalto pyyhkäisee ja joku
halutaan saattaa raskaaseen vastuu
seen pienistä rikkeistä.
Uskonnon vaikutusvallan vähen
nyttyä tilalle on tullut uusmoralis
mi, jonka kritiikin kohteet sattuvat
usein yksiin myyvien lööppistrate
gioiden kanssa.
Politiikka ja uskonto haluttaisiin
varjella vähintäänkin mielikuvissa
mahdollisimman synnittöminä. Nii
den piirissä tehdyt virheet ja rikok
set nähdään erityisen raskauttavina.
– Suhteellisuudentajun säilyttämi
sen kannalta on hyvä muistaa, kuinka
äkisti kulttuuri muuttuu. Vaaliraha
kohun myötä maan tapa muuttui no
peasti. Niiden, jotka joutuvat ensim
mäisinä myrskynsilmään, täytyisi he
ti tajuta kulttuurin muuttuneen tai he
joutuvat kärsimään suhteettomasti.

Löytyykö armollisuutta
ilman Jumalaa?

Yhteiskuntaa ei pidetä oikeudenmu
kaisena vain lainsäädännön, raken

rikoksen jäljillä
teiden ja sosiaalipalveluiden kautta.
– Ilmastonmuutos, yhteiskunnan
seksualisoitumisen ylilyönnit ja mark
kinatalouden rajuus ovat saaneet ihmi
set vaatimaan henkilökohtaista mo
raalia. Urheilussa on tapahtunut sama.
Ennen oli epäselvempää, voiko vähän
dopingiakin käyttää.
Kirkolle keskeinen Vuorisaarnan
teologia tarvitsee kuitenkin rinnal
leen raamatunkertomuksia, joissa nä
kyy myös ihmisyyteen väistämättä
kuuluva langenneisuus.
– Jokaiselle meistä tapahtuu virhei
tä. Siksi kirkon julistuksessa pitää ai
na olla mukana myös armollinen puo
li. Kristinuskolle on ollut vuosituhan
sien projekti löytää armollinen Juma
la – myös suhteessa maallisen elämän
edesottamuksiin.
– Meidän täytynee vielä odotella
ennen kuin myös kristinuskosta vie
raantuneet maalliset moralistit löy
tävät armon ajatuksen – sen, mitä on
armollisuus ilman Jumalaa. Vai voiko
sellaista ollakaan?

Raadollisten syntisten
seurakunnan silmätikut

Pitäisikö papeilla ja diakoneilla olla
korkeampi moraali kuin muilla?
– On vaikeaa puhua uskottavasti,
ellei oma elämä ole ollenkaan hallus
sa. Kansa puuttuu helposti siihen, jos
kirkon työntekijä heiluu julkirapasyn
tisenä. Jos isompia mokia tulee, häntä
arvioidaan muita raskaammin. Mut
ta niinhän jo Vanhan testamentit pro
feetat kritisoivat erityisesti oman kan
sansa pappeja. Kirkon virassa on vii
sasta olla vähän tavallista tarkempi ja
varovaisempi.
– Moraalisen onnistumisen kritee
rien ei ehkä tarvitse olla muita kor
keammalla, mutta ihmiset saattavat
kaivata tiettyä yritystä toimia oikein
– häivähdystä Jeesuksen radikaalista
rakkaudesta, Ville Päivänsalo pohtii.

Kirkon väeltä ei odoteta elämälle
vierasta puhtoisuutta, jossa ei tunneta
raadollisia realiteetteja eikä olla heit
täydytty tutkimaan rehellisesti ihmis
elämää.
– Jos pappi karttaa publikaanien
ja syntisten seuraa, sekin on iso on
gelma työn uskottavan suorittamisen
kannalta.

Jumalattomat natsit
nolasivat regimenttiopin

Varhaiskristityt suhtautuivat aluksi,
ennen kuin joutuivat härskisti vaino
tuiksi, melko myönteisesti roomalai
seen lakiin. He ymmärsivät, ettei ri
koslakia voi johtaa Raamatusta, vaan
laki on usein ei-kristittyjen pystyttä
mä järjestelmä.
Luterilaisessa kirkossa on ollut op
pi kahdesta regimentistä, joiden kautta
Jumala hallitsee. Maalliseen regiment
tiin kuuluu laki ja esivalta. Hengelli
sessä regimentissä Jumala toimii kir
kon kautta.
Regimenttioppi joutui kriisiin nat
si-Saksassa, kun esivalta toimi täysin
jumalattomasti eikä kirkko kyennyt
nousemaan vallan vastavoimaksi.
Regimenttioppi tulee sitä ongel
mallisemmaksi, mitä epävakaampi ja
epäoikeudenmukaisempi yhteiskunta
on. Vakaissa oloissa se voi toimia hy
vin. Maallisella vallalla on paremmat
edellytykset huolehtia oikeudenmukai
suuden toteutumisesta kuin kirkolla.
– Kirkon on oltava nöyrä oman
maallisen asiantuntemuksensa suh
teen. Jos demokraattisesti hyväksytyt
säännöt haastetaan ja viranomaisten
ammattitaito asetetaan kyseenalaisik
si, on vaarana, että kuvitellaan itses
tä liikoja.

Rikos ei ole aina syntiä

Vakaissakin yhteiskunnissa kirkon so
pii osallistua keskusteluun oikeasta ja
vääristä.
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5 2 • 2013

Paavalilais-luterilaisen ajattelun pohjalta kristittynä olemisessa huomio ei kiinnity ihmisen omaan
moraaliseen (epä)onnistumiseen. Tämä on toivoa
herättävä tieto keväällä ilmestyneen 8-pallo-elokuvan arkkikonnalle Lallille (Eero Aho).

– Maailmassa on niin suurta epä
oikeudenmukaisuutta, että kirkko voi
rohkeasti haastaa sen alkusyitä.
Joissakin seurakunnissa on piilo
teltu karkotettuja turvapaikanhakijoi
ta. Viranomaiset ovat korostaneet, et
tei kirkon kuulu astua heidän reviiril
leen. Reviirijakoja ei kuitenkaan tulisi
pitää itsestään selvinä tämänkaltaisis
sa vaikeissa kysymyksissä.
– Maallisen vallan täytyy tajuta, et
tä pyrkimys oikeudenmukaisuuteen
ja rakkauden toteutumiseen on oleel
lisen tärkeä osa kirkon tehtävää. Kir
kon kuuluu tuoda aina esiin myös Jee
suksen rakkauden sanoman radikaa
lia puolta.
Lainkuuliaisuus joutuu koetuksel
le silloin kun lait eivät sovi yhteen ar
kijärkeen perustuvan moraalin kanssa.
– Jos susi uhkaa ja lapsi on vaarassa,
tavallinen järkevä ihminen ottaa mie
luummin haulikon käteensä ja puolus
taa lastaan kuin kunnioittaa lain vii
meistä piirtoa. Lainsäätäjä ei ole siinä
tilanteessa tiennyt ihan tarkkaan, mi
tä on säätämässä.
Rikos ei ole aina synti?
– Ei. Tämä on kirkon selvä kan
ta. Maallisen vallan raja tulee vastaan
varsinkin silloin kun vallankäyttäjä on
tarpeeksi korruptoitunut. On tilantei
ta, joissa valtion määrittämiä rikoksia
ei voi missään tapauksessa pitää syn
teinä.
● Janne Villa

Kirkko kohtaa
päihteistä kärsivät
Kirkon ehkäisevän päihdetyön tärkein ulottuvuus on siinä, että
kirkko auttaa ihmisiä ja yhteisöjä arjessa selviytymisessä. Kirkko
tukee terveitä elämäntapoja ja vastuullista käyttäytymistä.
Yhteisöllisyyden puutteesta johtuva eristyneisyys voi altistaa
päihdeongelmille. Kirkko tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuden
kuulua sosiaalisesti tukea antavaan seurakuntayhteyteen.
Kirkon erityinen panos päihdeongel
mien vähentämiseksi yhteiskunnas
sa on pitää esillä hengellisyyden mer
kitystä päihdeongelmista vapautumi
sessa. Kirkon ja kristillisten järjestöjen
päihdetyössä tarjotaan mahdollisuus
muiden auttavien tekijöiden lisäksi tu
keutua hengellisyyteen päihderiippu
vuudesta vapautumisessa. Päihderiip
puvuuteen liittyy usein sellaisia kiel
teisiä seurauksia, joissa tarvitaan elä
mänkatsomuksellista muutosta ja hen
gellistä toipumiskokemusta, erityisesti
syyllisyydestä ja häpeästä vapautumis
ta. Kirkon kaiken työn ytimenä oleva
rakkauden ja armon todeksi tuleminen
on lukuisille ihmisille ollut keskeistä
tässä vapautumisessa.

Kirkon ehkäisevä päihdetyö

Kirkon päihdetyö on perinteisesti suun
tautunut alkoholistien kanssa tehtä
vään työhön. Yhä nykyisinkin esimer
kiksi Tampereella, Helsingissä, Vantaal
la, Kuopiossa ja muissa maakuntakes
kuksissa on monelle päihdeongelmai
selle, erityisesti alkoholistille ja seka
käyttäjälle, seurakunnan toimintakes
kus tuttu viikoittainen paikka saada
ruokaa, vaatteita, apua sosiaalitoimen
kanssa, osallistua tukiryhmätoimin

taan, saada yksilöllistä sielunhoitoa se
kä osallistua hartaushetkiin. Uudempia
kirkon päihdetyön suuntauksia on esi
merkiksi naisten päihdeongelmien eri
tyispiirteisiin ja päihderiippuvien nais
ten tukemiseen paneutuva työ tai vaik
kapa huumeriippuvien omaisten tuke
miseen suunnattu työ.
Monille päihderiippuvuuksista sy
västi kärsineille on ratkaiseva kään
ne riippuvuuden voittamisessa perus
tunut elämänarvojen ja elämänkatso
muksen muutokseen, jossa perusta
na on ollut hengellinen herääminen.
Kirkkojen päihdetyö ei ole käännytys
työtä, mutta sisältää monien päihteis
tä vapautuneiden korostaman hengel
lisen perustan. Kirkon päihdetyön yk
si tehtävä on tukea hengellistä hyvin
vointia osana päihderiippuvuuksista
vapautumisessa. Sen on oltava samal
la ammatillisesti adekvaattia ja amma
tillisesti laadukasta työtä myös puh
taasti päihdehoidollisin kriteerein ar
vioituna.
Ehkä koko yhteiskunnan päihde
työn kokonaisuudessa kirkon päihde
työn erityislaatuisin piirre on laajem
minkin diakoniaan liittyvä kotikäynti
työksi kutsuttu työote, joka merkitsee
ihmisen kohtaamista hänen omassa
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elinympäristössään. Liittyneenä kir
kon työntekijää koskevaan vahvaan
rippisalaisuuteen tämä työote mah
dollistaa hyvin asiakaskeskeisen eli
kirkon termein lähimmäiskeskeisen,
asiakkaan rinnalle asettuvan työot
teen. Edellä sanotun mukaisesti kir
kon päihdetyö on kuitenkin suurim
milta osin hyvin samansuuntaista yh
teiskunnan muun päihdetyön kans
sa. Siten myös kirkkoa koskevat sa
mat suuret päihdetyön tulevaisuuden
kysymykset kuin muuta yhteiskun
taa, erityisesti sosiaali- ja terveyden
huoltoa. Kysymys päihdetyön ja mie
lenterveystyön liittämisestä vahvem
min toisiinsa on siten tällä hetkellä yk
si kirkon päihdetyön merkittävistä ky
symyksistä.

Kirkon päihdestrategian
toteutus

Kirkon päihdestrategia hyväksyttiin
vuonna 2005. Se hahmottaa kirkon ja
muiden kristillisen päihdetyön toimi
joiden yhteisiä tavoitteita. Strategia ko
rostaa seurakuntalaisten roolia työn
tekijöiden rinnalla sekä ehkäisevän
päihdetyön tärkeyttä. Strategiassa pai
notetaan yhteisöllisyyttä, esimerkiksi
päihdeongelmista kärsiville suunnat
tuna ryhmämuotoisena toimintana ja
vertaistukena. Strategia korostaa myös
yhteistyön tarvetta sekä seurakuntien
omassa työssä että muiden toimijoi
den kanssa.
Päihdestrategian mukaan kaikil
la kirkon työntekijöillä tulisi olla riit
tävä valmius kohdata ja auttaa päih
deongelmista kärsiviä. Päihdestrate
gia koskee alkoholin lisäksi myös mui

ta päihteitä. Päihdetyöhön osoitetuis
sa viroissa työskentelevät kirkon työn
tekijät ovat päihdealan ammattilaisia,
jotka yhteistyössä seurakuntien mui
den työntekijöiden ja seurakuntalais
ten kanssa ehkäisevät ja hoitavat päih
dehaittoja. Tarkoitus ei ole lisätä työ
taakkaa, vaan vahvistaa työntekijöiden
osaamista päihdeongelmaisten koh
taamisessa. Päihdestrategian mukaan
suuri osa seurakunnan perustyöstä on
ehkäisevää päihdetyötä. On tärkeää,
että kaikki työalat käyttävät osallistu
vat ehkäisevään päihdetyöhön.
Julkissektorin roolin pienentymi
nen ja järjestökentän roolin kasvu ovat
nähtävissä myös päihdetyössä. Yksi
esimerkki tästä ovat Alkoholiohjelman
kumppanuussopimukset, jotka on sol
mittu kuntien, kirkkojen, kansalais
järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.
Tässä yhteiskunnallisessa kehitykses
sä korostuvat myös kirkon rooli ja kir
kon työssä erityisesti diakonian mer
kitys. Kirkon päihdetyön ensisijaisena
tehtävänä ei ole kuntoutuspalveluiden
järjestäminen tai taloudellinen apu.
Kirkon tehtävä on päihdeongelmista
kärsivien ja heidän läheistensä rinnalla
kulkeminen, sielunhoidollinen ja hen

gellinen tuki sekä sen hädän ja avun
tarpeen esille tuominen, jota päihde
työssä ja muussa kirkon toiminnassa
kohdataan.

Seurakunnille
omat päihdestrategiat

Päihdestrategian toteutuminen edel
lyttää sitä, että yksittäiset seurakun
nat laativat oman päihdestrategian
sa tai ainakin käsittelevät päihdetyö
tä seurakunnan kokonaisstrategiassa.
Kirkon päihdestrategiasta on hyötyä
vasta silloin, kun kirkon ja järjestöjen
kaikilla tasoilla tehdään oma strategia,
johon johto, työntekijät ja vapaaeh
toistyöntekijät sekä luottamushenki
löt voivat sitoutua. Näissä strategiois
sa otetaan huomioon paikallinen toi
mintaympäristö. Kirkon päihdestrate
gialla pyritään rohkaisemaan ja tuke
maan seurakuntia oman päihdestrate
giansa laatimisessa.
Päihdestrategian pohjalta syntyi
kolme prosessia edistämään strategian
toteutumista seurakunnissa: Kirkko
palvelujen Tyynelän Kehittämiskes
kuksen tehtävä oli tukea paikallisten
strategioiden laatimista pilottiseura
kunnissa; Diakonia-ammattikorkea

koulun tehtävä oli valmistaa päihde
työn perustason verkkokoulutusohjel
ma seurakuntien ja järjestöjen työnte
kijöille; Sininauhaliiton tehtävä oli ke
rätä päihdetyön hyviä käytäntöjä. Kir
kon keskushallinnossa Kirkkohallituk
sen tehtävä oli vastata päihdestrate
giasta kokonaisuutena.
Päihdestrategian toimeenpanoon
kuului myös hiippakunnallista koulu
tusta, jota toteutettiin Mikkelin, Tam
pereen, Turun, Oulun, Lapuan ja Kuo
pion hiippakunnissa. Sen lisäksi Kirk
kohallitus ja Kirkkopalveluiden Tyyne
län Kehittämiskeskus toteuttivat päih
destrategian jalkauttamisen tukihank
keen 2008−2010, johon osallistui myös
Sininauhaliitto ja Diakonia-ammatti
korkeakoulu. Tukihanke on tuottanut
rohkaisevia esimerkkejä päihdetyön
toimivista käytännöistä, välineitä kir
kon ja järjestöjen päihdetyön kehittä
miseen, toimintamalleja sekä välinei
tä strategityöhön. Hankkeen tuotok
sena syntynyttä aineistoa on saatavissa
kirkon verkkosivuilta (www.sakasti.fi).
● Sami Puumala
● Seppo Lusikka
Kirkkohallitus, Diakonia ja sielunhoito

Marjut Hentunen

Hyödyllistä materiaalia:
Kirkon päihdestrategia: sakasti.evl.fi
Päihdelinkki: www.paihdelinkki.fi
Alkoholiongelmaisten hoito:
Käypä hoito -suositus 2011. www.kaypahoito.fi
Huumeongelmaisen hoito:
Käypä hoito -suositus 2012. www.kaypahoito.fi
Alkoholiriippuvuus, Kaija Seppä ym. (toim.)
Duodecim 2010
Huume- ja lääkeriippuvuudet, Kaija Seppä ym. (toim.).
Duodecim 2012
Kuntoutuksesta katkaisuun. Päihdetapauslaskenta
palvelujärjestelmän kuvaajana. K. Kuussaari ym.
Yhteiskuntapolitiikka 2012; 77(6)
Suomi juo. Suomalaisten alkoholin käyttö ja
sen muutokset 1968−2008. Pia Mäkelä ym. (toim.)
THL 2010.
Päihtyneen henkilön akuuttihoito – sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet. STM selvityksiä 2006:65.
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Yhteistyöllä päihdehaittoja vastaan
Nuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt. Kirkko on tehnyt
enenevissä määrin päihdeasioissa yhteistyötä muiden tahojen
kanssa. Suomalainen palvelujärjestelmä toimii hyvin, mutta
ennalta ehkäisevään työhön tarvittaisiin lisäresursseja.
Passiivisen tupakoinnin vaarat on
tunnustettu. Tupakointikäyrät ovat
kääntyneet laskuun.
– Tupakka menetti nautintoaineen
leimansa ja se alettiin mieltää yhtei
seksi ongelmaksi. Tänä päivänä niin
Suomessa kuin maailmalla tutkitaan
alkoholin kohdalla samaa näkökulmaa.
Kannabiksen kohdalla tilanne on
heikentynyt.
– Nuorten miesten keskuudes
sa kannabiksen käyttö on lisääntynyt
merkittävästi. Tässä näkyy kannabik
sen lisääntynyt kotikasvatus eli sitä on
paremmin saatavilla.
THL

Kyselytutkimusten mukaan suoma
laisnuorten alkoholinkäytössä on ta
pahtunut myönteistä kehitystä.
– Viikoittain alkoholia käyttävien
peruskoululaisten määrä on vähenty
nyt. Myös heidän humalajuomisensa
on harvinaisempaa kuin vuosituhan
nen vaihteessa. Lisäksi täysraittiiden
nuorten määrä on kasvanut merkit
tävästi, kehittämispäällikkö Tuomas
Tenkanen Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselta iloitsee.
Lukioikäistenkin poikien alkoho
linkäyttö on vähentynyt. Lukiolaistyt
töjen kohdalla on kuitenkin toisin.
– Tosi humalaan vähintään kerran
kuussa juovien lukiotyttöjen määrä
on pysynyt sillä tasolla, jonne se nousi
vuoden 2004 veronalennuksen jälkeen.
Tenkasen mukaan yhteinen haaste
on se, miten nuorempien ikäluokkien
alkoholinkäyttö säilyisi vähäisempänä
myös iän karttuessa.
– Koetamme saada selville myös
niitä tekijöitä, joiden vuoksi alkoho
linkäyttö on vähentynyt.

Päihde ei vaikuta
vain käyttäjään

Tenkanen toteaa, ettei päihteidenkäyt
tö ole koskaan yksinkertaistettavissa
yhden ihmisen henkilökohtaiseksi on
gelmaksi.
– Nuorille tehtyjen kyselyjen mu
kaan omien vanhempien alkoholin
käyttö aiheuttaa haittoja joka neljän
nelle nuorelle.
DIAKONIA

8

2 • 2013

Tenkanen toteaa, ettei yhteiskun
ta anna kovin paljon resursseja päih
dehaittojen ehkäisemiseksi. Vähät re
surssit on laitettava yhteen.
– Näin voidaan saada oikeasti jo
tain aikaan. Eikä niin, että eri toimi
jat huseeraavat omassa yksinäisyydes
sään. Jos olet purjehtija, purjeet kan
nattaa reivata siten, että tuulet oikeasti
liikuttavat sinua. Ei kannata soutaa yk
sin airoilla rakot kämmenissä. Toimiva
yhteistyö vaatii kuitenkin hyvää joh
tamista ja onnistunutta koordinointia.

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Päihdekasvatus kuuluu myös rippi
koulun ja isoskoulutuksen teemoihin.
– Rippikoulun ulottuvuuksina ovat
elämä, usko ja rukous. Jos kristinuskon
merkitys laskeutuu nuorten arkeen, se
vaikuttaa nuoren elämän kokonaisuu

Mikko Huotari

– Varsinaisen päihdetyön lisäksi
on tärkeää, että kaikki työalat käyt
tävät mahdollisuutensa ehkäisevään
päihdetyöhön. Oleellista on pyrkimys
luoda turvallinen ja luottava ilmapiiri,
missä yhteisöllisyys voi toteutua.

Lisää päihdealan osaamista

teen. Päihdekysymykset ovat nuorten
ja heidän kotiensa todellisuudessa läs
nä olevia kysymyksiä, rippikoulun ja
seurakuntakasvatuksen työalasihtee
ri Jarmo Kokkonen Kirkkohallituk
sesta toteaa.
Kirkko on 2000-luvulla tehnyt ene
nevissä määrin yhteistyötä nuorten
päihdeasioissa kunnallisten toimijoi
den ja eri järjestöjen kanssa. Kokkonen
toteaa, että kirkossa vain harvalla on
päihdetyön erityistä asiantuntemus
ta. Senkin takia on tärkeää, että kirk
ko tekee yhteistyötä muiden toimijoi
den kanssa.
– Parhaat kokemukset päihdetyöstä
on saatu yleensä siellä, missä asioita on
pohdittu yhdessä toisten kasvattajien
kanssa. Nuoren saama viesti on yhden
suuntainen ja hän havaitsee aikuisten
olevan laajemminkin samassa rinta
massa. Tällöin päihdetyöllä voi olla
kasvatuksellista kokonaisvaikutusta.
– On tärkeää muistaa, ettei kukaan
omista nuoria. He eivät ole meidän tai
teidän nuoria, vaan meidän yhteisiä
nuoriamme.
Kokkonen muistuttaa, että pie
nemmällä alueella yhteistyön voi saa
da helpommin toimimaan.
– Kunnan tai pikkukaupungin voi
tavoittaa yhtenä yksikkönä, se on kool
taan hallittavissa. Yhteisyyden koke
muksia syntyy helpommin. Iso kau
punkiympäristö hajoaa moneen toimi
jaan ja on paljon haasteellisempi. Toi

saalta silloin toimintaympäristö voi ol
la yksittäinen kaupunginosa.
Kirkossa ja kristinuskossa on ko
konaisvaltainen ihmiskäsitys. Ihmi
sen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
kuuluu henkinen, fyysinen ja hengel
linen puoli.
– Hengellisyys ei ole erillään muus
ta hyvinvoinnista, eikä seurakunnilla
ole varaa eristäytyä vain hengellisen
todellisuuden yhteisöiksi.
Kirkon päihdestrategiassa tode
taan, että kaikki seurakuntien toimin
ta on ehkäisevää päihdetyötä. Päihde
haittojen ehkäisyn tulisi läpäistä kaik
ki kirkon toiminta.

Tuomas Tenkasen mukaan pohjois
maisten hyvinvointivaltioiden palve
lujärjestelmä on toimiva ja ainutlaa
tuinen.
– Päihdepalveluiden erityispalvelui
den perusideana on, että hoitoon pää
see helposti, käytännössä ilman lähet
teitä. Se toteutuu varsin hyvin etenkin
suurissa kunnissa ja riittävän suurilla
yhteistoiminta-alueilla. Pienemmillä
paikkakunnilla näiden palvelujen pe
rässä joutuu vähän matkustamaan.
Tenkasen mukaan peruspalvelui
hin olisi tärkeää saada lisää päihdea
lan osaamista.
– Jos päihdeongelmasta kärsivä saa
apua jo ensi kohtaamisessa tai muuten
mahdollisimman varhaisessa vaihees
sa, hän ei välttämättä edes tarvitse eri
tyispalveluita.
Lisää resursseja tarvittaisiin myös
ehkäisevään päihdetyöhön.
– Resurssipaine imaisee kunnissa
usein vähäisetkin resurssit ehkäise
vältä päihdetyöltä. Jos tehtäisiin toi
sin, pitkässä juoksussa rahaa säästyi
si varmasti.
● Juhana Unkuri

Selvää Synergiaa – eettisesti kantavaa päihdekasvatusta (toim. Ari Inkinen, Jarmo Kokkonen, Virpi Ruuska) on Helsingin NMKY:n, Kirkkohallituksen ja nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimin yhteisjulkaisu. Julkaisu on tarkoitettu nuoriso- ja päihdetyön
ammattilaisille, alaa opiskeleville sekä kaikille ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille aikuisille ja vanhemmille.
Kirjassa luodaan yhteistä rakennetta yhteistyössä toteutettavalle
eettisesti kantavalle ehkäisevälle päihdetyölle. Kirjan sisältö koostuu
ehkäisevää päihdetyötä eri näkökulmista ja eri toteutustasoilta tarkastelevien toimijoiden artikkeleista. Kirjassa kuvataan kentällä toteutuvia toimintatapoja ja yhteistyön muotoja, joilla toimijat tahoillaan pyrkivät toteuttamaan eettisesti kantavaa päihdekasvatusta.
Julkaisusta on sekä paino- että verkkoversio. Verkkoversio osoitteessa:
http://www.humak.fi/sites/default/files/liitteet/humak_selvaa_synergiaa_verkko.pdf tai hakusanalla osoitteesta www.humak.fi
Kirjan arvio on tämän lehden lopussa.
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Haittojen vähentäminen suo
Mitä haittojen vähentäminen on? Tästä huumausainepoliittisesta
kysymyksestä keskusteltiin Suomessa vilkkaasti 2000-luvun
vaihteessa, enemmän tai vähemmän kiivain äänenpainoin.
Suomeen oli rantautunut muutama vuosi aikaisemmin niin
sanottu toinen huumeaalto, jonka vanavedessä erilaiset
huumeidenkäyttöä koskevat indikaattorit – kokeilu, käyttö ja
haitat – olivat lähteneet nousuun ensimmäistä kertaa 1960-luvun
lopulla esiintyneen ensimmäisen huumeaallon jälkeen.
Julkisuudessa huumausaineidenkäy
tössä ja niiden aiheuttamissa hai
toissa tapahtunutta kasvua kuvattiin
muun muassa ”räjähdysmäiseksi” ja
tämä, Juha Partasen moraaliseksi pa
niikiksikin kuvailema tilanne, loi vi
ranomaisille paineen arvioida nopeas
ti uudelleen suomalaisen huumausai
nepolitiikan suuntaa. Eräs ratkaisuis
ta oli haittojen vähentämisen politii
kan ja sitä edustavan suonensisäisten
huumeidenkäyttäjien terveysneuvon
tapistetoiminnan aloittaminen.

Ensimmäinen haittojen vähen
tämisen ideologiaa noudatteleva ter
veysneuvontapiste perustettiin Hel
sinkiin Sturenkadulle vuonna 1997.
Kyseessä oli huumeita suonensisäises
ti käyttäville ihmisille tarkoitettu pal
velu, jossa heille tarjottiin mahdolli
suutta vaihtaa julkisen, periaatteessa
kaikille avoimen ja ilmaisen palvelun
kautta käytetyt neulat ja ruiskut uusiin
puhtaisiin sekä saada muitakin tervey
tensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen
ja kohentamiseen suunnattuja palve
luja. Pisteen toimintaperiaatteeksi ni
mettiin matala kynnys. Pisteet oli tar
koitettu ensinnäkin huumeita aktiivi
sesti käyttäville. Niihin tullakseen ja
niistä palvelua saadakseen käyttäjän
ei myöskään tarvinnut sitoutua käy
tön lopettamiseen tai edes esittää täl
laisia suunnitelmia.

Miten huumeongelmia
voisi hallita?

