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PÄÄKIR JOI TUS

H

ei kaikille! Talvi on saapumassa ja ensimmäinen vuoteni
puheenjohtajana alkaa olla takana. Olen myös aloittanut Seinäjoella ääniryhmä ”Sorinan” vetäjänä ja
se on ollut uutta. Kaikki on sujunut hyvin.
Loppusyksystä Moniäänisillä on jäljellä
vielä muutama isompi tapahtuma. Ensimmäisenä näistä tulee yksi vuoden kohokohta eli Mielenterveysmessut. Siellä olemme
tavattavissa omalla pienellä pisteellämme.
Messut ovat auki kaksi päivää ja molempina päivinä Moniääniset pitävät tietoiskun.
Tietoiskussa puhuvat toiminnanjohtaja
Annika Roihujuuri ja allekirjoittanut sekä
kokemusasiantuntija Mervi Juuri. Messuilta saa laajaa tietoa mielenterveyden hyvinvoinnista.
Marraskuussa järjestetään myös tukipäivät Jyväskylässä. Siellä kokoontuvat yhdistyksen vapaaehtoiset koulutuksen ja virkistäytymisen merkeissä. Viimeisenä tälle
vuodelle on jäsenille avoin syyskokous ja
tämän jälkeen vietämme pikkujouluja. Haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi päättämään yhdessä Moniäänisten asioista. Myös
RVMT-hankkeessa kokoonnutaan vielä
kerran ennen joulua.
Haluan kiittää kaikkia tästä vuodesta.
Vuosi on ollut mahtava ja opettavainen.

Mielestäni olen selvinnyt siitä hyvin. Minulla on ollut johdettavana mahtava ja motivoitunut hallitus.
Itse nautin todella paljon tästä loppuvuodesta. On ihanaa polttaa kynttilöitä ja odottaa joulua. Rakastan myös joulukorttien
tekemistä ja lähettämistä. Olisi hienoa, jos
saisimme vielä lunta ja pientä pakkasta. Haluan viettää joulua yhdessä läheisteni kanssa ja rauhoittua tiiviin syksyn jälkeen.
Toivotan teille kaikille oikein hyvää joulun odotusta ja loppuvuotta.

ANNI TERVONEN
Moniäänisten puheenjohtaja

MONIÄÄNINEN ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saa liittymällä Suomen Moniääniset ry:n jäseneksi, vuosimaksu 10 euroa. TOIMITUS Ulla Varis (RVMT-hanke) ja Suvi
Toivola ULKOASU Suvi Toivola KANSI Sari Nieminen TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Suomen Moniääniset ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, toimisto@moniaaniset.fi,
www.moniaaniset.fi, www.facebook.com/moniaaniset JULKAISIJA Suomen Moniääniset ry
PAINO Suomen Uusiokuori Oy
MONIÄÄNINEN ottaa mielellään vastaan äänien kuulijoiden kirjoituksia ja kuvia. Lähetä
omasi osoitteeseen suvi.toivola@moniaaniset.fi
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PÄÄKIRJOITUS

3

AJANKOHTAISTA

A J AN KO H TAI STA
SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULUT
Moniäänisten jäsenten ja vapaaehtoisten
syyskokous ja pikkujoulut järjestetään
9.12. Hotel Arthurissa, Hjeltin salissa,
Vuorikatu 19, Helsinki.

Tiedätkö, millaista tukea
Moniäänisiltä voi saada?
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MYÖTÄTUNNON HOIVAAMA
Ääniä kuulevan kokemustarina.
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JOHDATUS HENKINEN
VÄKIVALTA -TEEMAAN

		
		
		

RVMT-hankkeen hankekoordinaattori Ulla Varis taustoittaa henkisen
väkivallan käsittelyn merkitystä.
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MATKANI VÄKIVALLASTA 		
MYÖTÄTUNTOON

		
		

Paimiolaisen Lotta Kulolan kokemuskertomus henkisestä väkivallasta.
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NÄKÖKULMIA HENKISEEN
VÄKIVALTAAN

		
		
		
		

Hankekoordinaattori Ulla Variksen 		
tiivistelmä psykoterapeutti Veli-Matti
Saarisen henkistä väkivaltaa käsittelevästä luennosta.		

13

RAKASTAN

Syyskokous alkaa klo 16 ja pikkujoulut
pidetään klo 18.30 – 20.30. Syyskokouksessa on kahvitarjoilu ja pikkujouluissa nautimme kevyen illallisen. Osallistuminen ja
ruokailu ovat ilmaisia yhdistyksen jäsenille
ja vapaaehtoisille.
Pyydämme sitovaa ilmoittautumista 27.11.
mennessä sähköpostilla osoitteeseen
suvi.toivola@moniaaniset.fi tai
puhelimitse 050 4078 075.
Kokouksessa käsitellään mm. uuden hallituksen valinta sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2020.
Katso esityslista nettisivuilta
http://moniaaniset.fi/ajankohtaista/

Helsinkiläinen Tytti-Marjukka Metsänhele kirjoittaa omaan itseen
kohdistuneesta väkivallasta.
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SUREMISTYÖ APUNA VÄKIVALLASTA SELVIYTYMISESSÄ
RVMT-hankkeen kouluttaja Anna
Grant avaa kirjoituksessaan, kuinka
sureminen voi eheyttää väkivaltaa
kokenutta.
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LOPPUVUODEN 2019
TAPAHTUMIA

		
		
		

RVMT-hanke on esillä myös hankkeen ulkopuolella. Tervetuloa
mukaan!
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KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
ÄÄNIÄ KUULEVANA
Sami Juntunen ja Samuli Aalto kertovat elämästään ääniä kuulevina kokemusasiantuntijoina.
3

Tietoa äänien
kuulemisesta
Moniäänisten nettisivuilta
moniaaniset.fi voit ladata ja
tilata oppaita ja materiaaleja.
Katso lisää:
http://moniaaniset.fi/materiaalit/

TUKEA ÄÄNIÄ
KUULEVILLE
Kuinka hyvin tunnet Moniäänisten toimintaa? Tutustu vertaistukiryhmiimme,
Tukinetin chat-ryhmäämme ja vertaistukipuhelimeemme. Lisätietoja löydät nettisivuiltamme moniaaniset.fi.

SISÄINEN ÄÄNI -OPAS
Tiivis perustietopaketti äänien
kuulemisesta. Sisältää hallintakeinoja ja vinkkejä äänien kanssa
toimeen tulemiseksi sekä tietoa
läheisille ja mielenterveysalan
ammattilaisille. Mukana myös kokemuksia äänien kanssa selviytymisestä.

ÄÄNIÄ JA NÄKYJÄ OPPAAT 1 & 2
Oppaat on suunnattu erityisesti
ääniä kuulevien ja näkyjä näkevien nuorten vanhemmille, huoltajille ja perheenjäsenille. Oppaat
sisältävät tietoa äänien kuulemisesta ja muista epätavallisista aistikokemuksista sekä ideoita siihen,
miten häiritseviä ääniä kuulevan
nuoren kanssa voi alkaa rakentaa
hallintakeinojen työkalupakkia.

MATERIAALIPAKETTI

VERTAISTUKIRYHMÄT

K

atso kartalta
Moniäänisten kaikille avoimet vertaistukiryhmät. Ohjaajina
toimivat ryhmästä riippuen vertaisohjaajat tai
ammattilaiset.
Lähetteellä voit hakea
paikkaa myös terveydenhuollon suljetuista
ryhmistä.
Ajankohtaiset tiedot ryhmistä löytyvät Moniäänisten nettisivuilta
http://moniaaniset.fi/
vertaistuki/