Terveysneuvontapisteissä oli kyseessä
hyvin poikkeuksellinen toimintamuo
to aikaisempiin, huumeidenkäytön lo
pettamiseen tähdänneisiin palvelui
hin verrattuna, joiden käytännöt olivat
olleet ajoittain hyvinkin kontrollipai
nottuneita ja moraalisesti virittyneitä.
Pisteiden toimintaan kohdistuikin al
kuvuosina ajoittain hyvin voimakasta
kritiikkiä tästä johtuen. Entinen ylei
nen syyttäjä Ritva Santavuori esimer
kiksi suomi pisteissä tehtävää työtä an
DIAKONIA
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karin sanoin Iltalehden kolumnissaan
vuonna 1999 syyttäen sitä muun mu
assa flirttailusta huumeiden kanssa, jo
ka johtaisi ”helvettiin ja kärsimyksiin”.
Hieman vähemmän latautuneen
huumausaine- ja yhteiskuntapoliit
tisen keskustelun tasolla pohdittiin,
mitä terveysneuvontatoiminnan ja si
tä taustoittavan haittojen vähentämi
sen politiikan aloittaminen toisi oi
keastaan mukanaan huumeongelman
hallintaan. Erääksi uhaksi nähtiin, et
tä politiikan kansanterveystieteeseen
nojaava ”medikalisoitunut” toiminta
tapa saattaisi syrjäyttää agendaltaan
huumeidenkäyttöön liittyvien sosiaa
listen ongelmien hallintaan liittyviä
kysymyksiä. Toinen ilmaan heitet
ty epäily oli, että huumausainepolitii
kan tavoitetasoa ryhdyttäisiin laske
maan haittojen vähentämisen politii
kan myötä. Pyrkimyksenä ei enää oli
sikaan etsiä huumeidenkäyttöön liit
tyville ongelmille ratkaisuja, vaan vain
niin sanotusti hallinnoida niitä ja pitää
ne siedettävinä.

Valta- ja vuorovaikutussuhteet
huumehoidossa

Oma mielenkiintoni haittojen vähen
tämisen politiikkaa ja terveysneuvon
tapisteissä tehtävää työtä kohtaan he
räsi vuosina 2000‒2003 työskennelles
säni projektikoordinaattorina A-kli
nikkasäätiön ja Kansanterveyslaitok
sen toteuttamassa ja sosiaali- ja ter
veysministeriön rahoittamassa tutki
mushankkeessa ”Piikkihuumeiden
käyttäjien riskikäyttäytymisen seu
rantatutkimus” (RISKI). Hankkees
sa kerättiin tilastollista tietoa terveys
neuvontapisteiden asiakkaista ja hei
dän ”riskikäyttäytymisestään” ja sii
hen kuului tiivistä yhteydenpitoa eri
puolella Suomea sijaitseviin terveys
neuvontapisteisiin ja niiden työnte
kijöihin. Omaa tutkimustani motivoi
alusta alkaen käytännöllinen pyrkimys

malaisessa huumehoidossa
selvittää, miltä ajoittain runsaastikin
kiistelyä aiheuttava ja tunteita kuohut
tava haittojen vähentämisen politiikka
näyttää, kun tarkastelunäkökulmaksi
ottaa politiikan ja sen käytännön so
vellutusten parissa eletyn arjen sekä
siellä politiikalle eri toimijoiden tahol
ta annetut arkipäiväiset merkitykset.

Suomessa ei luovuteta

Yksi keskeinen haittojen vähentämisen
politiikan leviämiseen liitetty uhka
kuva on ollut politiikan soveltamiseen
liittyvä eräänlainen luovuttaminen ja
”käsien nostaminen” huumeongelman
kokonaisvaltaisen hallinnan suhteen.
Oman tutkimukseni keskeinen johto
päätös on, että näin ei ole Suomessa
käynyt. Päinvastoin, suomalaisen hait
tojen vähentämisen politiikan saralla
on pystytty luomaan sekä huumeiden
käyttäjille että heidän kanssaan työs
kenteleville ammattiryhmille uusia
tapoja ajatella ja toimia huumeiden
käyttöön liittyvien kysymysten ympä
rillä, ja tällä on ollut puolestaan posi
tiivisia vaikutuksia sekä huumeiden
käyttäjien yksilöllisen elämänhallin
taan että huumehoitojärjestelmän toi
minnan kannalta. Havainnoimastani
terveysneuvontapisteestä oli esimer
kiksi tullut monelle huumeidenkäyt
täjälle paikka, johon he voivat tulla il
man pelkoa arvostelusta tai erilaisten
toimenpiteiden kohteeksi joutumises
ta. Tämänkaltaisella arvostetuksi tu
lemisen tunteella oli käyttäjille puo
lestaan sekä terapeuttinen että luot
tamusta lisäävä merkitys. Toiminnan
parista ohjataan asiakkaita jatkuvas
ti muiden palveluiden piiriin, ja moni
käyttäjä on saanut elämälleen uutta si
sältöä myös toiminnan kautta.

Miten puuttua
huumeiden käyttöön?

Kehitettäessä suomalaista haittojen
vähentämisen politiikkaa tulevaisuu

dessa olisikin tuettava yhä useammin
tätä politiikkaan sisältyvää sosiaalista
ulottuvuutta.
Tutkimusaineistoni osoitti, et
tä esimerkiksi palvelun rahoittajilla
ei välttämättä ollut käsitystä politii
kan soveltamiseen liittyvistä mahdol
lisuuksista käyttäjien marginalisoitu
misen ehkäisijänä. Tämä olisi kuiten
kin tärkeää. Haittojen vähentämisen
ideologia on esimerkiksi levinnyt vii
me vuosina huumeidenkäyttäjien ter
veysneuvontatoiminnan piiristä huu
meidenkäyttäjien korvaushoitoon.
Yhdeksi nykytilanteessa vallitsevak
si uhaksi on nähty, että korvaushoito
käytännöt muuttuvat liian riisutuiksi,
esimerkiksi pelkäksi korvaushoitolääk
keen jakeluksi, jos palveluiden rahoit
tajat eivät ymmärrä, että toimiakseen
haittojen vähentämisen ideologiana so
veltavan palvelun tulee pitää sisällään
paljon muutakin ja sisältää ennen kaik
kea mahdollisuuden käyttäjien
kohtaamiseen.
Toinen keskeinen johto
päätökseni onkin, että huu
meidenkäyttäjiin kohdis
tuvien interventioiden
”menestys” ei ole läheskään
aina kiinni käyttäjien motivaatiosta tai
myöntyväisyydestä. Päinvastoin, inter
ventioiden toteuttamistavoilla on suu
ri merkitys ja tämä vaatii myös ammat
tilaisten kykyä muuttaa omaa toimin
taansa. Terveysneuvontapisteissä teh
ty työ perustui pitkälti sinne tulevien
asiakkaiden tarpeiden ja yksityisyyden
kunnioittamiseen, ja työntekijät pyrki
vät myös tietoisesti ei-hierarkkisiin toi
mintatapoihin. Tällä oli selkeitä posi
tiivisia vaikutuksia: asiakkaat kiinnit
tyivät toimintaan ja saivat tätä kautta
myös uusia tapoja ajatella käyttöään ja
elämäänsä uudella tavalla. Myös heidän
äänensä kuului palvelua kehitettäessä
Ajatus pisteisiin tulevien käyttä
jien toimijuudesta ja sen tukemises
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ta ei pysähtynyt pisteissä vain ajatuk
seen huumeidenkäyttäjistä oikeuksia
omaavina kansalaisina tai asiakkaina,
joka on nykyään useiden yhteiskun
nan palveluiden toimintaa taustoitta
va liberaali ideologia tai eetos. Tämän
lisäksi käyttäjät nähtiin pisteissä eril
lisinä yksilöinä, joilla oli palvelun saa
misen lisäksi oikeus omaan intimiteet
tiin, erillisyyteen ja elämänhistoriaan.
Kuten jo edelläkin nostin esille, tällä
kohdatuksi ja kuunnelluksi tulemisen
tunteella oli puolestaan selvästi muun
muassa ulkopuolisuuden tunnetta vä
hentäviä seurauksia.
Lopuksi, tutkimukseni merkittä
vänä tuloksena voi pitää sitä, ettei ter
veysneuvontapisteissä noudatettu asia
kaskäyttäjälähtöinen hallintapa ollut
johtanut kaaokseen tai kontrollin siir
tymiseen ammattilaisilta huumeiden
käyttäjien käsiin, kuten ehkä toimin
nan varhaisvaiheessa pelättiin. Sen si
jaan pisteeseen oli muodostu
nut uudenlaisia huumeon
gelman hallintatapoja, joi
den kautta sekä huumeiden
käyttäjille että heidän kans
saan työskenteleville terveys
neuvontatyön ammattilaisille oli
avautunut mahdollisuus nähdä toimin
tansa uudessa valossa.
● Riikka Perälä
Post-doctoral Researcher
Center for Research on Addiction,
Control and Governance (CEACG)
Department of Social Research
University of Helsinki

Artikkeli perustuu Riikka Perälän
väitöskirjaan Haittojen vähentäminen
suomalaisessa huumehoidossa.
Etnografinen tutkimus huumeongelman
yhteiskunnallisesta hallinnasta 2000-luvun
Suomessa.
Lue koko tutkimus osoitteesta
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/30102

Päihdetyön erityisyyttä
Mitä tarkoitamme päihdetyön yhteydessä normaalilla ja
erityisellä? Valtaväestöön viittaamme normaalina väestönä,
mutta ikääntyneet ja vammaiset ihmiset näemme erityisinä.
Ihmiset ovat toki monestakin syystä erityisiä, mutteivät
ensisijaisesti ikänsä tai vammansa perusteella. Normaalin ja
erityisen käsitteellisellä vastakkainasettelulla ylläpidämme
sosiaalista marginaalia, johon on aina jonkun osa pudota.
Palvelukontekstissa erityisyys sen sijaan on tervetullut
puhetapa. Sininauhaliiton Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö
(EMPPA) sekä Ikääntyneiden päihdetyö (IPT) puolustavat paitsi
esteettömyyttä myös erityisyyttä palveluiden lähtökohtana.
Päihteet kuuluvat yhä useamman
ikääntyneen elämään. Alkoholia nau
titaan paitsi juhla- ja sosiaalisissa ti
lanteissa, myös esimerkiksi ajankuluk
si, yksinäisyyteen tai kompensoimaan
työelämästä poisjäännin myötä mene
tettyjä sosiaalisia rooleja. Raittiuskas
vatetut, sittemmin sallivamman alko
holikulttuurin omaksuneet suuret ikä
luokat ovat ikääntymisensä kynnyksel
lä mullistaneet aiempien sukupolvien
juomakulttuuriset tavat. Alkoholin
käytön arkipäiväistyessä yhä harvem
pi ikääntynyt on raitis.
Alkoholihaitat ja ikääntyminen
liittyvät yhteen. Ikääntymisen myötä
tapahtuvien fyysisten muutosten – ku
ten kehon nestepitoisuuden vähenemi
sen – seurauksena alkoholilla on aiem
paa arvaamattomammat vaikutukset
ikääntyneen ihmisen elimistöön ja toi
mintakykyyn. Alkoholihaittoja syntyy
herkemmin, ja aistien heikkenemisen
myötä tapaturma-alttius päihtyneenä
kasvaa. Vaikka alkoholinkulutus olisi
nuorempana pysynyt riskirajojen pa
remmalla puolella, ikääntyneenä vas
taava kulutus määrittyy alentuneiden
riskirajojen myötä haitalliseksi.

Vammaiset ihmiset käyttävät päih
teitä samoin perustein kuin suomalai
set muutoinkin. Päihdeongelmien ris
kiä heidän kohdallaan voivat kuiten
kin lisätä esimerkiksi yksinäisyys tai
toimeentulon ja osallistumisen haas
teet. Korkeasta koulutustasosta huoli
matta vammaisten ihmisten on valta
väestöä vaikeampi työllistyä. Alkoho
lilla on keskeinen asema myös monien
kehitysvammaisten ihmisten vapaaajanviettokulttuurissa. Alkoholi yh
distää erilaiset ihmiset, ja sen avulla
sosiaaliset tilanteet voivat tuntua hel
pommilta.

Erityistarpeiden
huomioiminen alkaa
kokemusten kuuntelemista

Vaikka suurin osa ikääntyneistä ja
vammaisista ihmisistä käyttää alko
holia maltillisesti, kaikilla juominen
ei ole hallinnassa. Terveyshaittojen li
säksi hallitsematon alkoholinkäyttö
voi muodostua riippuvuudeksi ja sen
myötä ongelmaksi sekä itselle että ym
päristölle. Päihdeongelma voi syntyä
myös salakavalasti, jos alkoholia mal
tillisestikin nauttiva käyttää samanai
DIAKONIA
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kaisesti lääkkeitä, jotka aiheuttavat yh
teisvaikutuksia alkoholin kanssa. Mo
nesta tulee tietämättään alkoholin ja
lääkkeiden sekakäyttäjä.
Päihdekylläistä elämää viettävä
kokee helposti häpeää ja eristäytyy so
siaalisista kontakteista. Elämänsisäl
lön kaventumisesta huolimatta päih
deongelmista kärsivät ovat ikäänsä tai
vammaansa katsomatta oikeutettuja
myös tekemään itseään ja omaa elä
määnsä koskevia päätöksiä. Sekä vam
maiset että ikääntyneet ihmiset tarvit
sevat palveluita, joissa on huomioitu
heidän erityistarpeensa.
Tarkoituksenmukaisten palvelui
den saamisessa on kuitenkin vielä mo
nia haasteita. Rakennetun ympäris
tön esteellisyyden lisäksi myös asen
teet voivat vaikeuttaa palveluihin pää
syä. Työntekijät saattavat kokea, ettei
heillä ole riittävästi valmiuksia kohda
ta päihdeongelmista kärsivää ikäänty
nyttä tai esimerkiksi kehitysvammais
ta ihmistä. Tiedon lisäksi tarvitaan et
sivää työtä ja kehittävää työotetta, joka
perustuu ihmisten kokemusten kuu
lemiseen.

Woimaa ja Pilkettä elämään

Sininauhaliitto, Suomen CP-liitto ja
Kehitysvammaliitto aloittivat syksyl
lä 2012 yhteistyön, joka johti Woimatiimin ‒ esteettömän vertaisryhmän
– pilotoimiseen. Kehittämistyön ta
voitteena oli parantaa ohjatun vertais
ryhmän avulla vaikeavammaisten ih
misten hyvinvointia ja osallisuutta se
kä mahdollisuuksia löytää omaa elä
mäntilannetta helpottavia tekijöitä il
man päihteitä. Woima-tiimin esteet
tömyys tarkoittaa sitä, että ryhmä ko
koontuu esteettömissä tiloissa ja että
osallistujilla on tarvitessaan mahdolli
suus käyttää avustajaa, puhetulkkia ja
kommunikaattoria. Tapaamisissa kes

etsimässä

Virtaa vertaisuudesta

Miikka Eerola sai syksyllä 2012 CPliitosta vinkin esteettömästä vertais
ryhmästä, Woima-tiimistä. Eerola oli
puolisen vuotta aiemmin lähtenyt ha
kemaan apua päihdeongelmaansa ja
ehtinyt jo miettiä, mihin pääsisi in
tensiivisempien hoitojaksojen jälkeen.
Varsinaiseen päihdehoitoon pääsemi
nen oli sähköpyörätuolin ja kommu
nikaattorin käyttämisen vuoksi ollut
hidas ja mutkikas prosessi. Sen koke
muksen jälkeen Eerolasta oli huojen
tavaa päästä ryhmään, jossa järjestelyt
hoituvat vaivattomasti ja avustamisen
tarpeesta ei tehdä numeroa tai osallis
tumisen estettä.

Markus Mayr y CP-liit to

kustellaan ryhmäläisten valitsemista
aiheista, ja vertaisuus syntyy yhteisten
kokemusten ja itselle tärkeiden asioi
den jakamisesta.
Helsingissä päihdeongelmista
kärsivien ikääntyneiden arjenhallin
taa ovat tukemassa esimerkiksi Pilkeryhmät, jotka syntyivät Helsingin Dia
konissalaitoksen aloitteesta, Sininau
haliiton Liika on aina liikaa – ikään
tyminen ja alkoholi -hankkeen (2005–
2011) osahankkeena. Pilke-ryhmät
ovat vertaistuellisia, ohjattuja päivä
toimintaryhmiä, jotka kokoontuvat
kerran viikossa. Ryhmissä vaihdetaan
kuulumisia, visaillaan, tehdään retkiä
ja tarjotaan monia muitakin vaihtoeh
toja juomiselle sekä vahvistetaan osal
lisuutta. Pilke-ryhmien ideologiaan
kuuluu, että ihminen saa tulla paikal
le sellaisena kuin on, jopa päihtyneenä.
Toiminnan keskiössä on ihmisen koh
taaminen, hyväksyminen ja arvosta
minen, ei elämäntavan muuttaminen.
Sininauhaliitto koordinoi ja järjestää
Pilkeohjaaja-koulutuksia yhteistyössä
Helsingin Diakonissalaitoksen, kun
tien ja seurakuntien kanssa.

Miikka Eerola kannustaa vertaisiaan: ”Usko itseesi, vaikka epäonnistuisit välillä”.

Eerola käy WOIMA-ryhmässä säännöllisesti ja kokee saavansa toisilta
ryhmän nimen mukaisesti voimaa ja
vinkkejä arkeen. On myös helpottavaa
huomata, että muillakin vammaisilla
on samantyyppisiä ongelmia. Toivee
na on, että tapaamisia olisi useammin.
Woima-ryhmän voimavarakeskei
sen lähestymistavan Eerola kokee ter
vetulleeksi.
– Ongelman takana on ihminen,
jonka täytyy käsitellä koko elämään
sä, ja nähdä samalla sen hyviä puolia,
ei vain tuijottaa jotakin vikaa. Rohkai
sen ryhmään mukaan kaikkia, joista
vähänkin tuntuu, että alkaa olla vai
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keuksia jaksamisen kanssa. Onpa ky
seessä mielenterveyden tai päihtei
den käytön ongelmat, kannattaa läh
teä liikkeelle ajoissa, etteivät ongelmat
kasaudu liiaksi ja joudu niiden kanssa
liian syvälle.
● Katariina Hänninen
Ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori
● Irene Komu
Esteettömän mielenterveys- ja
päihdetyön koordinaattori
Sininauhaliitto

www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi
www.emppa.fi

Tyynelän projektiporukkaa.

Tyynelän mallilla tuetaan
päihdekuntoutujaa
Kehittämiskeskus Tyynelän KiipIt-projektissa (2009–2012) tuettiin
päihdekuntoutujaa kuntoutumisprosessin eri vaiheissa. Ammatillista arjen tukea tarjottiin kohtaamalla asiakas ja työskentelemällä
asiakkaan omassa sosiaalisessa ympäristössä. Projektissa tuettiin
ja vahvistettiin asiakkaan arkea, sosiaalista kuntoutumista ja päihteetöntä elämää kiinnipitävällä ja jalkautuvalla työllä seitsemällä
paikkakunnalla Etelä- ja Pohjois-Savossa.
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KiipIt-projektin tavoitteena oli tu
kea päihdekuntoutujan kuntoutumis
ta toimien ammatillisena tukihenki
lönä ja rinnallakulkijana avo- ja lai
tospalveluiden sekä kuntoutujan arki
elämän rajapinnoilla. Tavoitteena oli
löytää yksilöllisiä kuntoutumisen ele
menttejä, jotka palvelivat kuntoutujan
jaksamista, kuntoutumista ja tukivat
oppimista sekä madalsivat päihdepal

veluihin hakeutumisen ja palveluiden
käytön kynnyksiä. Tuen tarve ja muo
dot olivat yksilöllisiä, pyrittiin löytä
mään kunkin vahvuuksia ja voimava
roja sekä huomioimaan erilaiset oppi
mistyylit.

Apua arjen asioihin

Projektityöntekijät jalkautuivat kun
toutujan arkeen viikoittain, jolloin
kuntoutuja kohdattiin hänen omassa
ympäristössään. Työssä otettiin huo
mioon kuntoutujan kokonaisvaltai
nen toimintaympäristö ja korostettiin
raittiiden sosiaalisten suhteiden mer
kitystä ja etsittiin vaihtoehtoista toi
mintaa päihteidenkäytölle. Kuntoutu
jan osallisuutta vahvistettiin mm. tu
kemalla asiointia palveluissa, autta
malla etuuksien haussa ja asunto- sekä
velka-asioissa. Kuntoutujan päihtee
töntä elämää tuettiin henkilökohtai
silla tapaamisilla, tukemalla muutos
motivaatiota, vertaistuella sekä huo
mioimalla yksilölliset oppimisproses
sit. Kuntoutujaa ohjattiin ja saateltiin
tarpeen mukaan avo- ja laitospalvelui
hin sekä otettiin vastaan kuntoutus
jakson jälkeen.
Projektin aikana tuettiin ja vahvis
tettiin projektipaikkakuntien päihde
työn päiväkeskuksia asiakastyössä ja
toiminnan sisältöjen kehittämisessä.
Projektityöntekijät osallistuivat vii
koittain päiväkeskusten toimintaan
olemalla tukena ja mukana mm. yksi
lö-, ryhmä- ja läheistoiminnassa, jär
jestämässä retkiä, leirejä, asiantuntija
vierailuja ja teemaluentoja. Keskeisiä
yhteistyökumppaneita olivat päivä
keskusten lisäksi päihde- ja mielenter
veystyö, sosiaalityö ja kuntouttava työ
toiminta, seurakunnat, Te-toimistot
ja työvalmennuskeskukset. Yhteistyö
verkostojen kanssa tehtiin yhteistyö
tä sekä asiakas- että kehittämistyössä.
Yhteistyöverkostojen päihdetyön osaa
mista ja tietoutta lisättiin mm. koulu
tuksilla ja konsultoivalla työllä.

Onnistuneen prosessin
edellytykset

Toimintamallin osatekijöitä ja onnis
tuneiden kuntoutusprosessien edelly
tyksiä olivat ulkoisen arvioinnin mu
kaan seuraavat: jalkautuva ja kiinni
pitävä työote, jossa kuntoutuja ei jää
missään vaiheessa yksin ongelmineen;

Asiakkaan ja työntekijän lämmin kohtaaminen.

kuntoutujan koko sosiaalisen tilan
teen, ei vain päihdeongelman, huo
mioiminen; vertaistuki ja sosiaa
listen suhteiden laajeneminen; asi
antuntijaverkoston ja kuntoutujan
keskinäinen luottamus, vuorovai
kutus ja yhteistapaamiset sekä kun
toutujan oma tahto. Jalkautuval
la ja kiinnipitävällä toimintamallil
la pystyttiin vahvistamaan kuntou
tujia selviytymistä tukeviin valin

toihin. Päihdekuntoutujien kokemus
ten mukaan heidän päihteidenkäytöl
lensä löytyi vaihtoehtoista tekemistä,
sosiaaliset suhteet laajenivat, elämän
hallinta parani, itseluottamus kasvoi ja
retkahduksista tuli hallitumpia.
Toimintamalli osoittautui tärkeäk
si osaksi paikallista päihdekuntoutu
jan hoitopolkua avo- ja laitospalve
luissa ja toimi kevyemmän tuen mal
lina palvelujärjestelmässä. Päiväkes
kusten merkitys ja paikka kuntoutu
misen ympäristönä todettiin tärkeäksi.
Toimintamallin tuloksena päihdekun
toutujan ja hänen palveluverkostossa
toimineen työntekijänsä näkemykset
asiakastyön ja kuntoutumisen tavoit
teista lähenivät. Kuntoutumisesta tu
li konkreettisempaa, realistisempaa ja
ennen muuta sellaista, johon päihde
kuntoutujan voimavarat riittivät.
● Kirsi Eskola
Kehittämiskoordinaattori
Kehittämiskeskus Tyynelä

Diakonian merkki
Seurakunta, diakoniajärjestö, hiip
pakunta ja Kirkkohallituksen diako
nian ja sielunhoidon yksikkö voivat
myöntää yhteist yökumppanilleen
Diakonian merkin tunnustukseksi
diakonisesta toiminnasta.
Merkki on tarkoit usta 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 kirkkoneuvosto/
seurakuntaneuvosto, järjestön halli
tus, hiippakunnan tuomiokapituli
tai Kirkon diakonian ja sielunhoidon
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toimikunta myöntää Diakonian mer
kin kirkon viranhaltijan tai järjestön
edustajan hakemuksesta.
Yhteisö pitää luetteloa myöntä
mistään huomionosoituksista.
Diakonian merkkiä myy Diako
nia ry. Merkin hinta on 90 euroa se
kä postituskulut.
Tiedustelut
eila.karkkunen(at)evl.fi.

Tiuku Pennanen

ICDP – empaattista ja
kunnioittavaa vuorovaikutusta
Millaisena aikuinen näkee lapsen, vaikuttaa siihen, miten
hän suhtautuu lapseen ja miten hän lasta tai nuorta kohtelee.
Suhtautumistapaa on mahdollista muuttaa tietoisesti
myönteisemmäksi sellaisissakin tilanteissa, joissa lapsi tai nuori
käyttäytyy haasteellisesti ja aikuinen näkee lapsen yksipuolisesti
”mustien” lasien läpi. Positiivinen suhtautumistapa ylläpitää ja
lisää lapsen ja nuoren myönteistä käsitystä itsestään ja vaikuttaa
samansuuntaisesti hänen käyttäytymiseensäkin.
International Child Development
Program eli Kannustavan vuorovai
kutuksen ICDP-ohjelma on kehitetty
Norjassa. Emeritusprofessorien Karsten Hundeiden ja Henning Ryen jo
26 maahan levinnyt ja monenlaiseen
käyttöön sovellettu ohjelma on myös
yksi tapa toteuttaa arjessa YK:n Lap
sen oikeuksien sopimusta.

ICDP-ohjelman ydintä ovat kolme,
toisiaan täydentävää dialogia: emotio
naalinen, merkityksiä luova ja säätele
vä dialogi. Niihin sisältyvät lapsen ke
hityksen kannalta tärkeimmät aikui
sen ja lapsen vuorovaikutustavat.
Vanhempien/aikuisten ja lasten
välisen vuorovaikutuksen laadulla on
ratkaiseva merkitys lapsen emotionaa
DIAKONIA
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liselle, kognitiiviselle ja sosiaaliselle
kehitykselle. Tunnepohjainen dialo
gi vaikuttaa emotionaaliseen kehityk
seen ja merkityksiä luova ja säätelevä
dialogi vaikuttaa kognitiiviseen ja so
siaaliseen kehitykseen. ICDP:n peri
aatteet tuovat näkyville lapsen tarpei
neen sellaisena kuin hän on, vahvis
tavat hänen osallisuuttaan ja osallis
tumistaan, mahdollisuuttaan vaikut
taa vuorovaikutuksessa sekä laajenta
vat lapsen vastuuta omana erillisenä
toimijana.

Aikuinen, millaisena näet
lapsen tai nuoren?

ICDP-ohjelma lisää aikuisen tietoi
suutta siitä, miten hänen oma suhtau
tumistapansa vaikuttaa lapseen ja aut
taa vanhempia ja muita aikuisia tun
nistamaan ja lisäämään jo olemassa
olevaa hyvää vuorovaikutusta lapsen

ja nuoren kanssa. Lisäksi ICDP
auttaa löytämään ja itse oivalta
maan uusia, omaan arkeen par
haiten soveltuvia vuorovaiku
tuksen tapoja lapsen ikä- ja ke
hitysvaihe huomioiden. Keskeis
tä on siis huomioida lapsen vah
vuudet puutteiden sijaan.
ICDP-ohjelma ei jätä aikui
siakaan osattomiksi myöntei
syyden vaikutuksista itseensä,
vaan auttaa myös heitä tunnis
tamaan omat ja muiden ihmis
ten vahvuudet. Positiivisuus aut
taa niin vanhempaa kuin perhei
den kanssa työskentelevää työntekijää
jaksamaan arjessa – ICDP:ssä on tär
keä huomata yhteiset ilon ja kokemi
sen hetket, ja sitä myötä se antaa ener
giaa ja voimavaroja myös aikuisille.

Kannustava ja vahvistava
vastavuoroisuus

Kannustava vuorovaikutus on Suo
messa vielä melko uusi orientaatio
ja siinä on paljon samankaltaisuuk
sia muiden vanhempi-lapsi-vuorovai
kutusmallien kanssa. Se soveltuu hy
vin sekä yksilö- että ryhmämuotoi
seen vanhemmuuden tukemiseen.
ICDP on lasta ja aikuista kunnioitta
va, empatiaan perustuva ja vastavuo
roisuutta tukeva ajattelu- ja toiminta
tapa. ICDP:n tärkeänä periaatteena on
myös, että se ottaa huomioon kulttuu
riset erilaisuudet, jotka saman maan
sisälläkin voivat olla suuria. Tämä on
yksi syy siihen, miksi ohjelma on jo le
vinnyt maailmanlaajuisesti hyvin eri
laisiin kulttuureihin.
ICDP:tä käytetään Pohjoismais
sa paljon kouluissa, päivähoidossa ja
neuvoloissa. Lisäksi menetelmää hyö
dynnetään esimerkiksi kehitysmaaolo
suhteissa ja pakolaisleireillä ja uutena
asiana myös vanhustyössä. Amerikas
sa sitä käytetään ehkäisemään perhe
väkivaltaa. Paraisilla Perhetalo Ank
kurissa ICDP on yhteisenä arvopohja
na koko talon toiminnalle.

ICDP vuorovaikutuksen tukena
päihteitä käyttävissä perheissä

Lapsikeskeisen päihdetyön kehittä
misprojektin (ICDP) tavoitteena on
ICDP-ohjelmaan pohjautuen kehit
tää lasta ja lapsen ja vanhempien kes
kinäistä vuorovaikutusta huomioiva

Onko sinun kolmiosi oikeinpäin?

I C D P S w e d e n A n n e l i e B e r g m a n Wa l d a u

päihdekuntoutusmalli vanhemmille.
Projekti on Ensi- ja turvakotien liiton,
A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton
yhteishanke, jota RAY rahoittaa.
Kehittämisprojektin aikana on
koulutettu 17 ICDP-ryhmänohjaa
jaa. Koulutus on kolmiosainen: kou
lutustaso I mahdollistaa ICDP:n käy
tön osana omaa asiakastyötä ja taso
II antaa oikeuden ohjata ICDP-ryhmiä.
Taso III on kouluttajakoulutus. Tällä
hetkellä Suomessa on vain yksi ICDPkouluttaja, Klara Schauman-Ahlberg,
mutta kolme muuta kouluttautuu par
haillaan tehtävään Ruotsissa. Lisäksi
tämän vuoden lopussa alkaa projek
Tunnepohjainen dialogi
1. Osoita myönteisiä tunteita
ja kiinnostusta yhteyden
luomiseen
2. Seuraa lapsen aloitteita
3. Vaihda myönteisiä tunteita
lapsen kanssa
4. Kannusta ja anna positiivista
palautetta
Merkityksiä luova dialogi
5. Auta lasta keskittymään ja
kohdistamaan huomionsa
6. Anna merkitys kokemuksille
ja tunteille
7. Laajenna ja rikastuta,
syvennä ja selitä
Säätelevä Dialogi
8. Auta lasta hallitsemaan
ja säätelemään itseään
(ohjaa, osoita vaihtoehtoja ja
suunnittele)
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tin tiimoilta ICDP-kouluttaja
koulutus.
Viime vuoden syksyllä saim
me ensimmäiset kokemuk
set ICDP-ryhmien ohjaamises
ta Kotkassa ja joillakin muilla
paikkakunnilla. Suurin osa ryh
mistä oli perheille tai vanhem
mille suunnattuja ryhmiä. Li
säksi ryhmiä pidettiin ammat
tilaisille, jotka työssään kohtaa
vat päihteitä käyttäviä perheitä.
Jo ennen ryhmänohjaamisko
kemuksia koulutuksessa muka
na olevat pystyivät soveltamaan
ICDP-orientaatiota perhe- ja yksilö
kohtaisessa asiakastyössä.
ICDP:n päihdekuntoutuksessa
vanhemmat ja heidän lapsensa kohda
taan tasa-arvoisesti, vastavuoroisesti,
kunnioittavasti ja arvostavasti. Työs
kentelyn keskiössä on nimenomaan
vanhemmuus – ei päihteiden käyttö.
Tämä mahdollistaa ICDP-koulutuk
sessa mukana olleiden työntekijöiden
kokemusten mukaan sen, että ICDPohjelman avulla vanhempien ja työn
tekijöiden on helpompi puhua ja kä
sitellä myös vaikeita asioita. Heitä ei
ole kohdattu ongelmiensa kautta vaan
ensisijaisesti lastensa tärkeinä aikui
sina, äiteinä ja isinä. Vuorovaikutuk
sen myönteisyydestä ja vastavuoroi
suudesta johtuen vanhempien on hel
pompi vastaanottaa tukea. Työnteki
jät tukevat vanhempia näkemään omia
vahvuuksiaan vanhempina ja vahvista
vat heidän itseluottamustaan löytää li
sää uusia myönteisiä tapoja olla vuoro
vaikutuksessa ja vahvistaa tunnesuh
detta lastensa kanssa.
● Virpi Kujala
Vertaistoiminnan kehittäjä
Sininauhaliitto
● Hanna Sellergren
Projektipäällikkö
Ensi- ja turvakotien liitto
Kirjoittajat työskentelevät Lapsikeskeisen
päihdetyön (ICDP) kehittämisprojektissa
Kirjallisuus:
Karsten Hundeide: Vägledande samspel.
ICDP Sweden. 2008.
Karsten Hundeide & Nicoletta Armstrong
(1997): I am a person too. International Child
Development Programme.

Yhteisellä matkalla
Päihdetyön toimintaohjelman rakentuminen Liperin Seurakuntaan

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus hyväksyi kirkon päihdestrategian
syksyllä 2005. Kirkon päihdestrategia on osa valtion alkoholiohjelmaan liittyvää
kumppanuussopimusta. Päihdestrategialla kirkko pyrkii omalta osaltaan siihen,
että päihdekysymykset näkyisivät seurakuntien suunnittelussa sekä varsinaisen
toiminnan että henkilöstöpolitiikan osalta. Olimme jo pidemmän aikaa diakoniatyön
kentässä pohtineet, että olisi hyvä kirjata ylös päihdetyömme toiminta-ajatusta ja
arjen työskentelymallejamme. Kirkon päihdestrategian tueksi Kirkkohallitus myönsi
2008 hankemäärärahan, jolla tuettiin strategian jalkautumista seurakuntiin. Liperin
seurakunta saikin olla yhtenä pilottiseurakuntana laatimassa omaa päihdetyön
toimintaohjelmaa.

Marja Pärnänen
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Eväitä matkareppuun

Työyhteisömme oli osallistunut Pu
heeksi ottamisen koulutuspäivään
talvella 2009. Tuon päivän jälkeen oli
luontevaa lähteä rakentamaan päih
detyön toimintaohjelmaa koko seura
kuntaa kattavaksi. Liikkeelle lähdet
tiin kirkon päihdestrategian henges
sä eli toimintaohjelmaa ryhdyttiin ra
kentamaan kaikkien työalojen yhtei
senä prosessina. Päihdetyön nähdään
helposti kuuluvan vain diakoniatyölle
ja koskettavan diakoniatyössäkin vain
kaikkein syrjäytyneimpiä päihdeon
gelmaisia. Ehkäiseväntyön näkökul
man tuominen mukaan keskusteluun
helpotti kunkin työalan oman roolin
hahmottamista ja toimintaohjelmaan
sitoutumista. Toimintaohjelman laa
timiseen saatiin valtuutus ja tuki seu
rakunnan johdolta alusta saakka. Val
mistelutyöryhmässä oli työntekijöi
tä diakoniatyöstä, nuorisotyöstä sekä
lapsityöstä, ja työryhmää täydennet
tiin yhteistyökumppaneilla kuntasek
torilta, järjestöistä ja poliisista.
Työryhmä osallistui strategiaval
mennuspäivään huhtikuussa 2009.
Päivän tarkoituksena oli antaa eväitä
työryhmälle viedä paikallista strate
giaa eteenpäin. Työryhmän tehtävänä
oli avata päihdetyön kysymyksiä työ
aloille arkisempaan ja helpommin
tunnistettavaan muotoon. Tavoittee
namme oli viedä toimintaohjelman ta
voitteet ja keinot mahdollisimman ar
jenläheiseksi seurakuntatyössä. Tar
koitus on haastaa myös luottamusteh
tävissä toimivat seurakuntalaiset roh
keammin ottamaan päihteet puheeksi
omassa arjessaan ja ohjaamaan lähei
siä avun ja tuen piiriin. Työvälineinä
käytimme kyselykaavaketta, eri teks
tiversioiden palautekierroksia sekä ke
räämiämme faktatietoja toimintaym
päristöstä, kunnan ja järjestöjen pal
velurakenteesta Liperissä.

Jalkautus ruohonjuuritasolle

Touko- ja kesäkuun aikana Seppo
Sulkko kävi konsultaatiokäynneil
lä seurakunnassamme. Ulkopuolisin
silmin hän pystyi haastamaan meitä
myös niiden kysymysten äärelle, jotka

olivat liian lähellä meitä omassa toi
mintaympäristössämme, ja antamaan
meille arvokasta päihdetyön asiantun
tijuutta. Joulukuussa 2009 seurakun
nan päihdetyön strategian ja toimin
taohjelman tuli olla valmiina ja hy
väksyttyinä kirkkoneuvostossa. Syk
syn aikana toimintaohjelmaa työstet
tiin ja syvennettiin ruohonjuuritasol
la. Menimme jokaisen työalan arjen
perustehtäviin, siihen, miten päihtei
den käyttö voi näkyä lapsen, nuoren,
aikuisen ja vanhuksen elämässä. Poh
dimme yhdessä, miten tilanteessa tu
lisi pysähtyä ja toimia. Työryhmä päi
vittää toimintaohjelmaa seurakun
nassamme vuoden välein. Päivitysten
yhteydessä otamme huomioon myös
muut riippuvuudet ja kullekin ajalle
tyypilliset ilmiöt eri työaloilla. Kool
lekutsujana on päihdetyöstä vastaava
diakoniatyöntekijä.

Matka jatkuu; tunnelmia ja
onnistumisen kokemuksia

Päihdetyö oli meilläkin aikaisemmin
nähty vain diakoniatyönä, työnä, jo
ka painiskelee korjaavan työn kentäs
sä. Seurakuntaamme laaditussa toi
mintaohjelmassa päihdetyö nähdään
yhtenä luontevana osana seurakunta
työn kokonaisuutta, varsinkin ennal
taehkäisevän työn näkökulmasta. Toi
mintaohjelman laatiminen vahvisti
myös seurakuntamme sisäistä yhteis
työtä, ja oli antoisaa pohtia työtoverei
den kanssa yhdessä näitä kysymyksiä.
Ennaltaehkäisevä työ eri-ikäisten
lasten, nuorten ja heidän perheiden pa
rissa on arvokasta. Seurakunnan kas
vatustyöllä on monia hyviä työskente
lynpaikkoja kerho- ja leirityössä, missä
he voivat pysähtyä, tukea, vahvistaa las
ten ja nuorten itsetuntoa ja heidän ai
nutlaatuisuuttaan. Uskomme, että ar
votyöskentely lasten ja nuorten parissa
antaa heille vaihtoehtoja, kun he joutu
vat elämässään tekemään päihteiden
käyttöä koskevia valintoja. Lapsi- ja
perhekerhotyön kanssa ja diakonisen
perhe- ja päihdetyön välille on raken
tunut entistä tiiviimpi vuorovaikutus.
Diakoniatyössä olemme myös ra
kentaneet uutena työmuotona päihde
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surutyötä, joka on tarkoitettu päihteil
le läheisensä menettäneiden omaisille.
Toimintaohjelman laatiminen haastoi
meitä pohtimaan sitä, miten pystym
me entistä paremmin tukemaan päih
teiden käyttäjien läheisiä. Toiminta
ohjelma on antanut ammatillista vah
vuutta ja laittanut pohtimaan omaa
työotetta. Se on myös haastanut miet
timään uudelta kantilta jo olemas
sa olevaa seurakunnan päihdetyötä.
Haasteena päihdetyön toimintaohjel
man rakentamisessa ja sen arjessa to
deksi elämisessä oli ja on edelleen se,
etteivät kaikki työntekijät, luottamus
henkilöt ja seurakuntalaiset tunnis
ta ehkäisevän päihdetyön merkitystä
omassa elämässään. Oma suhtautu
minen päihteisiin ja päihteiden muka
naan tuomat kysymykset on jokaisen
pohdiskeltava omalla kohdallaan, en
nen kuin luonteva suhtautuminen voi
olla mahdollista. Tavoitteenamme on
rohkaista ihmisiä välittämään toinen
toisistaan ja tukemaan avun hakemis
ta päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyö selkiytyi

Toimintaohjelma on myös selkeyttänyt
seurakunnan roolia kunnan ja muiden
tahojen kanssa tehtävästä yhteistyös
tä. Olemme kokeneet, että toiminta
ohjelman laatimisen myötä asiantun
tijuuttamme arvostetaan kuntatasol
la entistä enemmän. Yhteistyö on li
sääntynyt myöskin järjestö- ja hanke
tasolla. Olemme yhteistyössä järjestä
neet teemailtoja riippuvuuksien ympä
rille. Niiden ajatuksena on ollut tarjota
tietoa ja herätellä omaa suhtautumista
riippuvuuksiin.
Yhteinen päihdetyön toimintaoh
jelma on myös viestimme ulospäin.
Kynnyksemme on matalalla; jokainen
Jumalan luoma ihminen on arvokas ja
tervetullut osalliseksi seurakuntamme
elämään. Kaikessa seurakunnan työs
sä on tärkeää ylläpitää ja vahvistaa ih
misarvon näkökulmaa, kun kuljetaan
päihteiden käyttäjän ja hänen läheis
tensä rinnalla.
● Minna Kaksonen
● Pirkko Manninen
Liperin seurakunnan diakoniatyö

Viini on viisasten juoma
Samaan aikaan kun suomalaisia muuttaa yhä enemmän
etelän aurinkoon, ovat vanhusten yksinäisyys ja juominen
huolestuttavasti lisääntyneet. Tikittääkö ulkosuomalaisyhteisöissä Espanjassa aikapommi, kun erilainen viinikulttuuri,
päihdeongelmat ja ruokakaupoista haettava alkoholi kohtaavat?
Suomi ikääntyy vauhdilla, ja samaan
aikaan yhä useampi vanhus tarttuu
pulloon. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen viimeisen vuosikymmenen
aikana tekemät tutkimukset kertovat,
että viinan ongelmakäyttö kasautuu
etenkin juuri eläkeiän saavuttaneiden
keskuudessa.
Nimenomaan arkijuomisen, alko
holin säännöllisen käytön, on vanhus

ten keskuudessa havaittu lisääntyneen.
Tuorein tieto vuodelta 2009 puolestaan
kertoo, että yhä harvempi ikäihminen
samaan aikaan on enää täysin raitis.
Syyt vanhusten juomiseen ovat hy
vin tunnetut. THL:n tutkimus vahvis
taa, että esimerkiksi leskeksi jääminen,
läheisten kuolemat, sairaudet, kunnon
heikkeneminen ja haurastuminen, yk
sinäisyys ja ylipäätään elämänhalun
Janne Könönen

menetys saavat eläkeläiset hakemaan
lohtua pullosta.
Samaan aikaan etelän aurinko ja
lämpö houkuttavat yhä useampia suo
malaisia muuttamaan eläkepäiviksi
pois kotimaasta.
Suomalaisille vuosikymmenten ai
kana tutuksi käynyt Espanja on edel
leen ulkomaille muuttavien suoma
laisten ikäihmisten ykkösvaihtoehto.
Tyypillisin tapa on niin sanottu kau
sittainen asuminen, eli talvikauden
viettäminen ulkomailla, kuten EteläEspanjan rannikkoseuduilla.
Siirtolaisuusinstituutin toimitta
man Suomalaiset Euroopassa -kirjan
mukaan maassa asuu 2010-luvun al
kuvuosina pysyvästi 2 000 suomalais
ta, ja talvikuukausina heidän lukumää
ränsä nousee eri arvioiden mukaan pe
räti 15 000–25 000:een.

”Kuningas alkoholi”
Aurinkorannikolla

Suomalaiset osaavat yleensä huonosti
espanjaa ja haluavat asua muiden suo
malaisten lähellä, joten suomalaisasu
tus maassa keskittyy muutamiin pää
paikkoihin, Costa del Solille eteläkär
keen ja Costa Blancalle kaakkoisran
nikolle.
Kun suomalaisten eläkeläisten li
sääntyvä määrä Espanjassa, alkoholin
käytön lisääntyminen ylipäänsä suo
malaisten vanhusten keskuudessa ja
Espanjassa arkipäivään kuuluva viini
kulttuuri sekä kaupoista ostettava hal
pa viina yhdistyvät, ollaan isojen kysy
mysten äärellä.
Aihetta vuonna 2008 tutkinut Antti
Karisto havaitsi, että aurinkorannikkoa
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– Espanjassakin
Janne Könönen

hallitseva halpahintainen ”kuningas
Alkoholi” olikin ottanut vallan turhan
monen suomalaiseläkeläisen elämässä.
Kariston mukaan yksistään viinin
päivittäinen nauttiminen ei vielä kerro
alkoholismista, mutta mikäli suoma
lainen ”väkipakolla ryyppääminen” ja
espanjalainen tapa ”vino tinto por fa
vor” elävät rinnakkain tai yhdessä, ris
kit kasvavat tuntuvasti.
Kun tutkimuksessa kysyttiin tuol
loin Espanjassa asuvilta suomalaisil
ta, kuinka yleinen alkoholiongelma oli
heidän maanmiestensä joukossa, vain
kuusi prosenttia oli sitä mieltä, ettei al
koholi ollut muodostunut kovinkaan
monelle ongelmaksi.
Vallitseva käsitys Kariston mu
kaan oli, että yksinäisillä miehillä al

koholiongelmia oli eniten, mutta myös
yksinäisten naisten koettiin kuulu
van riskiryhmään. Riski ja syy hakeu
tua lasin ääreen syntyi Espanjassakin
yksinäisyydestä, masennuksesta sekä
mielekkään tekemisen puutteesta.

Kirkon rooli
päihdetyössä

Espanjassa juomaan sortuva ulkosuo
malainen on heikoilla senkin suhteen,
ettei Suomen valtion aktiivinen sosiaa
lityö juurikaan ulotu vieraaseen maa
han. EU:n periaatteiden mukaan vas
taanottava valtio huolehtii toisesta
EU-maasta tulevien sosiaalisista tar
peista.
Aurinkorannikolla Malagassa to
sin toimii yksi sosiaalityöntekijä, jon
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ka palkan maksavat sosiaali- ja ter
veysministeriö sekä ulkoministeriö
puoliksi. Suurin päihdetyötä alueel
la tekevä taho on kuitenkin AA-ker
ho, joiden kokoontumisista merkittä
vä osa tapahtuu Suomen kirkon omis
tamissa tiloissa.
Aurinkorannikon suomalaisen
evankelisluterilaisen seurakunnan
johtava pappi Timo Sainio kertoo, et
tä hänen havaintojensa perusteella on
hyvin hankala mitata, miten iso ongel
ma suomalaisten juominen alueella on.
Hänen mukaansa jopa muutosta
parempaan on aivan viime vuosina ol
lut havaittavissa.
– Kuusivuotisen kokemukseni mu
kaan ulkosuomalaisten alkoholismi
täällä Espanjassa saattaa olla pikem
minkin vähentynyt. Ennen oli enem
män tapauksia ja meillä seurakunnan
diakoniatyössäkin kohdattiin ongel
makäyttäjiä paljon. Nyt suomalainen
siirtokunta on paremmin asettunut ja
ehkä myös löytänyt mielekästä teke
mistä.
AA-ryhmien tarve ei kuitenkaan
ole kadonnut mihinkään.
– Niitä on kuitenkin useita, seu
rakunnan tiloissakin kokoontuu 3–4
ryhmää. Tilanne viinan suhteen on
ihan sama kuin Suomessa tai missä ta
hansa, jokaisen pitää itse ratkaista suh
de siihen. Jollekin ehdoton raittius on
välttämättömyys, toisille taas ei.
Jos oman viinapään
kestävyyttä epäilee, on
Sainion mukaan parem
pi miettiä hyvissä ajoin,
kannattaako muuttoa
vieraaseen kulttuuriin,

Janne Könönen

jossa alkoholi kuuluu keskeisemmin
normaaliin elämään, toteuttaa lain
kaan.
– Alkoholia on täällä saatavissa joka
paikasta ja se on halvempaa kuin Suo
messa. Myös ravintoloiden hinnat ovat
edulliset. Jos tästä arvelee tulevan it
selleen suuri ongelma, on hyvä pysyä
kokonaan Suomessa.
– Hoitoonohjausta ja tukijärjestel
mää ei täällä ole käytettävissä sellaise
na kuin se Suomessa on. Mutta jos ti
lanne on hallinnassa, ei tämä ole sen
kummempi paikka kuin muutkaan
asuinseudut.
Ylipäänsä ulkosuomalaisten hen
kisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista
Sainio sanoo, että muutto ulkomaille
vaatii sisukasta luonnetta, sillä sosiaa
liset verkostot eivät synny hetkessä.
Yksinjäämistä vastaan on pakko
taistella, mikäli esimerkiksi puolisoa
ei ole joka hetki vierellä.
– Tärkeintä on järjestää etu
käteen toimeentulo ja asunto.
Monien sairauksien kans
sa täällä on helpompi elää,
mutta liian huonossa kun
nossa ei pidä lähteä.

– Täällä tarvitaan rohkeutta ja ky
kyä sosiaaliseen elämään ja harrastuk
siin. Seurakunnalla on iso merkitys ul
kosuomalaisten parissa Espanjassa.

Seurakunta on turvapaikka

Diakoniapappina aurinkorannikolla
työskentelevä Kaisa Salo myöntää, et
tä tarvetta Espanjassa asuvien suoma
laisten raitistumiselle löytyy yhä.
– Omasta mielestäni, mitä oman
työni kautta olen joutunut näkemään,
suomalaisten alkoholinkäyttö Espan
jassa ei ole ainakaan vähentynyt.
– Jos sairastaa sairautta nimeltä al
koholismi, silloin ainut vaihtoehto on
pysyä raittiina. Täytyy jättää myös se
yksi ainoa viinilasi väliin. Kulttuurilla
ei voi selittää juomistaan, jos siitä on
tullut ongelma. Joku voi ottaa lasilli
sen viiniä ruuan kanssa ja se jää siihen.
Toinen taas ei.
Salo vahvistaa Sainion toteamuk
sen, että mikäli asiat ovat kunnossa
Suomessa, silloin ne yleensä järjesty
vät myös ulkomailla.
– Jos Suomesta lähtee pakoon on
gelmiaan, ne eivät jää sinne vaan seu
raavat mukana.
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Salokin muistuttaa, ettei aurinko
rannikolla ole tarjolla suomenkielis
tä ammattiapua päihde- ja mielenter
veyssairauksiin, tai suomenkielisiä te
rapiapalveluja.
– Tarjolla on toki monia muita pal
veluja omalla äidinkielellä. Silti on
muistettava, että tämä maa ei ole Suo
mi. Viralliset asiat kannattaa hoitaa
ammatti-ihmisten kanssa, jotka osaa
vat kielen ja tietävät miten tulee toimia.
– Etukäteen kannattaa ottaa sel
vää muun muassa harrastustoimin
nasta. Yksin ei kenenkään tarvitse jää
dä, sillä suomiseurat ja erilaiset yhdis
tykset toimivat aurinkorannikolla ak
tiivisesti.
Eräs kaikkein vahvin side Espan
jan suomalaisten välillä on seurakun
ta. Esimerkiksi monet leskeksi jääneet
suomalaiset ovat löytäneet vertaistu
kea kirkon ulkosuomalaistyön kaut
ta, jolloin myös tarve viinan liialliseen
naukkailuunkin on olennaisesti vähäi
sempi.
– Monet ovat löytäneet itselleen
mielekästä tekemistä vapaaehtoistyös
sä seurakunnassa. Jumalanpalvelus pi
detään joka sunnuntai ja pienryhmät
toimivat pääsääntöisesti puoli vuotta
lokakuusta pääsiäiseen.
– Seurakunnan ystäväpalvelutoi
minnan kautta on mahdollista saada
myös ystävä, jos kokee itsensä yksinäi
seksi.
Suomen kirkon ulkomaantyötä
on siis kiittäminen siitä, että se pitää
huolen muuttolinnuistaan, ulkomail
la asuvista suomalaisista.
Seurakunnassa koettu Juma
lan, lähimmäisen ja maanmiehen lä
heisyys pitää mielen virkeänä ja voi
jättää viinan pirun yksinään etsi
mään sitä uutta ”hyvää” syytä, miksi
pulloon kannattaisi taas kerran tart
tua.
● Janne Könönen

Kouluterveydenhoitaja
ei saarnaa
Kouluterveydenhoitajalla on hyvä päivä, kun oppilas
vastaa kiertelemättä päihteisiin liittyviin kysymyksiin.
– Avoimuus kertoo, että on syntynyt luottamus.
Sen varassa on hyvä jatkaa eteenpäin,
sanoo kouluterveydenhoitaja Kati Jolula Oulusta.
Kati Jolula, joka on työskennellyt neljä
vuotta yläasteen ja lukion terveyden
hoitajana, kertoo, että päihdeasiat tu
levat työssä esille varsin luonnollisel
la tavalla.
Niin kutsuttu ADSUME-kysely
tehdään yläasteen terveystarkastuk
sen yhteydessä Oulun kaupungin kou
luterveydenhuollon toimintamallin
mukaan 8- ja 9-luokkalaisille. Päihde
asiat otetaan esille jokaisessa tarkas
tuksessa.
Käytännössä oppilas saa kotiin
täytettäväkseen kaavakkeen, jossa on
toistakymmentä kohtaa. Lomakkees
sa kysytään muun muassa tupakanpol
tosta ja nuuskasta sekä alkoholin käy
töstä seikkaperäisemmin.
On suotavaa, että myös vanhem
mat tutustuvat kyselyyn, jonka ter
veydenhoitaja käy sitten vastaanotol
la luottamuksellisesti läpi jokaisen op
pilaan kanssa.
Lukion ensimmäisellä luokalla teh
dään myös ADSUME-kysely, ja sen li
säksi tytöt pääsevät lukion toisella lää
kärintarkastukseen.
Kysely on varhaisen puuttumisen
väline ja sen tavoite on siilata esiin
mahdolliset päihteisiin liittyvät on
gelmat. Syytä huoleen voi olla, jos op
pilaan poissaolot oleellisesti lisäänty
vät, koulumenestys laskee, kaveripiiri
vaihtuu, harrastukset jäävät ja suhde
perheeseen muuttuu.
Kysely on Jolulan mukaan pääsään
töisesti palkitsevaa työtä.
– Useimmat nuoret puhuvat suo
raan ja kaunistelematta vaikeistakin
asioista. Vaikka eivät he tietenkään
kaikkea minulle kerro.

Lait koulun tukena

Jolula korostaa,
että hän ei koulu
terveydenhoitaja
na halua olla mi
kään sormea he
ristävä saarnaaja.
– Haluan pysäh
tyä jokaisen oppi
laan eteen ja kuun
nella hänen tari
nansa. Tärkeää on,
että tarjoan päih
teistä faktoja, jot
ta nuori voi niiden
avulla itse hoksata, mitä ratkaisuja te
kee.

Suhteessa päihteisiin kou
lussa pelataan yhteiskun
nan yhteisillä pelisäännöil
lä. Tavoite tai ihanne on se,
että nuori elää päihteettö
mästi 18-vuotiaaksi saakka. Kouluvi
ranomaista velvoittavat lastensuoje
lulaki ja alkoholilaki, joka määrittelee
myynnin ja hallussapidon ikärajat.
Miedot huumeet nousussa
Koulun kuuluu ottaa yhteyttä ko Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen
tiin, jos on aihetta epäillä, että alaikäi (THL) tutkimusten valossa raittiiden
nen askaroi liikaa alkoholin kanssa. Jo nuorten osuus on lisääntynyt. Sen si
lula, jolla on myös sairaanhoitajan ja
jaan mietojen huumeiden kokeilu on
diakonian koulutus, kertoo joutuneen kasvanut ja suhde kokeiluun muuttu
sa näissä merkeissä soittamaan oppi nut sallivammaksi. Esimerkiksi kanna
laan kotiin ani harvoin.
bista tarjoavat Oulussakin yleensä tu
– Se ei ole helppoa etenkään silloin, tut ja kaverit.
Harva nuori aikuistuu ilman alko
kun asia tulee vanhemmilleyllätykse
nä. Ensireaktio voi olla voimakas, mut holin kokeiluvaihetta. Näin ovat edel
liset sukupolvetkin tehneet.
ta kyllä vanhempi kuuntelee ja moni
Joulula muistuttaa, että kodin esi
myös kiittää yhteydenotosta.
Kaikki nuoret eivät ole yhteistyö merkki vaikuttaa nuoren alkoholin
haluisia, kun puututaan heidän alko käyttöön. Jos kotona nautitaan viiniä
ruuan kanssa, se antaa kohtuukäytön
holin käyttöönsä.
mallin ja suojaa nuorta. Vanhempien
– Kerran kaverit tulivat juttelemaan
minulle, kun pelkäsivät ystävänsä
runsas alkoholikäyttö viikonloppuna
suuttuvan, jos he ottavat päihteet pu voi johtaa päivänvastaisen hällä väliä
heeksi. Työntekijänä ja aikuisena mi -suuntaan.
nun oli otettava yhteys kotiin, vaikka
Toistaiseksi Jolula ei ole kuullut
se ei mukavaa ollutkaan.
oppilaidensa syyllistyneen päihtynei
Nuorilla on joskus alkoholinkäy nä rikoksiin.
– Onneksi!
tön rajoituksissa tapana moittia omia
Kun isommat päihdeongelmat kos
vanhempiaan kalkkiksiksi, ikään kuin
kettavat koulua, käännytään yhteistyö
kaikkein muiden kotona olisi paljon
väljemmät säännöt.
kumppaneiden, sosiaalitoimen, päih
Tässä vanhempien on Jolulan mie deklinikan ja poliisin puoleen. Mutta
lestä syytä pitää puolensa, vaikka ka se on jo toinen juttu.
veripiiriin kuuluminen on nuorelle tär
keä eikä siitä hevin halu tulla suljetuk
● Lea Lappalainen
si ulos.
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Päihdetyön

A-klinikkasäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja THL järjestivät
Päihdetyön opetuksen ja koulutuksen päivän 7.2.2013 Helsingissä
teemalla Päihdetyön kulttuuri muutoksessa – populaarikulttuurin
hyödyntäminen päihdetyössä ja päihdetyön opetuksessa.
Päihdeopetuksen päiviä on järjestetty vuosittain vuodesta 2001.
Niiden tarkoituksena on jakaa ajankohtaista ja monitieteistä
tietoa päihteistä, käytön ja palvelujärjestelmän muutoksista,
riippuvuuksista ja erilaisista hoito- ja kuntoutusmuodoista laajasti
sosiaali- ja terveysalan päihdeopettajille ja kouluttajille. Päivillä on
tilaisuus verkostoitumiseen sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon.
Käsittelen tässä vain kahta päivillä esillä ollutta alustusta, joiden
teemana oli populaarikulttuuri.

Populaarikulttuurin
hyödyntäminen
päihdetyön opetuksessa

Populaarikulttuuri ja nk. korkeakult
tuuri asetetaan usein vastakkain si
ten, että populaarikulttuurin katso
taan olevan jotenkin toisarvoista, pas
sivoivaa ja jopa käyttäjälleen vahingol
lista. Sitä hyödynnetään opettajien ko
kemusten perusteella päihdealan ope
tuksessa yllättävän vähän ottaen huo
mioon, että populaarikulttuurilla ja si
tä tukevilla medioilla on iso rooli opis
kelijoiden päihdeasenteiden muodos
tumisessa. Ne peittoavat usein kou

lutuksen ja opetuksen vaikutukset
vetoamalla opiskelijoiden tunteisiin
ja kokemukseen. Päihdetyön opetuk
seen sisältyy aina jossain määrin myös
päihdekasvatuksen elementtejä – sitä
enemmän, mitä nuoremmista opiske
lijoista on kyse.
Opiskelijat elävät keskellä popu
laarikulttuuria ja heidän omat nuori
sokulttuurinsa ovat myös oppilaitok
sissa läsnä. Alkoholiin nuoret törmää
vät kaikkialla. Musiikki, elokuvat, tele
visio, mainonta, netti, lehdet sisältävät
kaikki monenlaisia erilaisia viestejä al
koholin käytöstä ja käytön seurauksis
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ta ja tarjoavat mahdollisuuksia monen
laisiin tulkintoihin. Suomessa alkoho
li näyttäytyy esim. osana rockin rap
pioromantiikkaa, mutta yhä useammin
tässä roolissa ovat huumeet. Päihteet
ovat kieltämättä osa rockromantiikkaa,
mutta eivät kuitenkaan useimmille.

Juominen on
yhdessäolon tekniikka

EHYT ry:n erityissuunnittelija Antti Maunu käsitteli puheenvuorossaan
nuorten juomisen sosiaalisia motiiveja
ja ongelmajuomisen sosiaalisia kehyk
siä. Esitys perustui hänen tutkimuk
seensa, joka oli kerätty eri koulutusalo
ja, sukupuolia ja paikkakuntia edusta
vilta opiskelijaryhmiltä siten, että hei
tä oli pyydetty kirjoittamaan elokuva
käsikirjoitus, jossa he kuvaavat haus
kimman ja inhottavimman mahdol
lisen juomistilanteen. Tutkimuksen
sa perusteella hän toteaa, että nuo
ret juovat kokeakseen suuria sosiaali
sia emootioita, jotain arjen ylittävää ja
että se liittyy vahvasti hauskanpitoon.
Nuoret kuuluvat erilaisiin ryhmiin so
siaalisen taustansa tai viiteryhmänsä
perusteella, joten eri ryhmien juomi
nen on erilaista. Mikään tutkittavista
ryhmistä ei puhu tai ajattele juomista
sinänsä, vaan keskustelu polveilee yh
dessäolosta, reissaamisesta ja tanssi
misesta hauskanpitoon. Hauskuus on
sosiaalinen tunne, joka kertoo poruk

kulttuuri muutoksessa

Juoppohullun päiväkirja

Anki Pulliainen Kännikapina -liik
keestä (http://www.kannikapina.fi/)
esitteli Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirja -elokuvan esiin nos
tamia näkökulmia. Kännikapina teki
yhteist yötä elokuvatiimin kanssa. Yh
teistyön muotoja olivat elokuvaliput,
kirjat, haastattelut ja kommentit se
kä ”kasvojen” antaminen Kännikapi
nan käyttöön. Kännikapina on kan
salaisten ja kansalaisjärjestöjen yhtei
nen liike humalan ihannointia vastaan.
Se on osa Raittiuden Ystävien toimin
taa, mutta avoin kaikille, jotka halua
vat olla mukana päihdeneutraalin yh
teiskunnan luomisessa.
Elokuva Juoppohullun päiväkirja perustuu Juha Vuorisen kulttiro
maanin aseman saaneen kirjan en
simmäiseen osaan. Sen on ohjannut
Lauri Maijala. Elokuva kertoo 30-vuotiaasta rapajuoposta Juha Bergistä,
jonka elämä kietoutuu Helsingin Kal
lioon. Hänellä ei ole aikomustakaan
muuttaa elintapojaan. Pulliainen ky
syi meiltä opettajilta, näyttäisittekö
elokuvan nuorille.
Julkisuudessa elokuvan esiin nos
tamat ensi reaktiot olivat tyyliin: ”Taas
yksi nuorille suunnattu juomista heh
kuttava elokuva!” Tämä oli myös opet

tajayleisön reaktio, joista vain muuta
ma oli nähnyt ko elokuvan. Pulliai
sen mukaan elokuva ei ihannoi kän
niä, vaan ”elokuvahahmojen huma
lahakuisuuden takana ovat yksinäi
syys ja henkinen paha olo. Elokuvan
opetus on oppia hyväksymään se, et
tä jokainen kelpaa itsenään – sellaise
na kuin on”. (ohjaaja Maijala.) Päihteet
voidaan esittää houkuttelevina, juomi
nen on kivaa, fiksua, kulttuuriin kuu
luvaa tai ne voidaan esittää huonos
sa valossa käyttämällä samaistutta
via, surullisia ihmiskohtaloita tai iva
ta kännäilyä tekemällä kännikulttuuri
säälittäväksi, kuten Kännissä olet ää
liö -mainoskampanjassa. Opetukses
sa voitaisiin esim. opiskelijoiden kans
sa tutkia suomalaisen kulttuurin päih
demyönteisyyttä populaarikulttuurin
avulla analysoimalla elokuvia, musiik
kia, nuorten palstoja netissä jne.

Marjut Hentunen

kaan ja maailmaan kuulumisesta. Al
koholi toimii sosiaalisen hauskanpi
don voiteluaineena ja juominen on yh
dessäolon tekniikka. Ongelmaksi juo
minen muuttuu silloin, kun juominen
on ainoa asia, mikä yhdistää, kun päih
teettömät yhteisöt ovat liian heikko
ja tai kun juominen irtoaa ryhmästä.
Ongelmia voidaan ehkäistä, kun saa
daan aikaan kulttuurinen muutos, jos
sa juominen ei ole enää sosiaalisuuden
symboli.

Päihteettömyys
on oma valinta

Raitis ei tänä päivänä ole kovin me
diaseksikäs sana, joten päihteettömyy
den houkuttelevuutta voitaisiin lisätä
osoittamalla, että päihteettömyys ei
ole pakko vaan oma valinta. Medias
sa voitaisiin tuoda raittiit julkkikset ja
heidän taustansa positiivisella tavalla
esiin, samoin baarikulttuurille vaih
toehtoja, kuten eurooppalainen kah
vilakulttuuri. Toisaalta on muistetta
va, kuten Antti Maunu totesi, että nuo
risokulttuurit ovat erilaisia ja myös
nuorten yhteiskunnallinen tausta on
erilainen, joten se, mitä yksi nuoriso
ryhmä tavoittelee, on toiselle täysin
merkityksetöntä.
Kun nuorten oppiminen päihde
työhön rakentuu myös nuorten arki
päivänään kokemista erilaisista kult
tuurin muodoista, populaarikulttuu
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rin tarjoamia mahdollisuuksia kan
nattaa päihdetyön opetuksessa hyö
dyntää; ennakkoluulottomuus voi vie
dä tulevaisuudessa pitkälle.
Seuraavat päihdeopetuksen päivät
järjestää Oulun ammattikorkeakoulu
8.–9.5.2014 Oulussa.
● Hannele Tainio
Lehtori (päihde- ja pelikoulutukset)
Diakonia-ammattikorkeakoulu
hannele.tainio@diak.fi
Lisätietoa Diakin koulutuksista
http://www.diak.fi/tyoelama/Koulutukset

Mikko Jur vanen

Kohtalon
kolhi mia

Levollinen katse ja ystävällinen ole
mus. Mikään ei kieli siitä, että tässä
istuu törkeästä huumausainerikokses
ta tuomittu vanki.
Ari, 36, suorittaa rangaistuksensa
viimeiset kuukaudet valvotussa koe
vapaudessa Tarpoilassa. Toisin sanoen
hän kantaa taskussaan kännykän ko
koista laitetta, josta vankilaviranomai
set voivat seurata hänen kulkemistaan.
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Mikko Jur vanen

Sipoon luonnonkauniissa
maisemissa asustelee kirjava
joukko miehiä, jotka yrittävät
löytää elämälleen tarkoitusta
ja opetella uudet käytösmallit
päihdeongelmaisten
kristillisessä kuntoutuskodissa,
Tarpoilassa.

Mikko Jur vanen

Mikko Jur vanen

Kyö st i

M a rko

nyt vähiin, kun pappi käy täällä vain
– Aloitin 13-vuotiaana huumeitten
käytön ja olen ollut riippuvainen lähes
kerran viikossa. Uskon ei tarvi olla
kaikkiin olemassa oleviin huumeisiin.
jäykkä asia, kaipaan siihen rentoutta.
Ja vankilassako pääsit huumeista
Puolitoista kuukautta on enää jäl
eroon?
jellä rangaistuksesta. Sen jälkeen Ari
– Vankilassahan on helppo käyttää
suunnittelee ryhtyvänsä opiskelemaan
huumeita, Ari hymähtää.
– ensin lähihoitajaksi ja sitä kautta
Hänen 5-vuotias tyttönsä oli syynä
päihdehoitajaksi.
elämänmuutokseen.
– Tyttö on huostaan otettu, mutta
Sipoon saksofonisti
näen häntä kerran kuussa.
Sipoon metsistä poliisi toi Tarpoilan
Ari sanoo myös kyllästyneensä ka suojiin kovia kokeneen miehen. Hänel
tuelämään.
lä oli takanaan avioero ja aivokasvai
– Sen hallitsen jo. Nyt pitää oppia
men leikkaus, eikä hänellä ollut kotia,
käytösmallit uusiksi.
mihin mennä.
– Lapset on huostaan otettu, mutta
Tarpoilassa hän saa asua pihamö
kissä omassa rauhassaan, mutta nou minun valitsemaani helluntailaisper
see joka aamu ajoissa hoitamaan oman
heeseen, kertoo Marko, 40.
– Siellä heillä on hyvä olla ja he saa
vastuualueensa eli aamiaisen tekemi
vat elää turvallisen lapsuuden.
sen koko porukalle.
Ari on tyytyväinen siitä, että Tar
Tarpoilassa Marko kertoo koke
poilaan tullut uusi ohjaaja on uskossa. neensa antoisan kuntoutusjakson. Siel
– Se on hyvä asia, sillä usko on jää lä hän saa vertaistukea, voi soittaa aina
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Mikko Jur vanen

To m i

välillä saksofonia ja pääsee nauttimaan
Sipoon parhaan rantasaunan löylyistä.
– Tämä on siunattu paikka, hän sa
noo.
Lapsiaan hän kuitenkin ikävöi ko
ko ajan.
– Olen tavannut heidät viimeksi
kesäkuussa. Kävelin heidän luokseen
täältä Tarpoilasta Tapiolaan. Menin
Keravan kautta, niin siitä kertyi var
masti 50 km matkaa.
Markon makuuhuoneessa Tarpoi
lan yläkerrassa on seinällä poikien pii
rustuksia ja valokuvia. Marko esittelee
myös isoa valokuvakirjaa, jonka sijais
vanhemmat ovat hänelle tehneet. Siinä
on kymmenittäin kuvia kahdesta lii
natukkaisesta pikkupojasta kesäisissä
puuhissaan: retkellä, ongella, sijaisäi
din sylissä. Kaikki näyttävät onnelli
silta ja nauravilta.
– Selvisin avioerosta ja selvisin nel
jän sentin aivokasvaimestakin. Us

kon johdatukseen ja luotan Jumalaan,
Marko sanoo.

Päivä kerrallaan

Nauravat nakit on aseteltu koristeelli
sesti vadille, toisessa vadissa on rans
kalaisia perunoita, ja kulhossa raikas
salaatti.
– Kerran viikossa on roskaruoka
päivä ja se snagaripäivä on tänään,
naureskelee Tomi anteeksipyydellen.
Muut Tarpoilan asukkaat, kuusi
miestä ja kolme henkilökuntaan kuu
luvaa naista todistavat yhdestä suusta,
että Tomi on loistava ruoanlaittaja, oi
kea gourmet-kokki!
Tomi on ottanut tehtäväkseen päi
vittäisen ruoanlaiton. Siihen kuuluvat
myös ruokalistan laatiminen ja ostos
ten teko budjetin puitteissa.
– Eihän siitä mitään tulisi, jos tääl
lä vain peukaloita pyörittäisin, hän to
teaa.
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Tomi kertoo olevansa sellainen ta
vallinen tapaus, eli suomalainen mies,
joka etsii lohtua ja ratkaisua alkoho
lista.
– Se laukesi silloin kun näin sähkö
postissa viestin, jossa luki: ”Teidät tuo
mitaan avioeroon.”
Hangonkadun katkaisuasemalla
Tomi oli jutellut diakonin kanssa, joka
ehdotti kuntoutusta Tarpoilassa.
– Tämä on rauhallinen paikka luon
non keskellä, ja täällä on hyvä panna
rakennuspalikat uuteen järjestykseen.
Jalat maassa, sydän taivaassa, Tomi to
teaa.
– Jäin tyhjän päälle, kun koti ja
kaikki muukin oli vaimon nimissä.
Niitä sitten setvitään aikanaan. Olen
uskossa, otan päivän kerrallaan.
Tarpoilassa Tomi uskoo löytä
vänsä mielenrauhan, vaikka toivoi
sikin enemmän yhteyksiä eri seura
kunnista.
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Mikko Jur vanen
Mikko Jur vanen

Yksi konkreettinen toivekin hänel
lä on: hän toivoisi TV 7:n ohjelmien
näkyvän Tarpoilassa.

Kohtalo puuttui

Olohuoneessa kiiltelee hieno te
levisio. Sen on lahjoittanut Kyösti eli
Kössi, 55.
– Voitin 500 euroa ässäarvalla en
nen joulua ja sillä ostettiin uusi televi
sio, hän kertoo.
Kössi on neljättä kertaa Tarpoilas
sa toipumassa,
– Kaikki oli hyvin siihen asti, kun
kohtalo puuttui elämääni. Vaimo kuo
li kesäkuun 22. päivänä 2006 autoko
larissa.
Ensin Kössi vaihtoi heidän yhtei
sen kotinsa pienempään, ja sitten hän
joi senkin. Ilomantsissa olisi siskojen
kanssa yhteisomistuksessa vanha ko
titalo keskellä metsää.
– Pitäisi vaan ensin löytää emän
tä, jonka kanssa sinne muuttaisi, hän
suunnittelee.

Kolme naista

Tarpoilassa on yhteensä 8 miespaik
kaa, jotka ovat etenkin talvisaikaan
tarkkaan miehitettyjä. Sirja Ingalsuo
johtaa paikkaa jo viidettä vuotta pe
räkkäin.

Ta rp o il a n o

lo h u o n e

– Rajattomuus on tavallisin ongel
ma täällä, ennen kuin asiakkaat si
säistävät talon yhteiset säännöt. Ker
ran viikossa kokoonnutaan pohtimaan
asioita yhdessä ja pyritään ottamaan
huomioon kaikkien mielipiteet.
Yleensä Tarpoilassa viivytään vä
hintään kolme kuukautta. Sirjan mu
kaan se ei välttämättä riitä, ja joku on
ollut siellä vuodenkin.
– Asiakkaan puolia täytyy pitää sii
hen asti, kunnes omat siivet kantavat.
Kadulle täältä ei ketään lähetetä, vaan
täytyy olla joku paikka ensin tiedossa.
Sosionomi-diakonin koulutuksen
saanut Sirja korostaa sitä, että paikka
on päihteetön, joten retkahtaminen on
vakavin asia.
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– Silloin täytyy päättää, miten ede
tään. Tapahtuuko ulkokirjaus heti, vai
yritetäänkö vielä jatkaa.
Periaatteessa Tarpoilan asukkaat
viettävät yöt keskenään, ilman valvo
jaa. Yllättävän vähän siitä on kuiten
kaan kertynyt huolia.
– On täältä joskus löytynyt aamul
la tyttöystävä kännissä ja kerran jou
duttiin kutsumaan poliisit, kun kaksi
asukkaista oli juhlinut uudenvuoden
yönä, Sirja kertoo.
– Pääsääntöisesti he ovat kuitenkin
herrasmiehiä, eikä koskaan ole tarvin
nut pelätä. Jos joku ryppyilee, varmaan
muut puuttuisivat siihen.
Kaikkein uusin ohjaaja, sosiono
mi-diakoni Kaarina, vakuuttaa tunte
vansa alan miehet jo entuudestaan, sil
lä hän on pitänyt Ilomantsin korvessa
päihdekuntoutuskotia.
– Joskus olin siellä ihan yksin. Yh
tenäkin yönä myrsky irrotti ulko-oven,
mutta silloin otin kyllä hiilihangon
sängyn alle, hän sanoo nauraen.
Tarpoila tuntui hänestä heti hy
vältä paikalta, varsinkin kun se toimii
hengelliseltä pohjalta.
– Se oli kuin vastaus rukouksiini. Ja
järvikin vielä!
Keravalla asuva viiden lapsen äiti
Kaarina taittaa matkan autolla 35 mi
nuutissa, mutta hän odottaa vain sitä,
että voisi kesäoloissa viilettää mootto
ripyörällä töihin.
Toinen ohjaajista on viime elokuus
sa aloittanut sosionomi Minna. Hän
on pieni ja naisellinen, joka rakastaa
omien sanojensa mukaan kaikkea kau
nista, röyhelöitä ja pitsejä.
– Haluaisin laittaa tyttöjen hiuksia
ja kynsiä, mutta minulla on neljä poi
kaa, joten joudun viettämään aikani
fudiskentällä, hän toteaa.
– Katson ihmeissäni Kaarinaa ja
Sirjaa, jotka ovat molemmat mootto
ripyöränaisia. Mutta oikeastaan se on
kivaa, kun olemme niin erilaisia.
● Marjut Jousi

MENNINKÄINEN

Miten pappi
voi olla pedofiili?
Miksi katolisen kirkon papeissa on niin paljon ho
moja ja pedofiilejä?
Eräs tunnettu teoria selittää asian näin:
Katolisen kirkon papiksi voi ryhtyä vain erit
täin hurskas mies, joka sitoutuu naimattomuteen,
perheettömyyteen ja seksittömyyteen.
Tällaisia tyyppejä ei löydy tuosta vaan. Seli
baattiin sitoutuvan tie kun on melko raskas ja yk
sinäinen. Katolinen kirkko kärsiikin kovasta pap
pispulasta.
On kuitenkin eräs muista erottuva pappisha
lukkaiden joukko. Painotan nyt, että jatkossa sa
nottu ei koske kaikkia kandidaatteja, vaan vain
tiettyä joukkoa heidän keskuudestaan.
He ovat nuoria miehiä, jotka tuntevat taipu
muksen homoseksuaalisuuteen tai pedofiliaan.
He kuitenkin tuomitsevat tämän ankarasti, mikä
onkin oikein pedofilian osalta. Samalla he kokevat
syvää syyllisyyttä. Heistä voi tuntua, ettei heistä
ole normaaliin elämään ollenkaan.
Yksi tapa hakea ratkaisua tilanteeseen on ha
keutua papiksi. Silloin lätkäistään kaksi kärpästä
yhdellä iskulla. Kun perhe ja avioliitto ei kiinnos
ta, pappisala sopii hyvin.
Lisäksi he mieltävät pappiskutsumuksen uh
rina. He antavat itsensä Jumalalle ja kirkolle sii
nä toivossa, että vastalahjaksi he saavat anteeksi
ja parantuvat taipumuksestaan.
Ja vaikka he eivät parantuisikaan, pappeus tu
kee heitä taistelussa kiellettyä halua vastaan. Pa
piltahan odotetaan korkeaa moraalia ja selibaattia.
Tällainen psykodynaaminen kuvio selit
tää, miksi katolisen kirkon papeiksi hakeutuu
poikkeuksellisen paljon homoseksuaaleja ja pe
dofiileja.
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Osa kiellettyä halua kokevista papeista onnis
tuukin kamppailussaan. Selibaattilupaus pitää.
Joidenkin vene alkaa kuitenkin vuotaa. Kun
papin työtä on tehty jonkin aikaa, homma on ar
kistunut. Työ on koettu yksinäiseksi, raskaaksi ja
leimaavaksi. Pappeus on totisesti uhri kirkolle ja
Jumalalle.
Mutta halu miehiin tai lapsiin ei vaan lakkaa.
Kun sen kanssa on jonkin aikaa kamppailtu, mieli
ryhtyy kaupantekoon. Olen antanut koko elämäni
kirkolle, joten ehkä saan pitää tämän yhden pie
nen osa-alueen itselleni.
Niinpä papit ryhtyvät luvattomiin suhteisiin.
He toki tuomitsevat toimintansa, erityises
ti pedofiilipapit pitävät itseään suurina syntisinä.
Syyllisyyttä kuitenkin helpottaa se, että he ovat
antaneet koko elämänsä kirkolle. Ehkä se hyvit
tää siveettömyyden synnit.
Sitten on pieni joukko niitä pedofiilejä, jotka
alunperinkin hakeutuvat kristilliseen toimintaan
vain yhdestä syystä. Saadakseen hyveellisen kulis
sin pedofilialle. Sitten he junailevat itsensä sellai
siin työtilanteisiin, joissa voivat harjoittaa taipu
muksiaan jäämättä kiinni. Onneksi kuitenkin pe
dofiilinen käyttäytyminen on kirkossamme vain
marginaalinen ongelma, vaikka sen kohtaamalle
läpi elämän säilyvä haava.
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Elämänkokemus
auttaa päihdetyössä
Päädyin opiskelemaan sosionomiksi Diakonia-ammattikorkeakouluun syksyllä 2011, ja opintoja on nyt takana noin kaksi vuotta.
Matkani sosiaalialalle on ollut pitkä ja mutkainen. Vietin
lapsuuteni Itä-Helsingin Kontulankaaressa, jossa päihteet ja
niihin liittyvät lieveilmiöt näyttelivät suurta osaa ihmisten
elämässä. Myös omassa perheessäni. Ehkäpä tästä syystä kokeilin
peruskoulun jälkeen lähihoitajaopintoja, tullen kuitenkin siihen
tulokseen, ettei minusta ole tälle alalle. Joskus omien
kokemuksien hyödyntäminen ei ole ajankohtaista, vaan niitä on
työstettävä ja annettava ajan kulua ennen käyttöönottoa.
Käytin useita vuosia yrittäen löytää sen oman juttuni. Opiskelin
usealla eri alalla, kävin aikuislukion ja työskentelin eri aloilla
pätkätöissä. Päädyin lopulta päihdealalle tuttavani pyytäessä
minua ohjaajaksi erääseen kumppanuustaloon. Kahden vuoden
työskentelyn jälkeen päätin lähteä kouluttautumaan sosiaalialalle.
Kaikki eivät näe päihdekuntoutuji
en kanssa tehtävää työtä mielekkäänä,
jotkut pelkäävät kohdata huumeriip
puvaisia ja jotkut kokevat, ettei oma
uskottavuus riitä työhön tämän vaati
van asiakasryhmän kanssa. Itse koen
päihderiippuvaisten kanssa tehtävän
työn luonnollisena ja olen huoman
nut, että pystyn hyödyntämään myös
omia elämänkokemuksiani auttaes
sani toisia löytämään uudenlaisia toi
mintatapoja. Päihdetyötä tehdään ko
ko persoonalla, ja kun tuo esille omia
kokemuksiaan ammatillisten valmiuk
sien lisäksi, kokemukseni mukaan pys
tyy olemaan uskottava jo opiskelijana
tai vastavalmistuneena.

Lääkkeillä hoidetaan
seuraus, ei syitä

Suomalaisessa kulttuurissa ja yhteis
kunnassa päihteet ovat keskeisessä
roolissa. Väittäisin, että jokaisessa su
vusta löytyy joku, jolla on päihteiden
kanssa ongelma. Päihderiippuvaisten
ongelmat koskettavat yhteiskuntaam
me laaja-alaisesti. Nykysuuntaus ja

huoleni aihe näyttävät kuitenkin ole
van, että laadukkaista päihdepalveluis
ta karsitaan ja etsitään halvempia kei
noja käsitellä päihdeongelmia.
Viimeisten kymmenen vuoden ai
kana huumeriippuvaisten palvelut
ovat supistuneet ja muuttuneet lää
kepainoitteisimmiksi.Huumemark
kinoille on tullut yhä enemmän kor
vaushoitolääkkeitä, joita huumeriip
puvaiset käyttävät päihtymystarkoi
tukseen ja joita tarjotaan myös kor
vaushoitomuotona riippuvuuteen.
Korvaushoito näyttää vallanneen ison
siivun huumeriippuvuudesta kärsi
vien hoidossa käytettävistä varoista,
mutta myös ajatusmaailma on kään
tynyt siihen, että ensisijaisesti hoito
na tarjotaan lääkkeitä. Jotkut nuoret
aloittavat huumeiden käyttönsä ni
menomaan korvaushoitolääkkeeksi
tarkoitetuilla valmisteilla ja tulevat
niistä riippuvaisiksi. Vaikuttaa kes
tämättömältä kehitykseltä, että riip
puvuutta hoidetaan sitä aiheuttavilla
lääkkeillä ilman, että ihmisen oikeita
ongelmia edes yritetään ratkoa.
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Panokset yksilön kuntoutukseen

Markkinoille on myös tullut uusia, ko
via huumeita, joiden käytöstä on seu
rannut paljon huumekuolemia ja mie
lenterveysongelmia. Haittojen vähen
nys on nyt ajankohtainen trendi. On
hyvä, että haittoja pyritään vähentä
mään ja marginaalissa elävien ihmis
ten hyvinvointi kiinnostaa. Kiinnostus
kohdistuu kuitenkin enemmän yhteis
kunnan kuin yksilön haittojen vähen
tämiseen. Toivon, että ihmisille tarjot
taisiin aktiivisesti myös todellisen toi
pumisen ja kuntoutumisen mahdolli
suuksia kuten esimerkiksi lääkkeetön
tä yhteisöhoitoa.
Pitkät lääkkeettömät kuntoutukset
ovat kilpailutuksien myötä kärsineet
tappioita ja niitä on ajettu alas, koska
kunnat eivät osta niiden palveluja kus
tannuksiin vedoten. Nekin hoitomuo
dot, jotka ovat jääneet jäljelle, ovat jou
tuneet lyhentämään hoitojaksojaan ja
muokkaamaan toimintaansa, jotta säi
lyvät. On outoa, että palveluiden tuot
tajat, jotka ovat vuosikymmeniä tuot
taneet laadukkaita ja tuloksellisia pal
veluita, joutuvat mukautumaan mark
kinatalouteen. Näin ollaan menetetty
myös paljon arvokasta tietoa ja taitoa,
joita nämä laitokset ovat vuosia ker
ryttäneet ennen säästötoimenpiteitä.
Näen päihdehuollon tulevaisuu
den haasteena sen, miten saadaan ra
kennettua uudelleen toimivia laaduk
kaita palveluja, kun huomataan, ettei
pelkillä lääkkeillä voida hoitaa riippu
vuutta ja sen taustalla olevia ongelmia.
Päihdeongelmat periyttävät myös seu
raavalle sukupolvelle erilaisia haastei
ta, ja tämän hetken säästötoimet tu
levat kustantamaan meille lähivuosi
na paljon enemmän kuin mitä näillä
säästämme, muun muassa lastensuo
jelun kustannuksina.

Tukea ja uskoa muutokseen

Olen tähänastisella taipaleellani ta
vannut satoja henkilöitä, jotka ovat

Ve e r a A a l t o n e n

muuttaneet täydellisesti elämänta
pansa ja löytäneet paikkansa yhteis
kunnassa. Yhteiskunnan silmissä heis
tä on tullut myös arvokkaita veron
maksajia tai muuten tuotteliaita jäse
niä. Tiedän, että päättäjätkin ovat täs
tä tietoisia. Siksi välillä ihmettelenkin,
miten samat päättäjät, jotka ovat tie
toisia lääkkeettömien hoitojen aiem
mista onnistumisista, karsivat kuiten
kin juuri niistä palveluista. Joskus mie
tin, onko taloutemme tosiaan niin tiu
kalla, että on tehtävä tietoisesti huono
ja päätöksiä. Eikö ole varaa parempiin
vai eivätkö ihmiset vain näe asiaa ku
ten minä – että huumeriippuvuudesta
kärsivillä ihmisillä on paitsi ihmisarvo,
myös kaikki mahdollisuudet muuttaa
koko heidän elämänsä?
Huumeriippuvaisen hoitaminen
saattaa tuntua turhauttavalta ja joskus
jopa ajantuhlaukselta. Riippuvuuteen
kuuluvat retkahdukset, harva pystyy
ensimmäisestä yrityksestä lopetta
maan huumeiden käyttämisen. Huu
meriippuvuudesta kärsivien hoitoon
liittyy usein asenteellisuutta siitä, et
tä ihminen aiheuttaa itse omat ongel
mansa käyttämällä päihteitä – mik

si tällaista pitäisi auttaa? Taustalla on
kuitenkin kokonainen elämä ja mo
nenlaisia elämänkokemuksia, ja juu
ri seuraava hoitokerta voi olla se, jo
ka ”tärppää”.
Huumeriippuvainen tarvitsee jon
kun, joka uskoo hänen voimavaroihin
sa ja joka tukee uuden elämän rakenta
misessa. Puhuminen, läsnäolo, kuun
teleminen, toiminnan suunnittelu,
tehtävien laatiminen ja läpikäynti, kes
kusteluryhmien veto, yksilökeskuste
lut, yhteisön ohjaaminen ja muu lääk
keetön hoito maksavat ehkä enem
män kuin korvaushoitolääkkeet, mut
ta uskon, että ne antavat myös enem
män todellisia toipumisen mahdolli
suuksia. Vielä ei ole liian myöhäistä
uskoa jälleen psykososiaalisten me
netelmien toimivuuteen päihdehuol
lossa ja uskoa ihmisten kykyyn muut
tua, jos heille tarjotaan siihen mahdol
lisuus. Palvelujärjestelmämme on kui
tenkin ensin kyettävä edes tarjoamaan
se mahdollisuus.

Ammattina päihdetyö

Ammattikorkeakouluopinnot ovat jo
nyt avanneet minulle monia ovia ja
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vaikuttaa siltä, että koulutus on pa
ras sijoitus itseeni vuosiin. Näen it
seni tulevaisuudessa työskentelemäs
sä tällä alalla ja olen iloinen siitä, et
tä vihdoin olen löytänyt sen, mitä ha
luan tehdä. Tunnen, että olen löytänyt
sen, missä olen hyvä ja sen missä voin
parhaiten käyttää omia kokemuksiani
hyödyksi. Tulevana kesänä saan työs
kennellä Kalliolan päihdetyössä. Tämä
mahdollisuus avautui minulle koulun
työharjoittelun kautta.
Lähitulevaisuudessa minulla on
opintojen päättäminen ja opinnäyte
työn tekeminen. Alustavana suunni
telmana olisi käyttää hyödyksi kaikkea
jo oppimaani ja tutkia lisää huumeriip
puvaisen kohtaamia haasteita huu
meidenkäytön lopettamisen jälkeen.
Toivon mukaan tätä tietoa pystyttäi
siin hyödyntämään palveluita suunni
teltaessa ja huumeriippuvuudesta toi
puvia ihmisiä kohdattaessa.
● Iona Smith
Sosionomi-opiskelija

Viipymisen taidosta ja
paljastamisen pelosta
Nuori pappi on löytänyt arjen. Rutiineja, rytmejä, toistuvia
työtehtäviä. Arkea ja juhlaa. Työtä ja vapaa-aikaa. Niistä
useimmat päivät koostuvat. Kirkkovuosi rytmittää viikkojen
vaihtumista, ajan kulun huomaa pyhäpäivistä, niihin kuuluvista
raamatunkohdista ja varauskirjan täyttmisestä. Valtaosa työajasta
kuluu kirkollisten toimitusten ja niiden valmistelun parissa.
Arjen rytmi on kääntynyt loppuviikkopainotteiseksi.
Useimmiten keskiviikko aloittaa uuden työviikon ja
sunnuntai päästää ansaituille vapaapäiville.

Olen saanut heti työsuhteeni alussa
elää kirkkovuoden kaksi suurinta juh
laa. Siinä missä joulu sujui lähinnä pa
nikoiden, pääsiäisen uskalsin jo höllä
tä ja nauttia pyhästä. Pääsiäinen tuntui
erilaiselta kuin aiemmin. Sisällä tun
tui uudenlaista riemua. Tunsin olevani
kuin naiset haudalla pääsiäisaamuna:
todistamassa ja kertomassa itse siitä,
mitä saan elää todeksi. Todeksi elämi
nen tuntuu tärkeältä kaikessa työssä.
Kaikessa, mitä teen, jokaisessa kohtaa
misessa, on kyse elämän todeksi elä
misestä ja todellisen elämän kokemi
sesta. Jumalan ja ihmisten maailman
todellisuudesta, niiden todeksi elämi
sestä. Olisikin ylevää kirjoittaa leh
den teemaa mukaillen, että päihteet
ja rikollisuus kuuluvat työni jokapäi
väiseen arkeen. Olisi rosoisesti hienoa
todeta, että saan elää työssäni seura
kuntalaisten arkea kaikkien sen särö
jen ja kipujen parissa. Olisi karulla ta
valla ylevää kertoa, että saan toistuvas
ti olla kulkemassa rinnalla myös päih
teiden ja rikollisuuden poluilla. Totuus
on, että päihteet ja rikollisuus ovat tä
hän mennessä liittyneet työhöni lähin
nä sen kautta, mitä en ole kokenut.

Tarinasuodatin aktiivisena

Ensimmäiset neljä työkuukautta ovat
jo opettaneet minulle, että on olemas
sa erityinen ilmiö nimeltä pappisuoda
tin; suodatin, joka suodattaa kuulema
ni tarinat ja elämänkohtalot sen mu
kaan, että kuulijana on pappi. Olen
miettinyt, mikä tuon suodattimen saa
kytkeytymään päälle. Olenko se minä,
useimmiten kohtaamilleni ihmisille
aivan vieras henkilö pantapaitaan pu
keutuneena, vai onko meissä kaikissa
sisäänrakennettu tunne siitä, että tietyt
asiat täytyy vaalia ja kätkeä sisälle? Ai
na tuo suodatin ei nimittäin ole läsnä.
Iso osa kohtaamisista ja keskusteluis
ta käydään molemminpuolisesti luotta
vassa ja lämpimässä ilmapiirissä. Mut
ta silloin kun suodatin kytkeytyy pääl
le, se käynnistyy siinä hetkessä, kun pu
he alkaa siirtyä yleisistä aiheista käsillä
olevaan tilanteeseen ja tilaisuuteen. Sii
nä hetkessä, kun lähestytään jokaisen
sisimmässä olevaa herkkää, haavoittu
vaista aluetta. Sitä aluetta, jolle kätke
tään elämän satuttavimmat kokemuk
set ja haavoittavimmat muistot.
Suodatin suodattaa ajatukset huo
lellisen seulan läpi. Suodatin on näkö
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kulma, josta tarinat kerrotaan. Se on
sekä kertojan että kuulijan suodatin:
tarinat kerrotaan aina tietystä, oma
kohtaisesta näkökulmasta. Usein ne
kerrotaan myös tiedostavasti juuri pa
pille. Pappi saa tarkastella kuulemaan
sa ainoastaan siitä näkökulmasta, jos
ta se kerrotaan. Pappi ei ole ajatusten
lukija; joskus ehkä tunteiden tulkki,
mutta ei koskaan piilotettujen, salat
tujen ajatusten taitaja. Sen varassa on
edettävä, mitä kuultavaksi uskotaan.
On edettävä hienovaraisesti, kuunnel
len ja luottamusta vaalien. On otettava
todesta se, mitä saa kuulla, eikä jäädä
arvuuttelemaan, mitä ehkä jäi lausu
matta ääneen. On oltava kiitollinen sii
tä, mitä saa kuulla, eikä syyllistää siitä,
mikä jätetään kertomatta.

Tarinat muurin takana

Kuulin minua pidempään töitä tehneen
kollegan lausuvan kullanarvoisia sano
ja. Hän sanoi: ”Malttakaa viipyä. Malt
takaa istua, kuunnella ja odottaa. Vain
viipymisen kautta oppii sen, mikä ih
mistä todella painaa.” Yksilöiden, per
heiden ja sukujen tarinat saavat muo
don kertojiensa kautta, eivät aina nimi
roolien esittäjien mukaan. Sitä on kun
nioitettava. On maltettava istua kelloon
katsomatta, kylmentynyttä kahvia juo
den. On maltettava kuunnella, kysyä
tarkennuksia, elää mukana. On pyrit
tävä aidosti ymmärtämään kuulemaan
sa. Vasta silloin voi arka muuri murtua
ja suodatin kytkeytyä pois päältä. Vasta
silloin pappi voi saada kuulla tarinoita
elämän aidosta, kaunistelemattomasta
todellisuudesta. Niistä elämän herkis
tä osa-alueista, joihin joskus lukeutuvat
myös päihteet ja lain nurja puoli. Siitä
elämän todellisuudesta, jossa usein elä
vät häpeä ja pelko paljastumisesta.

Ehkä lopulta ei olekaan väliä sil
lä, mistä näkökulmasta tarinoita kuu
lee. Sillä on väliä, miten kuulee ja tu
lee kuulluksi. On tärkeää katsoa ker
tojaa kohti, ei ohi. On kuultava juu
ri se, mitä kertoja kertoo; ei sitä, mi
tä tahtoisin itse kuulla tai mitä olen
muilta kuullut. Joskus minulta kysy
tään, kestänkö varmasti kuulla kipeät,
raa’atkin tarinat todellisesta elämäs
tä. Järkytynkö, jos kuulen rikollisuu

desta, alanko katsoa kertojaa eri taval
la. Tuomitsenko, jos kuulen kertomuk
sia elämästä päihteiden pyörteessä. Ih
minen on ihminen rikollisuudesta ja
päihteistä riippumatta. On katsottava
niiden läpi, nähtävä ainutkertainen ih
minen, Luojan luomistyön mestariteos.
Tahdon kristittynä haastaa itseni nä
kemään Luojan kallisarvoisen aarteen
jokaisessa ihmisessä. Jokainen kan
taa itsessään Luojan kädenjälkeä. Jo
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kaisen sieluun on piirretty Kristuksen
kuva, jokainen loistaa Kristuksen va
loa. Meidän työmme on pyrkiä näke
mään tuo valo.

Laki kannettavana

Laki ja sen noudattaminen ovat askar
ruttaneet minua paljon työni alkumet
reillä. Papit ovat sekä Suomen lain että
kirkkolain alaisia. Pappislupauksessa
sitoudumme noudattamaan kirkon la
kia ja järjestystä – ”niin, että voin vas
tata siitä Jumalan ja ihmisten edessä”.
Kaikkeen sielunhoitoon ja dia
koniatyöhön kuuluu vaitiolovelvol
lisuus. Pappeja erityisesti sitova lain
kirjain on rippisalaisuus, salassapito
velvollisuus sielunhoidossa tai ripissä
esiin tulleesta myös silloin, kun kysees
sä on tasapainoilu valtion lain kanssa.
Velvollisuus olla missään tapauksessa
paljastamatta kuulemaansa tai henki
löä, jolta on asian kuullut. Pysyvä vel
voite pysyä vaiti. Pysyvä velvoite kan
taa hiljaisuudessa ne kuormat, jotka on
saanut kantaakseen.
Vaitiolovelvollisuus on vaikea ja
alituista harkintaa vaativa velvoite. Ra
janveto sen välillä, mikä on sielunhoi
dollista ja vaitioloa vaativaa, mikä puo
lestaan arkista jutustelua, vaatii jatku
vaa itsetutkiskelua. Sielunhoitokes
kustelua kaipaava harvoin ilmaisee si
tä juuri tarkoilla sanoilla. Olisi help
poa päättää, ettei messun jälkeen tai
kotoa puhelimitse käyty keskustelu ol
lutkaan luonteeltaan vaitioloon luot
tanutta. Olisi niin helppoa jutustella
kahvihuoneessa hienosta kohtaamisen
hetkestä, jonka on saanut kokea. Oli
si tarpeen kysyä kollegoilta neuvoa tai
kirjoittaa Facebook-statukseen mieltä
askarruttavia kysymyksiä.
Sen sijaan on jäätävä hiljaa paikal
leen. Olen alkanut kasata itselleni ker
tomuksia, ihmiskohtaloita ja tarinoi
ta. Kaikki nuo tarinat on kätkettävä
itseensä. On varattava itseensä paik
ka, jossa nuo tarinat saavat olla juuri
niin hiljaisina kuin ne on minulle us
kottu. Ja juuri tuo paikka on se, mis
sä eletään todellista elämää ja eletään
elämää todeksi.
● Petra Kuivala
Seurakuntapastori
Seinäjoen alueseurakunta

Marjut Hentunen

Rikollisuuden kehitys
viime vuosikymmeninä

Artikkelissa tarkastellaan rikollisuuden kehitystä viime vuosikymmeninä poliisin
tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Rikosten kokonaismäärästä ei ole vielä saatavissa
vuoden 2012 lopullisia tietoja. Määrä oli ennakkotietojen perusteella kuitenkin selvästi
pienempi kuin vuonna 2011, jolloin poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli
562 000 rikoslakia ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyä rikosta.
Lisäksi viranomaiset kirjasivat 401 000 liikenteeseen liittyvää rikkomusta.
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Muut rikokset
19%
Varkausrikokset
27%

Huumausainerikokset 4%

Vahingontekorikokset 10%
Muut liikennerikokset
24%
Kavallus- ja
petosrikokset 5%

Rattijuopumusrikokset 4%

Pahoinpitelyrikokset 7%

Kuvio 1 Poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tulleiden rikosten
jakauma vuon-na 2011 (%) (n = 561 834)
Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Tilastokeskuksen julkaisemien ennak
kotietojen mukaan poliisin tietoon tul
leiden rikoslakia vastaan tehtyjen ri
kosten kokonaismäärä väheni vuonna
2012 edellisvuoteen verrattuna seit
semän prosenttia (33 400 rikoksella).
Omaisuusrikosten määrä väheni yh
deksän prosenttia (tosin törkeiden var
kauksien määrä kasvoi viisi prosenttia),
väkivaltarikosten määrä väheni kuusi
prosenttia, rattijuopumusten yksitois
ta prosenttia ja huumausainerikosten
kaksi prosenttia. Keskeisistä massari
kollisuuden tyypeistä ainoastaan sek
suaalirikosten määrä kasvoi vuoteen
2011 verrattuna. Kasvu tapahtui ryh
mässä muut seksuaalirikokset (pakot
taminen seksuaaliseen tekoon, sek

suaalinen hyväksikäyttö ja paritus),
joiden määrä lisääntyi edellisvuodes
ta yli 80 prosenttia (435 rikoksella).
Tämäkin kasvu selittyi suurimmaksi
osaksi eräässä pikkukunnassa tapah
tuneen rikossarjan kirjaamisella jokai
sen osateon osalta erikseen (lähes 300
rikosta). Lapsen seksuaalisten hyväksi
käyttörikosten määrä kasvoi viisi pro
senttia, raiskausrikosten määrä puo
lestaan väheni kaksi prosenttia.
Kuviosta 1 ilmenee keskeisten ri
kosryhmien osuus ilmitulleista rikok
sista vuonna 2011 (mukana eivät ole
liikennerikkomukset). Varkausrikok
set ovat tilastoidun rikollisuuden suu
rin ryhmä muodostaen siitä yli viiden
neksen. Joka kymmenes poliisin tie
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toon tullut rikos oli vahingonteko. Ka
vallus- ja petosrikokset olivat viisi pro
senttia kaikista poliisin tietoon tulleis
ta rikoksista ja pahoinpitelyrikokset
seitsemän prosenttia. Kaikkiaan omai
suusrikokset muodostivat rikosten ko
konaismäärästä vajaat puolet. Hen
keen ja terveyteen kohdistuneita ri
koksia ja seksuaalirikoksia oli kahdek
san prosenttia kaikista rikoksista. Rat
tijuopumukset muodostivat poliisin
tietoon tulleista rikoksista neljä pro
senttia ja muut rikoslakiin perustuvat
liikennerikokset neljänneksen (24 %).
Kuviossa ei ole mukana liikennerik
komuksia. Ne huomioiden liikenne
rikosten ja -rikkomusten yhteisosuus
poliisin tietoon tulleesta rikollisuudes

Rikoslakirikokset
Varkausrikokset
Pahoinpitelyrikokset
Rattijuopumusrikokset

Kuvio 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1980–2012.
Kaikki rikoslakirikokset ja varkausrikokset (10 000 asukasta kohti),
pahoinpitelyrikokset ja rattijuopumukset (100 000 asukasta kohti)

ta nousi 58 prosenttiin. Liikennerik
komuksista huomattava osa, eli kak
si kolmesta oli nopeusrajoitusten yli
tyksiä (67 %).
Kuvio 2 näyttää rikoslakirikosten
ja kolmen merkittävän rikosryhmän,
eli varkausrikosten, pahoinpitelyrikos
ten ja rattijuopumusten kehityksen vii
meisten vuosikymmenten aikana. Ver

tailun helpottamiseksi rikoslakirikos
ten ja varkausrikosten määrä esitetään
väestön 10 000 asukasta kohden, pa
hoinpitelyrikokset ja rattijuopumukset
väestön 100 000 asukasta kohden. Taulukossa 2 esitetään myös eräiden mui
den rikosten väkilukuun suhteutettu
määrä viimeisen kymmenen vuoden
aikana.

Suuri osa kaikista lainvastaisista
teoista jää tulematta poliisin tietoon
piilorikollisuudeksi. Kehitys tilastoi
dussa rikollisuudessa riippuu siten,
paitsi rikollisuuden todellisesta lisään
tymisestä tai vähenemisestä, myös sii
tä, miten aktiivisesti rikosten uhriksi
joutuneet ilmoittavat niistä poliisille.
Ilmitulleiden rikosten määrään vai
kuttaa myös viranomaisten valvonnan
tehokkuus ja suuntautuminen. Tilas
toituun rikollisuuteen vaikuttavat li
säksi rikosten kirjaamisessa tapahtu
neet muutokset. Rikosten ilmituloaste
vaihtelee suuresti rikoslajeittain.
Poliisin tietoon tulleiden rikos
ten määrä nousi tasaisesti 1960-lu
vun puolivälistä aina 1990-luvun al
kuun. Sittemmin rikosten kokonais
määrä on vakiintunut. Taloudellis
ta vaurastumista, sen myötä lisäänty
neitä rikoksentekomahdollisuuksia ja
kaupungistumista on pidetty etenkin
omaisuusrikollisuuden kasvun selit
täjänä. Osa kasvusta selittyy myös ri
kosten tilastointiin liittyvillä seikoil
la. Rikollisuuden jyrkkä nousu 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa johtui suurel
ta osin maksukorttipetosten lisäänty
misestä ja niiden tilastointitavasta, jo
ta sittemmin muutettiin.
Viime vuosikymmenien merkit
tävin piirre on ollut varkausrikosten

Taulukko 1 Poliisin tietoon tulleet rikoslakia vastaan tehdyt rikokset vuosina 2011 ja 2012
(Tilastokeskus; vuoden 2012 tiedot ennakkotietoja)

		
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Omaisuusrikokset
Varkaus ja näpistys
Törkeä varkaus
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Pahoinpitely ja lievä pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely ja henkirikoksen yritys
Murha, tappo, surma ja lapsensurma
Seksuaalirikokset
Raiskausrikokset
Huumausainerikokset
Törkeä huumausainerikos
Rattijuopumus

DIAKONIA

36

2011
458 251
259 771
148 141
3 102
42 919
38 118
2 359
116
3 252
1 039
20 394
1 036
21 459

2 • 2013

2012
424 835
237 422
135 603
3 254
40 460
35 973
2 238
91
3 576
1 020
20 041
1 020
19 166

Muutos
–7 %
–9 %
–8 %
+5 %
–6 %
–6 %
–5 %
–22 %
+10 %
–2 %
–2 %
–2 %
–11 %

Taulukko 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset väestön 100 000 asukasta kohti
		
Tappo, murha, surma
Ryöstörikokset
Pahoinpitelyrikokset
Varkausrikokset
Vahingonteko
Kavallus- ja petosrikokset
Rattijuopumus

2000
2,8
50
537
3 522
809
332
423

2002
2,5
41
538
3 414
889
362
441

2004
2,7
39
569
3 107
959
352
515

2006
2,1
32
585
2 723
916
355
488

2008
2,5
32
653
2 719
1 062
433
485

2010
2,0
28
615
2 731
915
439
393

2012
1,7
30
698
2 559
818
559
353

Laskettu Tilastokeskuksen luvuista
miltei yhtäjaksoisen 1960-luvulta al
kaneen kasvun pysähtyminen ja rikol
lisuuden kääntyminen laskuun. Kaval
lus- ja petosrikollisuus on sen sijaan li
sääntynyt edelleen. Vahingontekori
kosten määrä on viime vuodet vaih
dellut vailla selvää suuntaa. Ryöstöri
kokset ovat vähentyneet 1980-luvun
lopulta lähtien.
Pahoinpitelyrikosten määrällinen
kasvu on jatkunut 1960-luvulta alkaen.
Pahoinpitelyrikollisuuden muutos
ten yhteys alkoholin kulutuksen muu
toksiin on ollut kiinteä. Kasvu on vii
me vuosina tasaantunut, mutta vuon
na 2011 poliisin kirjaamat pahoinpite
lyt lisääntyivät hyppäyksenomaisesti.
Taustalla olivat lähinnä lainmuutok
set ja poliisin omat kirjaamiskäytän
nön muutokset. Vuonna 2012 pahoin
pitelyrikosten määrä laski edellisvuo
desta selvästi.
Rattijuopumusrikollisuuden ke
hityksessä on ollut erilaisia vaihei
ta. Rattijuopumuksia tilastoitiin eni
ten 1990-luvun alkuvuosina, jonka
jälkeen rikosluvut kääntyivät selvään
laskuun. Rattijuopumukset lisääntyi
vät uudelleen 2000-luvun alkupuolel
la (lähinnä johtuen huumaantuneena
ajamisen rangaistavuuden laajentami
sesta), mutta eivät aikaisemmalle ta
solle. Viime vuosina päihtyneenä aja
neita on tavattu liikenteessä aikaisem
paa vähemmän. Muiden liikennerikos
ten määrä on kasvanut noin 60 pro
senttia 2000-luvun kuluessa. Kehitys
on ollut seurausta nopeusrajoitusten
automaattisen liikennevalvonnan li
sääntymisestä.
Suomessa on viime vuosina tehty

vuosittain 110–130 henkirikosta. Hen
kirikollisuus on vähentynyt tasaisesti
1990-luvun puolivälistä lähtien. Vuon
na 2012 henkirikosten määrä oli poik
keuksellisen pieni, alhaisin sitten vuo
den 1970. Rikollisuuden lasku on ta
pahtunut lähes yksinomaisesti keskiikäisten miesten alkoholisidonnaises
sa väkivallassa.
Poliisin tietoon tulleen rikolli
suuden yleinen kehityslinja on vuon
na 1990 saavutetun huipun jälkeen ol
lut liikennerikoksia lukuun ottamat
ta aleneva. Erityisesti omaisuusrikok
set ovat vähentyneet. Rikosten määrän
aleneminen liittyy osin väestön vanhe
nemiseen ja omaisuusrikosten osalta
myös elintason nousuun sekä esimer
kiksi autovarkauksien osalta omaisuu
den suojaamisen parantumiseen. Va
rastetun omaisuuden kysyntä kotimai
silla markkinoilla on vähentynyt. Toi
saalta rikollisuuden sisällä on tapah
tunut rakenteellisia muutoksia, jotka
ovat vaikuttaneet rikostyyppien kehi
tyksen eriytymiseen. Osasyy esimer
kiksi varkausrikollisuuden kääntymi
selle laskuun saattaa olla se, että pe
tos- ja kavallusrikoksissa tuotto/riskisuhde on nykyisin huomattavasti pa
rempi kuin perinteisessä varkausrikol
lisuudessa.
Rikollisuuteen on erityisesti 1990luvulta alkaen tullut myös paljon uusia
piirteitä, jotka ovat muovanneet ennen
kaikkea rikollisuuden rakennetta. Täl
laisia ovat olleet esimerkiksi 1990-lu
vun mittaan lisääntynyt huumausai
nerikollisuus sekä ulkomaalaisten te
kemien ja rajat ylittävän rikollisuuden
kasvu. Muutokset ovat olleet yhtey
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dessä Suomen liittymiseen Euroopan
unioniin ja Neuvostoliiton hajoami
seen sekä niitä seuranneeseen vapaan
liikkumisen lisääntymiseen. Niihin
samoin kuin 1990-luvun taloudellisen
laman seurauksiin on liittynyt myös
talousrikollisuuden ja siihen liittyvän
harmaan talouden kasvu.
Rikollisuuden kansainvälistymis
kehitys on jatkunut 2000-luvulla. Ra
jat ylittävä rikollisuus on laajentunut
huumausaineiden ja alkoholin salakul
jetuksesta ihmiskauppaan, rahanpe
surikollisuuteen, tavarakuljetusrikol
lisuuteen, muuhun järjestäytyneeseen
rikollisuuteen ja korruptioon. Myös
esimerkiksi törkeissä varkauksissa ja
ryöstöissä ulkomaalaisen järjestäyty
neen rikollisuuden osuus rikosten te
kijöistä on lisääntynyt selvästi. Var
kaussarjat ovat nykyisin usein ennal
ta hyvin suunniteltuja ja rikoskohteet
ennalta tiedusteltuja. Rikokset suori
tetaan ulkomailta käsin täsmäiskuina.
Suomessa tällainen rikollisuus ei eh
kä ole vielä merkittävää, mutta Euroo
pan unionissa kansainvälisen rikolli
suuden kasvuun varaudutaan kaiken
aikaa. Uusin uhka koskee tietoliiken
nerikollisuutta, joka voi pahimmas
sa tapauksessa lamauttaa koko yhteis
kunnan, mutta vaikuttaa vähäisem
mässä määrin jo nyt päivittäin arki
päivän rutiineissa.
● Hannu Niemi,
Martti Lehti ja
Reino Sirén
Oikeusministeriö
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Perheasiat

puhuttavat vankeja vankilasielunhoidossa
Vankilasielunhoidosta ja kirkollisesta vankilatyöstä
on valmistunut Kirkkohallituksen kriminaalityön sihteerin
Sami Puumalan laatima selvitys. Selvitykseen osallistuivat
vankilasielunhoidon viranhaltijat, vankilatyötä tekevien
seurakuntien viranhaltijat ja vankiloiden johto.
– Rikosseuraamuslaitoksen viime
vuonna tekemä esitys vankilapappien
siirtämisestä kirkon hallintoon ei
edennyt oikeusministeriössä. Tämä
selvitys on osa jatkoselvitystyötä, jos
sa tarkastellaan vankilasielunhoidon
ja vankiloissa tehtävän muun kirkol
lisen työn kokonaistilannetta valtion
ja kirkon yhteistyönä, Sami Puumala kertoo.
Vankien uskonnonharjoittamisen
oikeuden juridisena perustana on kan
salaisen perusoikeuksiin kuuluva Pe
rustuslain ja Uskonnonvapauslain ta
kaama uskonnonvapaus. Suomen van
keuslainsäädäntö nojautuu myös näi
hin säädöksiin sekä uskonnonharjoit
tamista vankiloissa koskeviin YK:n ja
Euroopan Neuvoston sopimuksiin
Selvityksen mukaan vankilasie
lunhoitajalla on vuodessa useita sato
ja keskusteluja. Niissä vangit hakevat
apua oman ja läheistensä selviytymi
seen. Keskustelujen aiheet toistuvuus
järjestyksessä ovat perheasiat ja ihmis
suhdekysymykset, vankeuteen liittyvät
kysymykset, päihteet, sosiaaliset kysy
mykset sekä uskonnolliset kysymykset
Yksilösielunhoidollisten keskuste
lujen lisäksi lähes kaikki päätoimiset
vankilasielunhoitajat järjestävät vuo
sittain useita kymmeniä perhekeskus
teluja vangin ja hänen läheisensä kans
sa. Myös seurakuntien työntekijöiden
vankilatyöstä muodostui puolet yksi
lötyöstä.

Sielunhoidolliset keskustelut
ovat tärkeitä

Vankilapappien Vesa Mäkelän ja Timo Simppulan sekä seurakuntadiako
nien Kristiina Leinosen ja Eeva Nurmisen mielestä vankilasielunhoidon ja
kirkollisen työn tarve on selkeä. Selvi
tyksen mukaan myös vankiloiden joh
tajien selvä enemmistö pitää tärkeänä
vankilassa tehtävää päätoimista kir
kollista työtä.
Hyvinkään seurakunnan päihdeja kriminaalityöntekijä Kristiina Lei
nonen on toiminut 23 vuotta kristilli
sen vankilatyön tekijänä.
– Diakonia on silta laitoksen, yhteis
kunnan ja perheiden, verkoston välillä.
Kirkollisella työllä on vankilassa eri
tyinen tehtävä jakaa toivoa, hän sanoo.
Vantaan seurakuntien päihde- ja
kriminaalityön diakoni Eeva Nurmi
nen viittaa tehtyyn selvitykseen, jon
ka mukaan keskeisin osa vankilan hen
gellisestä työstä on vankilasielunhoi
toa.
Vankilapastori Timo Simppulalla
on lähes 15 vuoden kokemus työstään.
– Sielunhoito auttaa vankia käy
mään läpi elämäänsä ja luo pohjaa
muutokselle, joka on vankeinhoidon
perustavoite.
Kylmäkosken vankilapastori Ve
sa Mäkelä on toiminut alalla 26 vuot
ta. Vankilapapin työ on hänen mieles
tään sielunhoidollinen tehtävä, jonka
tavoitteena on löytää ihminen silloin
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kin, kun hän on eristyksessä, muiden
hylkäämä ja halveksima, elämän tah
tonsa menettänyt, siltansa polttanut
ja inhimillisesti katsoen monen mie
lestä kaiken avun ulkopuolella. Sielun
hoidon tavoitteena on purkaa kuormaa,
joka on este nähdä elämässä toivo ja
mahdollisuudet rakentaa jotain muuta
kuin mitä elämä vankeuteen johtaes
sa on ollut.
Hänen mielestään vankilasielun
hoito ja vankilan hengellinen toimin
ta eivät ole vapaa-ajan toimintaa, vaan
kuntouttavaa toimintaa.
– Ilman henkilökohtaista tukea
kuntoutuksen toiminnot jäävät vangin
tavoitemaailman ulkopuolelle, koska
vanhan päälle ei voi rakentaa, ennen
kuin on tehty sovintoa oman mennei
syytensä kanssa. Sielunhoidon osuus
vankilasielunhoitajan työstä tulee ol
la 70 prosentin luokkaa työtehtävistä.
Selvityksen mukaan niin myös on.
Vankilasielunhoidon viranhaltijoiden
työstä sielunhoidon osuus on noin
kaksi kolmasosaa.

Vankilasielunhoitaja
on avainasemassa

Vankilasielunhoitaja huolehtii myös
vankilan jumalanpalveluksista, kir
kollisista toimituksista, rippikoulu
työstä ja muusta hengellisestä toimin
nasta. Hän organisoi eri kirkkokuntien,
seurakuntien ja kristillisten järjestö
jen toimintaa vankilassa ja on muka
na vankiloiden kuntouttavassa työssä,
esim. perhetyössä, päihdetyössä tai Ri
kosseuraamuslaitoksen kuntoutusoh
jelmissa.
Selvityksen mukaan vankilatyötä
tekevien seurakuntien työn edellytys
on sujuvaa yhteistyö vankilasielunhoi
tajan ja valvontahenkilöstön kanssa.

– Vankilan johto antaa mahdolli
suuden toimia vankilassa. Teen työ
täni Etelä- ja Länsi-Suomen vankilois
sa, mutta yhteyksiä on ympäri maan.
Kun tulee tutuksi laitoksessa, saa luot
tamusta ja arvostusta. Diakonin tulee
myös ymmärtää laitoksen käytäntöjä
ja lainsäädäntöä, Leinonen kertoo.
– Vankilasielunhoitajat ovat orga
nisoineet meidän vierailevien työnte
kijöiden ja vapaaehtoisten toimintaa
ja yhteistyö on toiminut hyvin. Seu
rakuntien toiminta on otettu hienos
ti vastaan, Nurminen sanoo.
Mäkelän ja Simppulan mielestä
päätoiminen vankilasielunhoidon vir
ka suuremmissa laitoksissa mahdollis
taa sujuvan yhteistyön muiden toimi
joiden kanssa.
Selvityksen mukaan niin vankila
sielunhoitajien kuin vankiloiden joh
tajien mielestä vankilasielunhoidon
viranhaltijan erityisellä vastuulla on
kaiken hengellisen toiminnan koor
dinointi ja myös siihen liittyvä yhtey
denpito vankilan muihin työntekijöi
hin. Vastauksissa korostui vastuu kir
kollisten toimijoiden koulutuksesta,
ohjauksesta ja neuvonnasta. Se edel
lyttää kirkollisen työn asiantuntemus
ta ja vankilan toiminnan tuntemusta.

Haasteita ja
kehitettävää

– Avovankiloiden ja vapauttamisyksi
köiden kirkollista työtä pitäisi kehit
tää lähiseurakuntien kanssa. Samalla
voidaan kehittää seurakuntien toimin
taa koevapaudessa ja yhdyskuntaseu
raamuksissa, Mäkelä toteaa.
Leinonen ja Nurminen toivovat yh
teisiä tilaisuuksia, joissa kaikki vanki
lassa toimivat kirkkojen ja uskonyh
teisöjen toimijat ovat kehittämässä
yhdessä toimintaa niin vangeille kuin
heidän omaisilleen. Yhteinen koulutus
vankilakohtaisesti olisi heidän mieles
tään myös suotavaa.
– Ristin varjosta valoon -tapahtu
ma keräsi paikalliset toimijat yhteen,
ja tapahtumalle on toivottu jatkoa. Sen
myötä loimme paikallisen vankilatyön
verkoston ja kehitämme teemoittain
paikallista työtä, Leinonen kertoo.

– Työn yksinäisyys ja kielteiset
asenteet seurakunnassa voivat kuor
mittaa työntekijää, Leinonen jatkaa.
Rikosseuraamuslaitoksen raken
nemuutokset, vankisijoittelun ja van
kiloiden muutokset esim. osastoin
nin vuoksi muodostavat selvityksen
mukaan haasteita seurakuntien työl
le. Työyhteisössä saatetaan suhtautua
kriittisesti pitkiin työmatkoihin se
kä vankiloissa tehtävään työhön kulu
vaan aikaan, jota voi olla melko paljon
suhteessa vankitapaamisten määrään
ja pidettyjen tilaisuuksien osallistuja
määrään. Vankiloiden turvallisuusjär
jestelyt ja vankirakenteen muutokset,
esimerkiksi kansainvälistyminen, tuo
vat myös omat haasteensa kirkolliselle
vankilatyölle.
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Seurakuntien työntekijät ja van
kilasielunhoitajat kokevat haasteena
myös asenteet. Työyhteisössä saate
taan kyseenalaistaa vankien auttami
nen, koska he ovat itse aiheuttaneet
ongelmansa, ja halutaan painottaa
enemmän vaikkapa uhrien auttamista.
– Maassamme ei ole luotu vankien
ja rikosuhrien auttamisen vastakkain
asettelua kummallakaan alalla toimi
vien parissa, se on hienoa suomalais
ta kriminaalipoliittista perinnettä. Lu
terilaisen etiikan mukaan lähimmäi
sen auttamisen perusteena ei punnita
hänen hätänsä syytä, vaan ainoastaan
avun tarvettaan, korostaa Puumala.
● Johanna Sointula

Ihmisenä

ARKIENKELINÄ
– KRIS Tampere ry

KRIS-Tampere ry on vuonna
2004 perustettu entisten rikollisten ja päihteidenkäyttäjien
vertaistukea tarjoava yhdistys.
Toiminnan neljä periaatetta
ovat päihteettömyys, rehellisyys, toveruus ja yhteisvastuullisuus. Nimi ja periaatteet tulevat Ruotsista, ja nimi tarkoittaa
rikollisten revanssia yhteiskunnassa. Revanssi merkitsee tässä
kohdassa hyvittämistä, kuten
Tampereen toiminnanjohtaja
Jari Ihalainen asian ilmaisi. KRIS
ei ole viranomaisyhdistys vaan
paikallinen vertaistoimija, joka
tarjoaa vaihtoehdon rikolliselle
elämälle mielekkään toiminnan
ja tekemisen kautta. Lisäksi
yhdistys on itsenäinen, poliittisista puolueista ja muista
aatesuunnista riippumaton.

Mika Viksten
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Varsinainen idea Tampereen yhdis
tyksen perustamisesta lähti tv-doku
mentista, jonka Jari Ihalainen ja Timo Valkama näkivät vuonna 2002.
Seuraavana vuonna tutustumismatka
Tukholmaan KRISin toimintaan yh
dessä Reino Seppäsen ja Hannele Valkaman kanssa oli vaikuttamassa asian
etenemiseen.
Perustamiskokouksessa vuonna
2004 oli mukana noin kymmenkunta
vankilataustaista ihmistä, joista vielä
kin toiminnassa on mukana muuta
ma. Yhdistyksen perustamiseen vai
kuttivat Siltavalmennuksen ja erityi
sesti Reino Seppäsen lisäksi myös yh
dyskuntaseuraamustoimisto sekä van
kilat. Ensimmäinen toimintakeskus oli
yksi Siltavalmennuksen tukiasunnois
ta, 20 m² yksiö Viinikassa.

ihmiselle
Into on kantanut yli vaikeuksien

Alussa yhdistyksellä ei ollut mitään
muuta kuin intoa, ja se on edelleen ol
lut yhdistyksen vahvuus yli vaikeuk
sien. Toiminnanjohtaja Jari Ihalaisen
mielestä onkin tärkeää pitää intoa yl
lä ja näin mahdollistaa liekin pysymi
nen. Varsinainen toiminta alkoi vuon
na 2005 vankiloissa pidettävistä in
foista, joita Jari ja Timo tekivät vapaa
päivinään.
Taloudellisesti vaikeina aikoi
na Pispalan rukoushuoneyhdistys on
avustuksilla mahdollistanut toimin
nan jatkumisen. Jari kertoi ajasta, jol
loin toimistolla ei ollut rahaa ostaa
edes kahvia. Silloin lähdettiin joukolla
pesemään ikkunoita Tampereen kes
kustaan ja hetken kuluttua oli toimis
tolla taas kahvia. Pieni, mutta merki
tyksellinen asia − toivoa tuova ja luova.
Tällä hetkellä yhdistyksellä on pa
rempi taloudellinen tilanne ja toimin
ta on laajentunut koko ajan. Palkattu
ja työntekijöitä on seitsemän ja puo
li, palkkatukilaisia kahdesta kolmeen
ja kuntouttavassa työtoiminnassa vii
destä seitsemään henkilöä. Lisäksi on
työkokeilussa, koevapaudessa ja yhdys
kuntapalveluksessa olevia. Toiminta
muodot ovat vankilatyö, toimintakes
kuksen avotyö, erikoisnuorisotyö, Val
miuksia siirtyä työelämään -hanke ja
virkistys ja vapaa-ajan toiminta.

Vertaistuki on tärkeä

Vuonna 2012 KRISillä on alkanut vuo
den kestävä Vaihtoehto rikolliselle elä
mäntavalle vertaistuella -hanke, joka
on oikeusministeriön tukema. Hank
keen tarkoituksena on kohdata rikosja päihdetaustaisia ihmisiä heidän nor
maalissa ympäristössään ja antaa tu
kea ja tietoa ikään ja sukupuoleen kat
somatta. Kohtaamiset perustuvat va
paaehtoisuuteen, toisen ihmisen kun
nioittamiseen ja kokonaisvaltaiseen
ihmiskäsitykseen. Työn tavoitteena
on kerätä samalla tietoa yhteiskun
nan ulkopuolelle jäävien tilanteesta ja
näin mahdollistaa palveluiden kehit
täminen tarkoituksenmukaisemmiksi.
Käytännössä etsivää työtä tehdään

jalkautumalla keskusta-alueelle työ
parina tai kolmen ryhmissä. Jokaisen
kaupungilla tehdyn kierroksen jälkeen
käydään nopea purkukeskustelu ja täy
tetään kartoituslomake dokumentoin
tia varten. Etsivän työn viikoittaiset
palaverit toimivat toiminnan suun
nittelun, perehtymisen ja purkami
sen foorumeina jokaiselle toimintaan
osallistuvalle vertaistyöntekijälle. Pe
rehdytyksessä käytetään hankesuun
nitelman mukaisesti ns. ketjupereh
dytysmallia, jossa kokeneempi vertais
työntekijä ottaa käytännön etsivään
työhön mukaansa nuoremman ja ko
kemattomamman työntekijän.

Esimerkkinä kohtalotovereille

Yksi aktiivinen vertaistyöntekijä on
Keijo Turunen, joka on ollut hank
keessa mukana alusta saakka ja KRI
Sin toiminnassa parisen vuotta. Oman
elämänkokemuksen ja elämäntarinan
kautta Keijolle ovat ympäristö ja tilan
teet tuttuja. Kadulla on helppo kulkea,
kohdata kohtalotovereita ja samalla
omalla esimerkillä jakaa toivoa parem
masta. Tärkeintä kohtaamisessa on se,
ettei nosta itseänsä toisen yläpuolelle
vaan on samalla tasolla. Yhtä tärkeää
on, ettei tuputa asiaansa vaan tarjoaa
mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja
dialogiin. Samaa asiaa korosti myös Ja
rikin, joka heitti samalla kysymyksen:
”Miksei viranomainenkin voisi paljas
taa joskus itsestään jotain inhimillistä?
Se auttaisi asiakastakin avautumaan ja
huomaamaan, että olemme samaa ro
tua.” Mielestäni tähän sopii erään AlAnonin jäsenen toteamus: ”Me pidäm
me hyvin tarkasti huolta siitä, ettei ku
kaan vaan loukkaantuisi. Siis kukaan
muu kuin me itse.”
Tie entisestä rikollisesta ja päih
teidenkäyttäjästä auttajaksi ei ole ollut
helppo, mutta se on ollut kummankin
miehen mielestä hyvä ja kannattava
päätös. Siitä, mitä on itse saanut tuen,
elämänmuutoksen ja päihteistä vapau
tumisen myötä, voi nyt jakaa toisille.
Tyytyväisyys elämään ja itseensä lois
taa heidän olemuksestaan, vaikkei elä
mä aina olekaan helppoa.
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Vankeudesta normaaliin arkeen

Syksyllä on alkamassa uusi etsivän
nuorisotyön hanke, jota tukee opetusja kulttuuriministeriö. Hankkeen tar
koituksena on saada nuoria rikos- ja
päihdetaustaisia kuntouttavaan työ
toimintaan yhteistyössä kaupungin ja
Siltavalmennuksen sekä muiden toi
mijoiden kanssa.
Tampereella toimii aktiivisesti
YRE-verkosto eli Yhteistyössä Rikok
settomaan Elämään -verkosto, johon
KRIS-Tampere ry myös kuuluu. Ver
kosto pyrkii varmistamaan lainrikko
jien asumisen, toimeentulon ja kun
toutusjatkumon vankeudesta vapau
teen. Toimijoita verkostossa on KRISin
lisäksi Rikosseuraamuslaitos, Tampe
reen kaupunki, Siltavalmennusyhdis
tys, Tampereen ev.lut.seurakunnat,
Tampereen vuokra-asunnot, Vuok
ratalosäätiö, Oma ovi -hanke, A-kli
nikkasäätiö, Sininauha ja Setlement
ti Naapuri. Verkoston tavoitteena on
jatkumoiden varmistaminen, verkos
totyön ylläpitäminen ja kehittäminen,
työntekijöiden osaamisen lisääminen
ja yhteisten tapahtumien ja koulutus
ten järjestäminen. Verkosto on pe
rustettu jatkamaan 2005 päättyneen
YRE-projektin toimintaa.
William James on sanonut: ”Kun
uskot elämän olevan elämisen arvoista, usko muuttuu todeksi. Älä pelkää elää.” Itse olen saanut olla mu
kana päihde- ja kriminaalityössä seu
rakunnan työntekijänä. Ihmisen aito
kohtaaminen ja toivon ylläpitäminen
sekä rohkaiseminen ovat olleet itselle
ni tärkeitä asioita työssä, ja samat ar
vot huomaan KRISin toiminnassakin.
Jokainen on tervetullut ja hyväksytty
omana itsenään niin meillä seurakun
nan päiväkeskuksessa Mustassa Lam
paassa kuin KRISin toimintakeskuk
sessa, sillä niin musta kuin valkoinen
kin lammas kuuluu laumaan.
● Mari Paija
Erityisdiakonian viranhaltija
Päihde- ja kriminaalityö
Tampereen ev.lut seurakuntayhtymä

Kuka tahansa

Marjut Hentunen

voi joutua rikoksen uhriksi
Kollegani toisesta järjestöstä tuli huoneeseeni, vieläkin hieman
hämmentyneenä kertomaan, että hänet oli yritetty ryöstää.
Tilanne oli hänelle täysin uusi ja aiheutti paljon eri tunteita. Hän oli hyvin
hämmentynyt jouduttuaan tilanteeseen, jossa hän ei tiennyt, miten toimia.
Tunteet vaihtelivat hämmennyksestä, pelosta ja turvattomuudesta ja
lamauttivat ja lisäsivät toimettomuutta.
Miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia? Kuka auttaa? Keneltä voi kysyä apua?
Kollegani kerrottua tarinansa minulle seuraavana aamuna
rauhoittelin häntä, että hänen reaktionsa oli hyvin normaa
li ja oli hyvä jakaa se jonkun kanssa. Rikoksen ei tarvitse ol
la suuri, tai tässä tilanteessa se jäi vain yritykseksi, mutta se
horjuttaa turvallisuudentunnetta ja ajaa tilanteeseen, josta
meillä ei ole kokemusta. Rikos oli varkauden yritys, mutta
kokemus tuntuu silti usein ryöstöltä. Varkauden yrityskin
on rikos ja siitä kannattaa tehdä rikosilmoitus.
Rikoksen uhri tarvitsee apua ja tukea. Vastassa on pal
jon uusia asioita, joita pitää hoitaa, vaikka tilanne on aiheut
DIAKONIA

tanut henkistä kärsimystä. Mahdollisuus kertoa tapahtu
neesta ja tieto siitä, että joku auttaa, on lohduttavaa ja aut
taa selviämään. Rikosuhripäivystys (RIKU) tukee, antaa tie
toa ja auttaa asioiden selvittämisessä. RIKU auttaa, jos olet
joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai olet ri
koksen todistaja.
RIKUssa käynnistyi huhtikuussa 2012 nelivuotinen val
takunnallinen hanke edistämään nuorten rikoksen uhrien
asemaa. Hankkeen tavoitteena on, että nuoret löytäisivät
helposti tarvitsemaansa tietoa verkosta ja tiedon polkua
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seuraten tulisivat autetuiksi ja selviytyisivät paremmin ko
kemastaan. Tavoitteena on lisäksi edistää koulutuksen kaut
ta nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden valmiuksia
tunnistaa, kohdata, tukea ja ohjata nuoria rikoksenuhreja.
Hanke kehittää myös RIKUn omia palveluita nuorille.

Lisääkö päihteiden käyttö mielestäsi riskiä
joutua rikoksen uhriksi?

tä riskiä joutua rikoksen uhriksi. Vastaukset eivät olleet yl
lättäviä. Vastaajista suurin osa katsoi päihteiden käytön li
säävän tätä mahdollisuutta. Sen sijaan kysymykseen Jos joutuisit päihtyneenä rikoksen uhriksi niin vaikuttaisiko se tapaasi kertoa asiasta tai hakea apua, suurin piirtein sama
määrä vastasi kyllä, ei tai ehkä. On hyvä muistaa että, päih
teiden käyttö ei ikinä oikeuta rikoksen uhriksi joutumista
ja vastuu rikoksesta on aina tekijällä.
● Maatu Arkio
Projektipäällikkö
www.riku.fi/nuoret

HENKILÖKOHTAISTA TUKEA
RIKUsta voi tarvittaessa saada henkilökohtaisen

Jos joutuisit päihtyneenä rikoksen uhriksi
niin vaikuttaisiko se tapaasi kertoa asiasta tai hakea apua?

tukihenkilön. Hän voi tulla mukaan poliisikuulusteluun ja oikeudenkäyntiin sekä olla apunasi hakiessasi lähestymiskieltoa tai vahingonkorvauksia. Tukihenkilön kanssa voit keskustella kokemuksestasi ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

AUTTAVA PUHELIN 0203 16116

Päivystys ma–ti 13–21 ja ke–pe 17–21. Puhelimesta saat neuvoja ja ohjausta rikosasioihin liittyen.

JURISTIN PUHELINNEUVONTA

0203 16117
Päivystys ma–to 17–19. Neuvonnasta voit tarkistaa lainmukaisia oikeuksiasi sekä saada niihin liittyvää ohjausta.

WWW.RIKUNET.FI

Rikunet on luotettava ja tietoturvallinen palvelu,
jonka kautta voit esittää rikosasiaan liittyvän kysymyksesi ja saada siihen kirjallisen vastauksen.

Lisääkö nuorten päihteiden käyttö
riskiä joutua rikoksen uhriksi

Lapset ja nuoret voivat aikuisten lailla joutua kaikenlais
ten rikosten, kuten varkauden, vahingonteon, ryöstön tai
seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön uhriksi. Nuoret
rikoksen uhrit ovat heikommassa asemassa kuin aikuiset.
Nuori ei välttämättä ymmärrä joutuneensa rikoksen koh
teeksi tai olevansa avun tarpeessa. Nuoret saattavat tuntea
myös häpeää jouduttuaan rikoksen uhriksi, jolloin avun ha
keminen tuntuu entistä hankalammalta.
Nuoruuteen liittyy läheisesti kaveripiirin laajentuminen,
uusiin ihmisiin tutustuminen ja joskus päihteiden kokeile
minen. Päihteiden käyttöön liittyy monenlaisia haittoja ja
riskikäyttäytymistä, mikä voi osaltaan altistaa joutumista
myös rikoksen uhriksi. Etenkin väkivaltarikollisuus ja päih
teet liittyvät läheisesti toisiinsa.
Nuoret hanke teki yhteistyössä EHYT ry:n kanssa ky
selyn Irc-galleriassa, johon vastasi n. 680 nuorta. Kyselys
sa tiedusteltiin, lisääkö päihteiden käyttö vastaajan mieles
DIAKONIA

RIKUMOBIILI 18184
Rikumobiili on tekstiviestipalvelu. Lähetä viesti
”RIKU” numeroon 18184, niin pääset alkuun. Talleta numero muistioosi.
FACEBOOK

RIKU on nyt Facebookissa. Ota yhteyttä sivun ylläpitäjään tiina.rantanen@riku.fi, jos sinulla on
asiaan liittyvää tiedotettavaa. Tutustu ja ryhdy
faniksi!

www.riku.fi / www.riku.fi/nuoret

RIKUn verkko-sivuilta saat lisää tietoa RIKUsta,
ohjeita ja neuvoja sekä muuta materiaalia useilla kielillä.
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Kun naisen pahoinvointi
näyttäytyy väkivaltaisuutena
Vastapäätä istuu nuori uupunut, masentunut ja taloudellisissa
vaikeuksissa oleva kolmen lapsen äiti. Jonkin aikaa juteltuamme
hän alkaa kertoa viisivuotiaasta pojastaan: ”En enää jaksa sen
kanssa, Olen käyttänyt kaikki keinot saadakseni sen tottelemaan,
nyt olen aivan lopussa.” ”Mitkä ovat kaikki keinot?” kysyn. Nainen
pysyy vaiti. Kysyn uudestaan, mutta vieläkään hän ei vastaa. Nuori
nainen näyttää väsyneeltä ja hermostuneelta. Jossain mieleni
perukoilla syntyy vahva tunne, intuitio, väkivallasta. Mutta äiti ei
sano sitä ääneen. Ei uskalla. Missään ei ole paikkaa, jossa kertoa
omasta hädästä. Hän on äiti ja äidit jaksavat! Äidit ovat hyviä
ja lempeitä. Äidit rakastavat. Hänkin rakastaa, mutta jotain on
sisällä rikki. Ei ole kuitenkaan mitään paikkaa, jossa puhua, tulla
ymmärretyksi ja autetuksi.
Kuvitteellinen nuori äiti voisi istua
diakoniatyöntekijän huoneessa. Us
kaltaako hän turvallisesti puhua siitä
häpeästä ja hädästä, joka hänen sisäl
lään velloo? Hän on avuton ja ymmäl
lään. Hän on lukenut surullisia tari
noita lehdistä. Hän haluaisi apua. Heti.
Koko hänen läsnäolonsa huutaa apua.

Työntekijästä nuori äiti itsekin näyttää
lapselta. Miten käsittelet asiaa?

Väkivaltaisessa naisessa
asuu haavoitettu pikkutyttö

Stereotyyppinen kuva väkivallasta on
se, että mies lyö naista. Miehiin koh
distuvaa väkivaltaa tarkastelevassa ra

portissa kuitenkin todetaan, että mie
het ja naiset kokevat parisuhteessa yh
tä usein väkivaltaa. Naisen väkivalta
on olemassa oleva, mutta vaiettu ja va
kava ilmiö. Erilaiset elämäntilanteet,
uupumus ja muut mullistukset saat
tavat nostaa pintaan naisen sisäisen
haavoittuneen ja laiminlyödyn pikku
tytön. Esimerkkimme naisen kohdalla
näyttää ulospäin siltä, että lapsi kas
vattaa lasta.
Viha sinänsä on suojeleva ja ra
jaava tunne ja sellaisenaan sitä tarvi
taan tunteiden oikeutukseen ja tahdon
esille tuomiseen. Oikein ja vastuulli
sesti käytettynä se tukee itsenäistä ja
jämäkkää toimintaa. Jos nainen jää
vain kiltiksi tytöksi ja häneltä kielle
tään vihan tunteet, tukahdutettu viha
koteloituu ja nainen jää kiinni pahaan
oloon ja uhriutuu.
Alun kuvitteellisen tarinan nainen
voisi olla joku diakoniatyön asiakkais
ta tai kuka tahansa seurakuntalainen.
Tässä työssä elämän moninaiset var
jot ovat aina läsnä. Diakoniatyönteki
jänä on tärkeää tunnistaa hädän laatu.
Rohkeus puhua on ensimmäinen as
kel paranemisen tiellä. Häpeän, syyl
lisyyden, pelon, kauhun tunteet liik
kuvat ihmisessä kapseloituneina ja rä
jähtävät aika ajoin paineen seuraukse
na. Siksi on tärkeää saada apua mah
dollisimman pian. Nainen hakee kat
setta ja ymmärrystä lähteäkseen uu
den kasvun tielle.

Maria Akatemia ja
väkivallan ehkäisytyö

Maria Akatemia on ihmisen ja yhtei
söjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun
keskus, joka etsii ja vahvistaa moniar
voisempaa ja eheämpää ihmiskäsitystä.

Annikka Poussu-Pyykkönen ja
Sirkka-Liisa Mäki-Fränti
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Yhdistyksen visio on edistää ihmisen
ja yhteisöjen henkistä hyvinvointia ja
sisäistä kasvua, jotka ovat välttämätön
pohja kansallisen ja globaalin eettisen
kulttuurimuutoksen toteutumisessa
Maria Akatemiassa on pitkään tut
kittu naisen väkivallan juurta ja dyna
miikkaa psykoterapeutti Britt-Marie
Perheentuvan johdolla. Tämän seu
rauksena ja RAY:n tukemana 10 vuot
ta sitten syntyi Maria Akatemian De
meter-työ kantasuomalaisille naisille
sekä MaSu-projekti maahanmuuttaja
taustaisille naisille, jotka käyttävät tai
pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.
Demeter-työn asiakkaaksi pääsee
Maria Akatemian valtakunnalli
sen Avoin linja -puhelinpäivystyk
sen kautta, josta ohjataan kartoitus
luonteisiin yksilökeskusteluihin se
kä mahdolliseen ammatillisesti ohjat
tuun vertaisryhmään (Hki, Tre, Oulu).
Tukimuotojen kautta nainen voi saa
da välineitä jäsentää omaa elämään
sä ja naiseuttaan koko laajuudessaan.
Näin hän pääsee kosketuksiin omien
tunteidensa kanssa ja voi ottaa ne tie
toisen työskentelynsä kohteeksi. De
meterissä luotetaan naisyhteisön voi
maan ja ryhmäprosessiin ammattilai
sen ohjauksessa; naiseuden vahvista
miseen ja yhteyden kaipuuseen tarvi
taan toisen naisen tukea.
Ihmissuhdetyötä tekeville ammat
tilaisille tarjoamme koulutusta räätä
löidysti tai ”Väkivalta on ehkäistävis
sä” -ammatillista täydennyskoulutusta
sekä työnohjausta ja konsultointia vä
kivaltakysymyksissä.

Työntekijän
oma itsetuntemus

Jokaisen ammatikseen auttavan työn
tekijän rooli on tärkeä asiakkaan koh
taamisessa. Työntekijän ammatilli
seen laatuun sisältyy hänen oman si
säisen kasvun ja käsikirjoituksen tun
temuksensa, jotta hän pystyy kuule
maan ja näkemään asiakasta riittä
västi ja ottamaan väkivallan puheek
si. Väkivalta ei ole vain muiden tapa
toimia, vaan sitä on meissä jokaises
sa, niin miehissä kuin naisissa. Omien
kokemusten, asenteiden ja alitajuisten
toimintamallien läpi käyminen on tär
keää kaikille kirkon työntekijöille. Kun
uskaltaa kohdata omat vihan ja häpeän
tunteet, on helpompi nähdä ne myös

KATSE
Miten katsot itseäsi?
Miten katsot toista?
Miten katsot lasta?
Kun näemme itsemme
arvokkaina, voimme jokainen
välittää hyvää katsetta ja
uskallamme nähdä myös
epäkohtia, joihin on jokaisen
vastuu puuttua.
(KATSE-kampanja)

muissa ihmisissä. Jos on sinut oman
varjonsa kanssa, erottaa helpommin
myös toisen varjon ja voi paremmin
auttaa toista.

Rakenteellinen
väkivalta

Väkivallan kirjo on laaja. Naisen itseen
kohdistuvan väkivallan (esim. rajaton
kiltteys) tai toisiin kohdistuvan fyysi
sen tai henkisen väkivallan lisäksi yh
teiskunnassamme ja yhteisöissämme
on väkivaltaa, johon ei puututa, kuten
kyselylomakkeissa oleva kysymys vain
miehen väkivallasta tai naisvaltaisten
työpaikkojen emotionaaliset äiti-tytärtyötoverisuhteet jne. Valta muuttuu
tai murtuu väkivallaksi, jos siitä puut
tuu viisaus ja hyvä rakkaus. Jos väki
valtaa ei tunnisteta ja haeta apua, se jää
herkästi kiertämään niin yksilöiden
kuin yhteisöjenkin historiaan. Suku
polvien ketjussa väkivallan malli vaih
tuu, mutta ilmiö siirtyy sukupolvesta
toiseen. Suomalainen nainen on tot
tunut selviämään liiankin yksin. Mo
net perheet elävät jaksamisen äärira
joilla, ja silloin voi satuttava raivo tul
la lävitse. Naisilla on myös paljon taak
kaa, joka kulkee pitkässä sukupolvien
historiassa.

Nainen – pelkäätkö lyöväsi?
Avoin linja – päivystävä puhelin
Päivystysajat: ti ja to klo 16–18,
pe klo 12–14
Puh: 09 7562 2260
Kielinä: suomi, ruotsi ja englanti
Maria Akatemia ry
www.maria-akatemia.fi
DIAKONIA
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Väkivalta siirretään mieluusti pois
itsestä, muiden kannettavaksi. Nais
ten kohdalla väkivallasta puhutaan
herkästi päihteiden käyttäjien yhtey
dessä, vaikka naistenkin käyttämästä
väkivallasta suurin osa tapahtuu sel
vin päin, kodeissa, työpaikoilla, van
hainkodeissa jne.
Naisen tuhoava viha on ollut vaiet
tu tabu, ja siksi siitä puhuminen ja sen
tunnistaminen on ollut vaikeaa. On
tärkeää oppia tuntemaan, että vihan
tunteita ei tarvitse pelätä vaan niistä
voi ja on viisasta puhua. Ihmisen ta
rinaa voi kuunnella ja antaa sille tilaa.
Se on kuin ottaisi tulpan pullon suulta.
Yksilöiden kautta päästään usein myös
yhteisöjen pahoinvointiin. Siitä alkaa
muutos, kasvu, jossa rakennetaan yh
dessä toisenlaista huomista. Naisen
kohdalla se voi tarkoittaa sitä, että hän
pääsee oman tuhoavan puolensa juu
rille työstämään tunteitaan ja hyvän
vihan kautta eriytymään siksi naisek
si, joka hän ei ole koskaan aikaisem
min voinut riittävästi olla. Oman pro
sessoinnin kautta itsetuntemus kasvaa
ja satuttaminen laantuu.
● Sirkka-Liisa Mäki-Fränti
Diakoniatyöntekijä, psykoterapeutti
● Annikka Poussu-Pyykkönen
Diakoniatyöntekijä
Vastaava psykoterapeutti
Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija
Maria Akatemia

Hyödyllistä työtä
vankilan sijaan
Yhdyskuntapalveluun voidaan tuomita tietyin edellytyksin
ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Seurakunnat
ottavat yhdyskuntapalvelun suorittajia yllättävän vähän, vaikka
tekemätöntä työtä riittää. Miksiköhän? Uskallanko ottaa
työkaverikseni rikollisen, oikeudessa tuomitun pahantekijän?
sä yhteistyössä Rikosseuraamuslaitok
sen työntekijöiden kanssa. Aikataulu
tukseen ja ohjaukseen menevä työaika
on korvaantunut saatavalla työpalve
lulla ja kokemuksilla, joita ei voi rahas
sa mitata.
Yhdyskuntapalveluun tuomittujen
tavallisin rikos on rattijuopumus. Vuo
sittain tuomitaan 3600–3700 yhdys
kuntapalvelurangaistusta, joista suo
ritetaan loppuun noin 80 %. Yhdys
kuntapalveluaikaan liittyy usein päih
dekuntoutukseen osallistuminen.
Rattijuopumukseen hairahtuu ta
vallisia ihmisiä kaikista yhteiskun
taluokista ja ammattiryhmistä. Voi
daanko heille antaa mahdollisuus kär
siä rangaistus siviilissä, palkatonta
Leena Havusto

Pelot ovat ymmärrettäviä, mutta yli
20 vuoden kokemuksellani yhdyskun
tapalvelun suorittamisen ohjauksesta,
yleensä aiheettomia. Jämsänkosken
seurakunnassa yhdyskuntapalvelu on
ollut pääosin myönteistä.
Yhdyskuntapalveluun pääsee vain
tiukan seulan läpi. Palveluun hakijoil
le tehdään testit, joissa arvioidaan so
veltuvuus yhdyskuntapalveluun. Es
teitä ovat muun muassa vaikea päih
de- tai huumeongelma ja rikoksen la
ji, esim. henkirikos tai lapsiin kohdis
tuneet rikokset. Aiempi rikoshistoria
vaikuttaa tuomioon. Vankeusrangais
tuksen pituus voi olla enintään 8 kk,
ja syytetty itsekin on halukas sovitta
maan rangaistuksensa yhdyskuntapal
veluna vankilan sijaan.

Työpaikalle ei kustannuksia

Yhdyskuntapalveluun hyväksytyil
le laaditaan tarkka palvelusuunnitel
ma aikatauluineen, jota on noudatet
tava minuutilleen. Se laaditaan yhdes
sä Rikosseuraamuslaitoksen työnteki
jän, palvelun suorittajan ja työpaikan
edustajan kanssa. Työviikkoon kuu
luu yleensä neljä tuntia työtä kahtena
päivänä viikossa. Työpalvelu on yleis
hyödyllistä palkatonta työtä kunnis
sa, järjestöissä tai seurakunnissa. Sii
tä ei tule kustannuksia. Rikosseuraa
muslaitos maksaa palvelun suorittajan
matkakorvaukset ja vakuutukset. Työ
paikka tarjoaa vain kahvit. Työpaik
kojen ohjaajat saavat koulutusta ja oh
jausta tehtävään, jota tehdään tiiviis

työtä tekemällä kotoa käsin? Vai pi
tääkö heidät kaikki sulkea vankiloihin?
Mielestäni seurakunnissakin pitää an
taa useammalle tuomitulle mahdolli
suus korvata vankilatuomio työpalve
lulla.
Jämsänkosken seurakunnassa on
ollut useita yhdyskuntapalvelun suo
rittajia jo parin vuosikymmenen ajan.
He ovat olleet töissä pääsääntöises
ti kiinteistö- ja hautaustoimen puo
lella. He ovat osallistuneet pihatöihin,
keittiötöihin, rakennus- ja putkitöihin.
Diakoniatyön puolella he ovat osallis
tuneet varastojen siivoukseen, kirp
putorin järjestelyyn ja diakoniaruo
kalan toimintaan. Leirikeskuksen pi
ha- ja puuhommia on myös tehty yh
dessä yhdyskuntapalvelun suorittajan
kanssa.

Antaessaan saa

Työpalvelun ohella on voitu luoda
kontakti ihmiseen, jota ei ehkä muu
ten olisi tavoitettu. Se on ollut usein
hyvä ja rakentava kokemus molem
min puolin. Seurakunta armahtaa, ei
vain tuomitse. Vuosien aikana on ol
lut monia kohtaamisia, joissa armo ja
anteeksianto ovat läsnä. Työntekijä
nä olen oppinut tästä paljon. Mikä mi
nä olen tuomitsemaan, koska armoa
ja anteeksiantoa me julistamme seu
rakunnissa? Toki epäonnistumisiakin
on ollut, mutta niinhän kaikissa töis
sä on. Joku toimii ja joku ei, mutta kai
ken kaikkiaan kokemukset ovat olleet
kannustavia.
Mielestäni seurakuntiin pitäisi ot
taa huomattavasti enemmän yhdys
kuntapalvelun suorittajia, tehdä näin
käytännön tekoja puheiden sijaan.
Rohkeus ja avoimuus palkitaan run
sain mitoin!
● HELENA SALMINEN
Diakoni
Jämsän seurakunta

DIAKONIA

46

2 • 2013

Screening and receiving – challenge for dialog
- why science needs church?
Sikiödiagnostiikan haaste
- miksi tiede tarvitsee kirkkoa?
Dr Brian Brock, Lecturer in Moral and Practical Theology, Aberdeen,
Skotlanti
Kommenttipuheenvuorot :
Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, Helsingin Yliopisto
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Carola Saloranta, HUS

Luento- ja keskustelutilaisuus
sunnuntaina 5.5.2013 klo 17-20 Tuomiokirkon Krypta, Helsinki
Ohjelma:
klo 17.00

En rovfågel flyger in –Mustien siipien lintu - lyhytvariaatio Carmenista,
esittäjänä DuvTeatern
Keskustelu ohjaaja Mikaela Hasanin sekä näyttelijöiden kanssa
Tuoremehu ja hedelmät

klo 18.15

Luento Dr Brian Brock: "Amniocentesis as Antidoxology:
screening and receiving"
Kommenttipuheenvuorot :
Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, Helsingin Yliopisto
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Carola Saloranta, HUS
Keskustelu

Tilaisuus on englanninkielinen, itsenäinen osa pohjoismaisia
kehitysvammaistyön neuvottelupäiviä.

Järjestäjinä:

Puhelin: 123 456 7890

Faksi: 123 456
7890
Helsingin seurakuntayhtymä,
Kirkkohallitus,
Seurakuntaopisto jaSähköp.: joku@example.com
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV).

Lisätietoja: Tiina Peippo
tiina.peippo@evl.fi
puh 050-4366193

Terveydellä ja
turvallisuudella
ei leikitä!
Marjut Hentunen

Seurakuntien työntekijät voivat
työssään kohdata erilaisia
uhka- ja väkivaltatilanteita.
Väkivalta tai sillä uhkaaminen
järkyttää aina, ja tilanteet
eivät saa jäädä selvittämättä
tai jälkihoito niistä hoitamatta.
Vaaratilanne voi olla käsillä
esimerkiksi diakonian
viranhaltijan kohdatessa
päihdeasiakkaan. On tärkeää,
että niin työnantaja kuin
työntekijätkään eivät pistä
päätään pensaaseen tai
tuudittaudu siihen, että
mukana olisi varjelus, joka
pelastaa tiukassa tilanteessa.

Jo etukäteen on syytä käydä läpi mah
dollisesti eteen tulevia vaaratilantei
ta, jotta oikeassa tilanteessa jokainen
varmasti tietää, miten tulee menetellä.
Tärkeintä on pitää mielessä, että aina
ensin varmistetaan oma turvallisuus.
Pitää muistaa, että ”omat jalat” on se
suurin turva. Työntekijän ei pidä yrit
tää olla rohkea, koska päihdeasiakas
voi olla kovin arvaamaton. Vasta sitten,
kun oma turvallisuus on varmistettu,
hälytetään apua paikalle ja/tai huoleh
ditaan työnantajan omaisuudesta.
Työnantajan tulee työturvallisuus
lain mukaisesti toimenpiteillään var
mistaa, että työntekijät voivat työsken
nellä mahdollisimman turvallisesti ja
että uhka- ja väkivaltatilanteet ehkäis
tään mahdollisuuksien mukaan jo en
nakolta. Työnantajan tulee myös huo
lehtia siitä, että työpaikalla on tarvit
tavat turvajärjestelyt tai -laitteet se
kä mahdollisuus avun hälyttämiseen.
Työnantaja on vastuussa siitä, että
työntekijät eivät työssään kohtaa mi
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tään, mikä voisi olla heidän terveydel
leen vaarallista tai haitallista.

Turvalliset työtilat

Työyhteisössä tulee varmistua siitä, et
tä jokainen työntekijä tietää, miten toi
mitaan uhkaavissa tilanteissa ja että he
tuntevat toiminta- ja menettelymalli
en sisällöt. Työtilat tulee suunnitella
siten, että näistä pääsee vaaran uhates
sa toista reittiä pois. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, varmistetaan huonekalu
jen sijoittelulla ja asiakkaan ohjaami
sella kauemmaksi ovelta se, että työn
tekijä pääsee turvaan. Työntekijöillä
pitää olla mahdollisuus käyttää erilai
sia teknisiä turvalaitteita (kameraval
vonta, hälytysjärjestelmät, turvapuhe
limet). Turvalaitteiden toimivuutta pi
tää myös testata säännöllisin väliajoin.
Työnantajan tulee huolehtia siitä,
että lakisääteinen riskien arviointi on
saatettu ajan tasalle. Riskien arvioin
nissa on huomioitava, että mahdolliset
uhka- ja väkivaltatilanteet tulevat kir

jatuiksi sekä henkisenä kuormittumi
sena että tapaturman vaarana. Jokai
sen työntekijän tulee myös tietää, kuka
(tai ketkä) toimii oman työyksikön uh
ka- ja väkivaltayhdyshenkilönä. Uhkaja väkivaltatukihenkilöt ovat henkilöi
tä, joilla on tietoa menettelytavoista ja
heidät on koulutettu tukihenkilöiksi.
Työyhteisössä tulee yhdessä kes
kustella myös jo tapahtuneista uhkaja väkivaltatilanteista. Erityisen tär
keää on, että jokaisesta uhka- ja väki
valtatilanteesta raportoidaan, jotta ti
lanteet tulevat työsuojeluryhmän, tur
vatyöryhmän ja työterveyshuollon tie
toon ja näiden käsittelyyn. Tämä, jot
ta työnantaja tietää, kuinka paljon näi
tä esiintyy ja näihin osataan varautua
ja ohjeistaa.

Muista jälkihoito

Väkivaltaisen asiakkaan sanalliset
uhkailut ovat henkistä väkivaltaa ja
ne lasketaan väkivallaksi siinä, mis
sä fyysinenkin. On tärkeää, että hen
kistä väkivaltaa kohdannut työntekijä
saa purkaa tilannetta omassa työyhtei
sössä, työnohjauksessa tai työterveys
huollossa tai kaikissa näissä. Käsitte
lemättömänä voi tapahtunut tulla uu
destaan ajatuksiin pitkänkin ajan jäl
keen.
Työterveyshuollon sopimuksessa
tulee olla sovittuna se, miten työter
veyshuollossa menetellään, kun työn
tekijä tarvitsee asiantuntevaa jälkihoi
toa. Olisi myös hyvä, että työterveys
huolto voisi jalkautua kentälle silloin,
kun tilanne käsittää useita henkilöitä.
Hyviä koulutuksia uhka - ja väki
valtatilanteita varten ovat esimerkik
si ”Vaarallisten kohtaamisten kurssi”,
”Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus”
tai ”Puhejudo”. Puhejudo on koulutus,
jossa opastetaan, miten itse pysyä rau
hallisena sekä ihmisten ja tilanteiden
lukutaitoa, konfliktien hallintaa ja en
nakkoon varautumista. Edellä maini
tun tapaisista koulutuksista saa hyvää
oppia myös siihen, miten työtila teh
dään turvalliseksi ja miten itse tulee
toimia, jotta tilanne ei riistäydy käsis
tä.

Piste ylenpalttiselle
ymmärtämiselle päihdeasioissa!

Työntekijöiden päihteiden käyttö ei
ole erityisen suuri ongelma seurakun

tatyössä. Sitä kuitenkin esiintyy myös
meillä. Yleisin päihteiden käyttö on
liiallisen alkoholin käyttö.
Helsingin seurakuntayhtymäs
sä viime vuonna suoritetun Työkykyja hyvinvointikyselyn mukaan 87,4 %
vastaajista on Audit-kyselyssä toden
nut, että he ovat alkoholin kohtuu
käyttäjiä. Kyseltiin myös sitä, onko al
koholin käytöstä johtuvia haittoja nä
kynyt työyhteisössä. Havaittuja hait
toja olivat
e alkoholin hajua hengityksessä
e krapulassa tai humalassa
työskentely
e myöhästely tai poissaolo työstä
e kartteleva tai vetäytyvä
käyttäytyminen
e töiden laiminlyönti tai
tehottomuus.
Jokainen työntekijä halunnee työs
kennellä työyhteisössä, jossa edel
lä mainittuja haittoja ei esiinny. Täs
tä syystä kehotan esimiehiä tarkkai
lemaan työyhteisönsä tilaa ja puut
tumaan heti, mikäli siihen on aihet
ta. Työtovereiden tulee myös ilmaista
esimiehelle, mikäli haittoja havaitaan.
Tällainen toimiminen ei ole kantele
mista vaan työntekijälle työturvalli
suuslain mukainen velvollisuus. Asian
peitteleminen ja tilanteen ”ymmärtä
minen” on alkoholiongelmaiselle teh
ty karhunpalvelus eikä johda tilannet
ta parempaan.

detilanteissa sekä sääntö hoitoon oh
jaamisesta. Myös hoitosopimus ja lo
make varhaisen vaiheen puheeksi ot
tamiselle ovat työkaluina esimiehille.
Lomakkeet ja säännöt eivät kuiten
kaan riitä, ellei esimiehillä ole osaa
mista näiden käyttämiseksi. Heidän
on tärkeää tunnistaa velvollisuuten
sa päihteiden väärinkäytön tilanteissa.
Esimiehille tulisikin järjestää koulu
tusta, joissa opastetaan tällaiseen työ
hyvinvoinnin johtamiseen.
Työyhteisössä olisi hyvä selkiyttää
menettelytapoja. Suosittelen sellaista
yhdessä tehtyä sopimusta, jonka mu
kaan jokainen työntekijä sitoutuu ”pu
haltamaan” aina silloin tällöin. Tä
mä, jotta voidaan varmistua siitä, et
tä omassa työyhteisössä asiat ovat hy
vällä mallilla päihdeasioiden suhteen.
● Marina Tolonen
Henkilöstöpalvelupäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä

Käytä Audit-kyselyä

Varhaisen välittämisen mallissa on
jo syytä ennakoida näitä tilanteita, ja
Audit-kyselyä on tarkoituksenmukais
ta käyttää työntekijöiden jokaisen ter
veystarkastuksen yhteydessä (työhön
tulotarkastukset, ikäkausitarkastuk
set, muut suunnatut terveystarkas
tukset). Helsingin seurakuntayhty
mässä järjestetään vuosittain Terveys
päivät, joissa on mahdollisuus täyttää
itselleen Audit-kysely. Toki työnteki
jä voi kyselyyn vastatessaan arvioida
juomansa alkoholimäärät väärin, joko
tahtomattaan tai tarkoituksella, mut
ta vastaaminen auttaa kuitenkin työn
tekijää hahmottamaan omaa alkoholin
kulutustaan.
Esimiesten käyttöön tulee olla tar
jolla päihdeasioiden käsittelyn periaat
teet ja käytännön menettelytavat päih
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”Minä näen sinut”
Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä
Kokkolassa 22.9.2013

Lisätietoa http://www.kokkolan
suomalainenseurakunta.fi/
Keva-kirkkopyha

HENTTOSET

Jos kirkkoon tahdot
keskittyvästä kauneudesta. Ristin
Käyn silloin tällöin kirkossa. Joskus
nykyisen kotikuntani kauniissa puu kirkon mahtavien urkujen tilalla soi
kirkossa, useimmiten kuitenkin Kes nyt yksinäinen, yksinäisyydessään
ki-Lahden seurakunnan Ristinkir sitäkin enemmän koskettava huilu.
kossa. Kirkko seisoo sen alas revi Huilun meditaatiivinen kaipuu vuo
tyn vanhan puukirkon paikalla, jon rotteli evankeliumin lukemisen kans
sa katkaisten sen juuri sopiviin koko
ka pelastamiseksi minäkin keräsin
aikanaan nimiä Lahden torilla. Ris naisuuksiin. Ja Aurora Ikävalkon
laulaessa eleettömän vaikuttavas
tinkirkosta ja siihen kokoontuvasta
ti tuon yksinäisen huilun säestämä
seurakunnasta tuli kuitenkin hyvin
merkityksellinen osa elämääni, työ nä Bachin ”Aus Liebe will mein Heitäni, identiteettiäni. Hyvin syvä osa, land sterben” pysähtyi maailma aina
jota ei voi pyyhkiä pois. Saavun sin kin minun tajunnassani. Tällä kertaa
ne edelleen kuin kotiin, se on kiistat jumalanpalveluksessa täsmäsi kaikki
ta kotikirkkoni. Samalla saavun kes – rakenne, virret, laulu, huilu ja Raikelle muistoja, joista osa on epäile mo Ylä-Soininmäen saarna. Koko
mättä nostalgisen kauniita, osa kipei naisuus oli ehjä, puhutteleva, henki
tä. Kaikki syvästi minua.
lökohtaiseen pohdintaan haastava, lä
helle tuleva, sisintä koskettava. Har
Keski-Lahti on ainoa seurakun mittamaan jäi ainoastaan se, että niin
ta, jossa olen Suomessa työskennel harva oli paikalla ‒ alle sata yli tuhan
lyt. Juuri siellä olen tuntenut, koke nen hengen kirkossa. Kotiin jääneet
nut, jakanut ja kohdannut asioita ja
menettivät paljon. Lähdin kirkosta
hetkiä, joita vain ehkä pappi saa elä äärettömän hyvällä mielin, iloiten ko
mässään kokea, jakaa ja kohdata. Pa ko kristikunnan kaikkein synkimpä
pin työ on merkillistä – saa olla hy nä päivänä. Aurinko paistoi.
vin lähellä ihmisiä, jopa heidän her
kimpiä ja kipeimpiä salaisuuksiaan. Pääsiäisyön messuun liittyy RistinJa saa jakaa töikseen jotakin syvästi
kirkossa kaikkein syvimpiä henki
hyvää eli luottamusta uskon, toivon
lökohtaisia muistojani. Aloitin tuon
ja rakkauden merkitykseen ihmisen
yömessun Keski-Lahden seurakun
elämässä. Mitä ihminen voisi enem nan nuorten kanssa ja heidän in
pää työltä tai elämältä toivoa?
noittamanaan jo vuonna 1978. Ylös
nousemusjuhla oli silloin vielä suu
Viime pääsiäisenä päätin maistella
ri tuntematon Suomen ev.lut. kirkos
kristillisyyttä oikein isommassa an sa. Meidän oli lisäksi varmasti ainoa
noksessa. Kävin kotikirkossani kii ja ensimmäinen, jota mainostettiin
rastorstaina, pitkäperjantaina, pää kaupungin lyhtytolpissa. Kirkkokäsi
siäisyönä ja 2. pääsiäispäivänä. Välil kirjassa ei tälle messulle silloin ollut
lä toki taistelin itseni kanssa, aurinko
minkäänlaista kaavaa; niinpä teim
kutsui ja viekoitteli hiihtämään jär me omamme. Osan sopivista teks
vien jäille. Menin kirkkoon.
teistä ja lauluista löysimme ja koko
simme Taizen kiertokirjeistä. Seura
Pääsiäisvaellukseni ehdoton huip kunnalle nuorten joukko opetti lau
pu oli pitkäperjantain sanajumalan lut ennen messun alkua, ja samainen
palvelus. Pidän yleensäkin suunnat joukko toimi varsinaisessa messus
tomasti sen riisutusta, oleelliseen
sa yhteislauluun rohkaisevan kantto
DIAKONIA

50

2 • 2013

rin roolissa. Perusajatus oli, ettei se
littämätöntä selitetä. Kaikki keskit
tyi meditatiiviseen, omille ajatuksil
le ja tunteille tilaa antavaan matkaan
pimeydestä valoon, kuolemasta elä
mään. Tuo kokemuksellinen matka
ja sen konkretisointi valolla, väreillä,
teksteillä, musiikilla, lauluilla ja eh
toollisella riitti.
Ja hyvin riittikin ‒ ensimmäinen
ylösnousemusjuhlamme kokosi 250
henkeä, seuraava jo 500. Sitä seuraa
vana vuonna kirkkoon tulvi vielä sa
toja lisää. Syykin oli selvä: Etelä-Suo
men Sanomat julkaisi juuri ennen
pääsiäistä kuvakertomuksen edelli
sen vuoden messustamme. Satojen
tuohusten kynttilämeren kruunasi
loppusiunauksen aikana alttarikai
teeseen nojaava viisimetrinen puinen
kynttiläristi. Se oli kuvienkin välit
tämänä näky, joka hiljenisi, pysäyt
ti ja kutsui kauneudessaan. Messus
ta oli parissa vuodessa tullut tapah
tuma, jossa tunteet ja viesti kohtasi
vat toisensa. Siinä uskallettiin iloi
ta ja halata eikä kenelläkään ollut si
nä yönä mihinkään kiire. Seurakun
ta tarjosi täytekakkukahvitkin – oli
han juhlien juhla.
Yöjumalanpalvelus oli minulle tä
män pääsiäisen pettymys. Korkeakir
kollisessa viisaudessa oli kirkkokäsi
kirjan taatusti oikeaoppisiin yömes
sukaavoihin upotettu suunnilleen
koko kristillinen dogmatiikka ja pe
lastushistoria. Kun kristityn vaellus
kulkee maailman luomisesta Egyp
tin orjuuden ja Punaisen meren hal
kijuoksun myötä kasteen muistami
seen ylösnousemusta unohtamatta,
voi sanallisen syvämielisyyden uu
vuttama seurakuntalainen alkaa yön
keskellä aidosti haukotella. Ja mikä
pahinta ‒ kokea vierautta ‒ ja syys

mennä nyt…

Seurakunnan riemussa on pitelemis
tä, kun se milloin ”ylistää Voittajaa”,
”ylhäistä kuningasta”, milloin rukoillee
Jumalaa ”ottamaan vastaan ylistysuh
rinsa” onnistuttuaan livistämään faa
raon käsistä ja pääsemään ”perille tai
vaalliseen kotimaahan”. Ei, hyvä ihme!
Kenelle näitä messukaavoja tehdään?
Kenen näissä messuissa pitäisi saada
ymmärtää, kokea ja kohdata ylösnou
semuksen ilo? Kenen sanoilla? Ja mis
sä tämän – paavi Franciskuksen sa
noin – ”teologisen narsismin” keskellä
näkyy tai elää yhteisöllisyys, inhimil
lisyys, aitous? Messun toimittajille ei
juolahda edes tänä yönä mieleen jäädä
ovelle toivottamaan poistuvalle seura
kunnalle hyvää pääsiäistä.
Peruskohteliaisuudesta, vaikkapa
alkutervehdyksestä – johon saattaisi
jopa kuulua jumalanpalveluksen toi
mittajien esittely – on kolmenkymme
nentuhannen seurakuntalaisen pikku
yhteisössä ajat sitten luovuttu. Niin
pä tunnekin YLE ykkösen kuuluttajat
paremmin kuin ”oman seurakuntani”
nykypapit. Tämä liturginen virtavii
vaisuus ‒ vai liekö ajansäästö? ‒ johtaa
kin sitten siihen, että herkän mystee
rin keskellä aletaan yhtäkkiä kuulutel
la, mistä saa alkoholitonta ehtoollisvii
niä ja keliakiaoblaatteja. Tyylitajuhan
se siinä juhlii! Papilla oli toki harvinai
sen kaunis ääni ja urkuri teki lopussa

kaikkensa. Niinpä ilo ilmeni kunnolla
jo loppuvirressä, joka olikin ortodok
seilta lainattu pääsiäistropari. Matka
siihen oli turhan pitkä.
Toisena pääsiäispäivänä yllättäin
sama kanttori, sama pappi kuin pit
käperjantaina. Hyvä olo valtaa minut
jo messun alussa. Kanttori Auroran
intensiivisen sykähdyttävä loppulau
lu päättyy tällä kertaa seurakunnan
spontaaniin ilon purkaukseen – huu
doin, taputuksin. Jään pitkäksi aikaa
pohtimaan, missä ero? Pappi puhuu
tässäkin messussa aidosti ihmisten
kieltä, tulee olemuksellaan ja sanoil
laan rinnalle, uskaltaa laittaa itsensä
likoon – ja oikoo surutta jokaisessa
rukouksessa kirkkokäsikirjan turhat
koukerot. On siis ihminen ihmisille.
Kanttori ei esitä eikä esiinny. Eleettö
myydessä ja eläytymisessä on jotakin
sanoin vaikeasti tavoitettavaa nöyrää
kauneutta ja vaikuttavaa läsnäoloa. Ja
se koskettaa.
Uusi paavi on heittänyt koreat pu
naiset kengät nurkkaan, lyhentänyt
ja yksinkertaistanut ylipitkät litur
giat ja tervehdykset. Messun keskel
lä hän on suudellut ja halannut lapset,
siunannut vammaiset, pessyt nais
vankienkin jalat Casal del Marmon
nuorisovankilassa, astunut ihmis
ten keskelle murtautumalla ulos kaa
voista ja tiivistänyt kirkon haasteen
oleelliseen:”Kirkko on kutsuttu astu
maan ulos itsestään, kutsuttu mene
mään reuna-alueille, ei vain maantie
teellisesti, vaan inhimillisen olemas
saolon reuna-alueille”, sinne ”missä
kärsimys ja verenvuodatus hallitse
vat”.
Pitkäperjantain saarnaaja Ristin
kirkossa sanoi saman hieman toisin
sanoin: ”Me emme tarvitse kärsimys
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mystiikkaa. Sitä on elämämme täyn
nä. Me tarvitsemme rohkeutta hyvyy
teen, sen ymmärtämiseen ja kohtaa
miseen, että lähimmäisyys, toisen hy
vä, on kaiken hyvyyden arvioimisen
lähtökohta, sillä toisen puolesta Kris
tus kuoli. Me olemme jo nyt kuolleita,
jos meillä ei ole kosketusta tähän hy
vyyteen. Nouse ylös, jos tunnet sydä
messäsi, että sanoma rakkaudesta kos
ketta sinua. Nouse ylös, jos haluat elää
toisten puolesta!”
Amen!
● Kai HenttoNen

Markus Henttonen

tä! Etenkin kun yön dogmaattinen dy
namiittipaukku on ommeltu yhteen
liturgisen korein ylisanoin, jotka tus
kin aivan heti avautuvat seurakunnan
Matille ja Maijalle sen enempää juh
lan kuin arjenkaan keskellä: ”Tämä on
se yö, jona Jumala vapauttaa Kristuk
seen uskovat ja tempaa heidät synnin
syövereistä ja vie heidät armon valta
kuntaan.” Satunnainen kirkossakävijä
tuntee taatusti tulleensa puhutelluksi.

Sari Nieminen diakoniarahaston sihteeriksi
Aloitin työt Kirkon diakoniarahaston sihteerinä tammikuussa
2013. Kirkon diakoniarahasto on sijoitettu Kirkkohallituksessa
Toiminnallisen osaston Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikön
yhteyteen. Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen rahasto,
jonka tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa
taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa.
Matkani diakonian pariin alkoi Lut
her-opiston sosiaali- ja kasvatusalan
opinnoista vuosituhannen taittees
sa. Nämä alalle valmentavat opinnot
vahvistivat päätöstäni aloittaa sosio
nomi AMK -opinnot Diakonia-am
mattikorkeakoulussa. Varmuus siitä,
että haluan tehdä työtä nimenomaan
kirkossa diakoniatyöntekijänä, lujit
tuivat opintoihin liittyvän seurakun
taharjoittelun myötä. Opintojen aika
na kesädiakonin työssä vantaalaisessa
seurakunnassa sain kokemuksen siitä,
miten paljon hyötyä olikaan yrityselä
mästä kotikaupungissani Oulussa
1990-luvulla saamastani työkokemuk

sesta. Vaikka opintoni olivat tuolloin
vielä kesken, koin voivani tukea asia
kastani osittain juuri oman yrittäjä
taustani ansiosta. Mieleeni on jäänyt
pysyvästi kohtaaminen hyvin lohdut
toman tilanteen eteen joutuneen yrit
täjän kanssa. Konkurssin myötä hän
oli menettänyt työnsä, puolisonsa, ko
tinsa ja terveytensä.
Siirtyessäni Kirkon diakoniara
haston sihteerin tehtäviin minulla
oli kymmenisen vuotta työkokemus
ta seurakuntadiakoniasta viidessä eri
seurakunnassa pääkaupunkiseudulla.
Diakoniatyöntekijän moninaiset teh
tävät tulivat tutuksi vuosien varrella.

Yleisen diakonian lisäksi sain tutus
tua tehtävieni kautta syvemmin maa
hanmuuttajatyöhön, päihdetyöhön ja
diakoniseen perhetyöhön. Taloudelli
sen auttamisen kysymykset olivat hy
vin vahvasti läsnä kaikissa niissä seu
rakunnissa, joissa työskentelin. Asiak
kaan taloudellisen tilanteen ollessa
kaoottinen on hyvin vaikea keskittyä
itsensä hoitamiseen, ulkoiluun, posi
tiivisten ajatusten viljelyyn ja ihmis
suhteiden ylläpitämiseen. Tällaisessa
elämäntilanteessa kokonaisvaltainen
työote diakoniassa, taloudellinen apu,
keskustelu ja kuunteleminen, mahdol
listavat ihmisen tukemisen ja auttami
sen. Myös rukous ja kokemus Jumalan
läsnäolosta hoitavat ja antavat toivoa
siitä, että asiat voidaan järjestää.
Sosiaalialan ammattikorkeakou
lun ylemmän tutkinnon opintojen ai
kana perehdyin muun muassa talou
dellisen avustamisen, sosiaaliturvan ja
vallankäytön kysymyksiin sekä yhteis
kunnassa tapahtuviin sosiaalipoliitti

Voimaa, yhteyttä ja arvoja
perheiden arkeen
Muistelukirja sai kunniamaininnan
viimevuotisessa Diakonia-idea-kilpailussa
Hanna-Kaisa Peltoniemi, Irma Alastalo ja Jonna Neuvonen
(Saarinen) suunnittelivat ja tekivät henkilökohtaisen muistelukirjan diakoniatyön leirille osallistuneille perheille. Tehtävä oli
samalla osa heidän Diakonia-ammattikorkeakoulussa Pieksämäellä tekemäänsä opinnäytetyötä. Muistelukirjaa työstettiin
Tampereen seurakuntayhtymän Viinikan seurakunnan perheleirillä, joka pidettiin Torpan kurssikeskuksessa toukokuussa 2011.
Tehtävärasteilla oli muistelukirjassa
tärkeä rooli. Niiden teemoina oli kuu
si arvoa: usko, toivo, rakkaus, ihmisar
vo, luottamus ja totuus.
Jokainen kuudesta perheestä teki
Usko-rastilla oman henkilökohtaisen
rukouksen.
– He saivat tehdä rukouksesta
omannäköisensä. Olimme valmis

taneet ennakkoon perheiden avuk
si ”aarrearkun”, jota he saivat käyttää
halutessaan apuna. Siinä oli esimer
kiksi virrenpätkiä, jotka sopivat hyvin
myös rukouksiksi, Hanna-Kaisa Peltoniemi kertoo.
Toivo-rastilla perheet kokosivat
tulevaisuudestaan unelmakuvan.
– Materiaalina oli lehtiä, joista per
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heet leikkasivat kuvia. Niiden lisäksi
he saivat piirtää ja kirjoittaa. Loppu
tuloksen oli tarkoitus kuvastaa, mitä
perhe toivoi tulevaisuudelta.
Rakkaus-rastilla oli erillinen työs
kentely lapsille ja aikuisille.
– Lapsille annettiin askarteluteh
tävä, jossa he tekivät sydämen. Van
hemmat kirjoittivat lapsilleen kirjeen.
Olimme laatineet lauseiden alkuja, joi
ta he saivat jatkaa. Esimerkiksi: olet
maailman ihanin lapsi, koska…
Ihmisarvo-rastilla hyödynnettiin
valokuvausta.
– Halusimme korostaa perheen ja
sen jäsenten ainutlaatuisuutta. Ku
vaustilanteesta haluttiin tehdä ren
to. Rekvisiittana oli esimerkiksi ilma
palloja ja saippuakuplia. Valokuvaajat

olimme hankkineet erikseen, ja työ
ryhmämme jäsen toimi kuvaajan as
sistenttina ja antoi vinkkejä perheille.
Luottamus-rasti oli eräänlainen
välirasti.
– Siinä olimme rakentaneet kahden
puun väliin verkon, joka esitti hämähä
kinverkkoa. Perheenjäsenet menivät sen
läpi yksitellen ja saivat apua toisiltaan.
Halusimme korostaa, miten tärkeää on
toimia yhdessä ja luottaa toisiinsa.
Totuus-rastilla perheille oli tarjol
la raamatunlauseita, joihin sisältyi lu
paus.
– Jokainen perhe valitsi niistä heil
le sopivimmat ja tärkeimmät lupauk
set. Halutessaan lupaus-lapun taakse
sai kirjoittaa, miksi juuri tämä lupaus
oli tärkeä. Rastilla haluttiin korostaa,
että raamatunlupaukset ovat varmo
ja ja luotettavia.

Ei vain yksi kokemus

Tehtävärastien jälkeen oli tuoreeltaan
vuorossa loppupurku ja leirin päät
teeksi palautekeskustelu. Leirin jäl
keen Peltoniemi, Alastalo ja Neuvonen kokosivat jokaiselle perheelle

varata riittävästi aikaa pohdintoihin
ja keskusteluihin diakoniatyöntekijöi
den kanssa. Osa avustuksen hakijoista
on pitkäaikaisia diakonian asiakkaita,
ja hakemuksen lähettänyt ja asiakasta
tavannut diakoniatyöntekijä on paras
asiantuntija kertomaan hakijan tilan
teesta. Ajattelen, että myös tällä tavoin
asiakkaan ääni tulee minulle kuulluksi
ja asiakas toivottavasti parhaiten aute
tuksi. Samalla toivon tietysti, että oli
sin onnistunut tukemaan myös dia
koniatyöntekijää taloudellisen avusta
misen tehtävässään.
Erityisenä huolenaiheenani on las
ten ja nuorten tilanne tämän päivän
Suomessa. Nuorten odotetaan teke
vän suuria elämäänsä liittyviä päätök
siä jo hyvin varhain. Ilmassa leijuvat
puheet kilpailusta koulutus- ja opis
kelupaikoista ja nuorisotyöttömyyden
kasvusta. Nykyisen ylikorostuneen ta
louspuheen vallitessa ei ole yllättävää,
että nuorten mielenterveys on uhat
tuna ja tunteet riittämättömyydestä ja
kelpaamattomuudesta voivat lisääntyä.
Kotitalouksien velkaantuminen näkyy
hakemusten tulo- ja menoselvityksis
Hanna-Kaisa
Peltoniemi

oman muistelukirjan, johon oli kerätty
eri tehtävärastien anti. Muistelukirja
toteutettiin Ifolor-valokuvayhtiön va
lokuvakirjana. Kirjaan tuli myös leiril
lä toteutettua hartausaineistoa. Valo
kuvia oli koottu erityisesti ihmisarvorastilta, mutta myös koko leirin ajalta.
– Olimme oppineet tuntemaan näi
tä perheitä ja pyrimme laatimaan jo
kaisen muistelukirjan heidän tyylinsä
mukaisiksi. Jokaiselle arvolle oli oma
sivu. Valokuvat olivat aika suuressa
roolissa. Teimme muistelukirjaan pie
niä lisäyksiä ja loppuun laitoimme seu
rakunnan yhteystietoja.
Peltoniemen mukaan muistelukir
jan tekoon osallistuneilta perheiltä tu
li kauttaaltaan hyvää palautetta. Aja
tuksena oli, että tehtävärastit eivät ol
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sä luottojen ja lainojen korkeina hoi
tokustannuksina, jolloin kohtalaiset
kaan tulot eivät välttämättä riitä arjen
pyörittämiseen. Lapsiperheissä tämä
voi johtaa ”säästämiseen” lapsiin liit
tyvissä menoissa. Kirkon diakoniara
haston kautta onkin tuettu Tukikum
mit-avustuksina lapsia ja nuoria mak
samalla muun muassa opiskelukustan
nuksia, harrastusmaksuja ja vaatehan
kintoja. Seurakuntiin myönnettyjen
Tukikummit-avustusten määrä on li
sääntynyt tasaisesti avustustoiminnan
tunnettavuuden kasvaessa. Perheeltä
saatu kiitoskortti tai lapsen kuva har
rastuksensa parissa sähköpostin liit
teenä ovat niitä
parhaita kiitok
sia työstäni ja
tunnen silloin,
että työni dia
konian kovassa
ytimessä jatkuu.

Aarne Ormio

siin muutoksiin. Kaksi vuotta yhdes
sä pohdintaa ja jakamista muissa kuin
kirkon tehtävissä työskentelevien so
siaalialan ammattilaisten kanssa he
rätteli minua tarkastelemaan amma
tillisesti omaa diakonin työtäni aivan
uusista näkökulmista. Olemme diako
niassa ja sosiaalityössä samojen inhi
millisten kysymysten äärellä ja meil
lä on kaikki mahdollisuudet rakenta
vaan yhteistyöhön ja toisilta oppimi
seen, kun vain haluamme. Pidän tär
keänä myös sitä, että yhteiskunnallis
ten muutosten tapahtuessa aina vain
nopeammassa tahdissa ja maailman
muuttuessa yhteiseksi myös diakonian
ammattilaisten on tärkeää huolehtia
oman osaamisen ja ammattitaidon
ajan tasalla pitämisestä jo oman jak
samisensa näkökulmasta.
Nykyisessä tehtävässäni Kirkon
diakoniarahaston sihteerinä vastaan
otan seurakunnista tulevat avustusha
kemukset, laadin niistä esittelyt Kir
kon diakoniarahaston hallitukselle ja
tiedotan päätöksistä seurakuntien dia
koniatyöntekijöille. Hakemuksiin liit
tyvissä kysymyksissä olen halunnut

● Sari Nieminen
KDR:n sihteeri

leet vain yksi kokemus. Muistelukir
jan avulla niihin voi palata halutessaan
myös myöhemmin.
– Uskomme onnistuneemme ta
voitteissamme. Tahdoimme opinnäy
tetyömme avulla tuoda perheille mer
kittäviä muistoja, jotka voivat säilyä
heidän elämässään ja voimaannuttaa
heitä hengellisten asioiden äärellä se
kä tuoda tärkeitä kirkon arvoja osak
si heidän arkeaan. Lisäksi halusimme
muistuttaa siitä että on olemassa seu
rakunta ja Jumala, joka välittää.
Peltoniemi toteaa, että idean mal
lintaminen onnistuu myös pelkkien
rastien tekemisellä.
– Ne ovat itsessään hyvä väline hen
gellisten asioiden esiintuomiselle. Li
säksi muistelukirjan vaihtoehtona per
heet voivat rasteilla suunnitella jotain
kotiin vietävää tai yhteisessä työsken
telyssä voidaan koota kirja leirillä läpi
käydyistä asioista.
Lisätietoa netistä esim. haulla:
Muistelukirja voiman, yhteyden ja ar
vojen tuojana perheen arkeen.
● Juhana Unkuri

KIRJAT

Vastuullisuus on yritysjohtajan avainkäsite

JOS ON VALTA, ON MYÖS VASTUU
– Asmo Kalpalan elämä
Helena Hirvikorpi (Toim.)
WSOY 2012
Opin tuntemaan toimitusjohtaja Asmo Kalpalan arkkipiispan koolle kut
suman Arvojen Akatemian istunnois
sa miehenä, jolta kuuli punnittua pu
hetta yritysjohtajan vastuusta. Hänen
rauhallinen ja toisia kuunteleva ole

muksensa vakuutti ja loi hyvää kes
kusteluilmapiiriä. Helinä Hirvikorven toimittama Kalpalan elämäkerta
vahvistaa tätä kuvaa, mutta paljastaa
myös aivan toisenlaisen Kalpalan, jo
ka nauttii vauhdin hurmasta ja saattaa
olla myös omapäinen ja uhkarohkea.
Asmo Kalpalan isä, helsinkiläinen
liikemies Osmo Kalpala oli ensim
mäinen suomalainen rallikuski, joka
voitti Jyväskylän suurajot kolme ker
taa peräkkäin ja osallistui myös Mon
te Carlon ralliin. Hän oli kiinnostu
nut myös laskettelusta ja perusti Ete
lä-Suomen ensimmäisen laskettelu
keskuksen Kalpalinnan. Radioalan ja
myöhemmin laskettelutarvikkeiden
tuontiliike antoi perheelle hyvän va
rallisuuden. Tältä pohjalta myös As
mon harrastukset suuntautuivat nuo
rena moottoriurheilun ja laskettelun
pariin. Rallikuskia hänestä ei kuiten
kaan tullut, mutta moottoripyöräily
ja laskettelu ovat pysyneet hänen har
rastuksinaan työn ohessa.

Asmo kävi kauppakorkeakoulun
ja päätyi töihin vakuutusalalle. Vuon
na 1987 hänestä tuli Tapiola-vakuu
tusyhtiöitten toimitusjohtaja ja vuon
na 1994 Tapiola-ryhmän pääjohtaja.
Elämäkerran lukija pääsee kuin ver
hon raosta kurkistamaan niihin ku
lissientakaisiin peleihin ja taisteluihin,
joita vakuutus- ja finanssialalla käy
tiin erityisesti 80- ja 90-luvuilla. Kal
pala raottaa verhoa kuitenkin hieno
varaisesti silloinkin kun hän puhuu
nurkanvaltaajista ja ”puolirikollisista”
huijareista. Hän ei ryhdy paljastelijak
si, mutta toteaa, että nuorelle miehelle,
jolla oli paljon ihanteita, nämä pelien
pelaamiset olivat valtavan traumaatti
sia kokemuksia. ”Kuinka paljon mene
tetäänkään suorituskykyä siinä, että
joutuu olemaan kyyninen ja koko ajan
varuillaan.” Hän sanoo oppineensa,
että ne, jotka eivät pelaa, luovat uut
ta ja saavat pysyvää aikaan.
Kuitenkin yhtiön johtamisessa
tarvitaan myös tiettyä kovuutta. Kal

Synergiaa ja energiaa kasvatustyöhön

Selvää synergiaa
– eettisesti kantavaa
päihdekasvatusta
Ari Inkinen, Jarmo Kokkonen ja
Virpi Ruuska (toim.)
Humak 2013

Selvää synergiaa -teos on tarttunut
tärkeään haasteeseen. Päihdekasva
tuksen ja ehkäisevän päihdetyön toi
mintaympäristö on varsin monimuo
toinen, jäsentymätön ja kirjavakin.
Artikkeliteos valottaa lukijalle mo
niulotteisesti ehkäisevän päihdetyön
ja päihdekasvatuksen kenttää. Kirja
on tarpeellinen katsaus nykytilantee
seen, josta tosin lukijalle jää ymmär
rettävistä syistä edelleenkin hieman
jäsentymätön kuva.
Kirjan sisältö koostuu eettises
ti kantavan tietoperustan pohdin
nasta, tutkitusta tiedosta ja käytän
nön yhteistyön sovelluksista. Toimit
tajien mukaan tehtävänä on vahvis
DIAKONIA

54

2 • 2013

taa nuorisoalan ja seurakuntien kas
vatustoiminnan, ehkäisevän päihde
työn ja terveyden edistämisen osaa
mista ja ymmärrystä. Kirja tuo näky
väksi seurakuntien, kuntien ja järjes
töjen työtä sekä haastaa eri toimijat
yhteistyöhön.
Kirja sisältää kolme päälukua; tie
toperusta, kohtaaminen ja yhteistyö.
Otsikoidensa mukaisesti teemoissa
siirrytään päihdekasvatuksen etii
kasta ja tietoperustasta lähemmäs
arjen työtä eli ilmiön ja ihmisten koh
taamista sekä yhteistä työtä. Ensim
mäinen luku keskittyy paljolti kas
vatustyön eettiseen pohdintaan, mi
kä onkin luvun antoisinta osaa koke

palankin oli opittava ”ulvomaan sute
na susien joukossa” ja hylkäämään sel
lainen hyväuskoisuus, että kumppanit
ajattelisivat muuta kuin omaa etuaan.
Silti Kalpala on tunnettu siitä, että hän
on useissa yhteyksissä korostanut yri
tyksen ja johtajan vastuullisuutta ja ar
vojohtamista. ”Vastuullisuus on sitä,
että päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon niiden vaikutukset toisiin osa
puoliin. Se tuo päätöksiin kohtuulli
suutta, joka puolestaan rakentaa si
tä luottamusta, minkä varassa myös
markkinatalouden perustana oleva ris
kinotto ja erikoistuminen ovat.”
Suomalaiset ovat Kalpalan mu
kaan pärjänneet kansakuntana vah
voilla ihmisyyteen perustuvilla ar
voilla. Luottamusta luovien yhteisten
arvojen avulla olemme kyenneet so
peutumaan maailman valtavirtoihin
varsin käytännöllisesti. Arvot muut
tuvat ajan myötä sekä yrityksissä että
yhteiskunnassa, mutta ihmisen kun
nioittaminen on pysyvä arvo. Ihmi

sen kunnioittamiseen liittyy Kalpalal
la voimakas yhteisöllisyyden, välittä
misen, keskinäisen vastuun ja eri osa
puolten kuuntelemisen korostus. Hä
nen tavoitteenaan on ollut keskuste
leva, matriisinomainen organisaatio.
Määrätietoisesti ja sinnikkäästi hän on
myös puolustanut Tapiolan säilymistä
vakuutuksenottajien keskinäisenä yh
tiönä joidenkin ajaessa sen muodosta
mista osakeyhtiöksi.
Lukijana olisin kaivannut hiukan
enemmän tietoa siitä, mistä tämä ar
vopohja nousee. Lyhyesti viitataan ko
din perintöön ja vanhempien anta
maan arvokasvatukseen. Mitään suu
ria esikuvia tai tien viitoittajia Kalpa
la ei mainitse eikä viittaa uskonnolli
siin motiiveihin. Hän itse ja myös mo
net hänen työtoverinsa antavat todis
tuksen, että tullessaan yhtiöön hän
oli vielä vahva markkina- ja kilpailu
talouden kannattaja. Markkinatalou
teen hän luottaa edelleenkin ja koros
taa, että osa johdon vastuullisuutta on

pitää huolta yrityksen kannattavuu
desta. Kovan kilpailun maailmaa ovat
kuitenkin tulleet pehmentämään yh
teisöllisyyden, välittämisen, keskinäi
sen vastuun, kohtuullisuuden ja luot
tamuksen korostukset.
Yksi luku kirjassa kuvaa Kalpalan
tovereineen tekemiä pitkiä mootto
ripyöräretkiä Aasiassa, Uudessa See
lannissa ja Etelä-Amerikassa. Aasias
sa hän ajoi 6000 kilometriä Thaimaas
sa, Kambodžassa ja Laosissa. Chilessä
ja Argentiinassa hän teki kolmen kuu
kauden matkan, siitä kolme viikkoa ai
van yksin. ”Aski on johtajana varovai
nen, mutta ohjaustangon takana hän
muuttuu pedoksi”, kuvaa eräs matka
kumppani. Kalpala itse kertoo matko
jensa aikana saaneensa aikaa läpikäydä
sekä henkilökohtaiseen elämäänsä et
tä työelämään liittyviä ongelmia. Ko
vin lähelle näitä henkilökohtaisia kysy
myksiä hän ei kuitenkaan lukijaa päästä.

neellekin työntekijälle. Tietoperustan
päihdekasvatuksen ja ehkäisevän työn
ns. tutkimuksellinen osuus on sen si
jaan ohuehko, mikä kuvannee lähin
nä aihepiirin tutkimisen vaikeutta ja
niukkuutta.
Toisessa luvussa pohdinnassa on
sekä ilmiön että ihmisten kohtaami
nen. Toisin sanoen kyse on paljolti
asenteista ja arjen teoista yhteiskun
nan, yhteisöjen ja yksilöiden tasol
la. Artikkelit kuvaavat monia jo toi
mivia malleja, jotka ovat sinänsä kiin
nostavia ja innostaviakin. Sama kos
kee kolmattakin lukua, jossa fokukses
sa on toimiva yhteistyö ja sen edelly
tykset. Varsinaista punaista lankaa ei

varsinaisesti ole uloskirjoitettu, mutta
johtavana ajatuksena lukijalle välittyi
työn ”ihmislähtöisyys”. Tärkeintä on
kohdata eri ikäiset ihmiset aidosti hei
dän omissa toimintaympäristöissään
ja heitä kuunnellen. Olennaista on
myös kohtaamisen luonne. Pitää suos
tua dialogiin, ymmärtää oma roolinsa
ja falski ei kannata olla. Samat periaat
teet toimivat usein myös hyvän ja vai
kuttavan yhteistyön perustana.
Artikkeleista kootun teoksen haas
teena ovat kirjoitusten päällekkäisyy
det ja kokonaisuuden muodostami
sen vaikeus. Tässä kirjassa on kuiten
kin onnistuttu kohtuudella pitämään
kirjalle asetetut tavoitteet koossa. Kir

jan lopussa olevat jälkisanat ovat erin
omainen yhteenveto ydinasioista. Lop
puyhteenveto on jo sellaisenaan hyvä
ohjeistus ja muistutus, mistä päihde
kasvatuksessa ja ehkäisevässä työs
sä pohjimmiltaan on kyse. Kirja on
omimmillaan opiskelijoiden ja alan
ammattilaisten ”päivitysteoksena”.
Artikkeleista löytyy eväitä myös sy
vempiin pohdintoihin ja uusiin arjen
avauksiin kunkin omassa kasvatusteh
tävässä.
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● Juhani Veikkola

● Seppo Sulkko
Diakoniajohtaja
Kirkkopalvelut

ILTAHARTAUS

KIRJAT

Armo

on totta jokaiselle

”Pimeä huone ilman ovia. Tunne oikeasta helvetistä, jossa 15 sekuntia oli todellakin vain neljännes minuutista, jo kolme minuuttia oli ikuisuus ennen lähikaupan ovien avautumista haisevan
hien valuessa kasvoilla ja nivusissa. Autuus tarkoitti kahta pulloa keskiolutta ja sätkäpussia.”

N

äin Matti Salminen aloittaa vuonna 2007 ilmestyneen kirjansa Elämmekö valheessa? Kadonnutta moraalia etsimässä. Salmisen kultainen sääntö on kirjoittaa ensin yksi lause, joka on tot
ta. Kirjoittaa sen jälkeen toinen lause, joka on myös totta. Ennen pitkää käsissäsi on kirja. Salmi
nen hahmottelee kirjassa 25 suomalaisen ajattelijan haastatteluiden avulla oman elämänsä nou
suja ja laskuja sekä nykymaailman tilaa.
Salmisen kirjassa emeritusarkkipiispa Jukka Paarma määrittelee moraalin seuraavasti: ”Moraalinen
oivallus ja teko syntyvät siitä, että ihminen myötäelämisen kautta saa kosketuksen toisen ihmisen kokemusmaailmaan. Moraali on siis myötäelämisen kykyä.”
Yksi Matti Salmisen haastateltavista määritteli hyvinvointivaltion siten, että päihteiden käytöstä kuusi
kertaa eroon pääsyä yrittäneelle mutta epäonnistuneelle annetaan vielä seitsemäs ja kahdeksas mahdol
lisuus. Salminen oli hetken hiljaa ja sanoi sitten haastateltavalleen: ”Minä olen tuollainen ihminen. Minua autettiin seitsemän vuoden ajan useita kertoja. Lopulta uskoin.”
Olemmeko oikeasti armollisia kohdatessamme päihdeongelmaisia – vai hiipiikö mieleemme tuomit
seva asenne ja kyynisyys? Olemmeko valmiita tarjoamaan uuden mahdollisuuden myös niille, jotka ovat
epäonnistuneet seitsemän tai kahdeksan kertaa, niille ihmisille – yleensä miehille – jotka ovat pahoin
pidelleet paitsi itseään myös läheisiään, vaimojaan, tyttöystäviään, jopa vanhempiaan ja lapsiaan, mie
hille, joiden ympärillä on vain tuhoa ja surkeutta?
Entä riittääkö meillä myötäelämisen kykyä, joka on Jukka Paarman mukaan moraalin edellytys?
Nämä kysymykset ovat kristillisen ihmiskäsityksen ytimessä. Jos elämä on lahja, se on sitä kaikille.
Jos ihminen on Jumalan kuva, me kaikki olemme sitä. Jos armo on totta, se on totta jokaiselle.
Tulemme lähelle diakonian sanomaa, köyhien evankeliumia. Köyhät, sairaat, tuhon ja surkeuden kes
kellä elävät ihmiset ovatkin – eivät vähempiarvoisia kuten markkinaideologia sanoo – vaan tärkeämpiä
ja ensisijaisempia kuin muut. Kristillisen kohtaamisen sisältö ei ole siinä, että alkoholisti kuntoutetaan
takaisin työelämään ja hänestä tehdään verorahojen kuluttajasta niiden tuottaja. Ajatuksena on koh
data jokaisessa ihmisessä elämä lahjana, ihminen Jumalan kuvana ja armo teoissa näkyvänä totuutena.

”Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän kuuli ja avasi tien.
Kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voisivat ihmiset silloin?
Kun Herra on minun kanssani, hän tuo minulle avun.” Psalmi 118:5–7

● Kirsi Hiilamo

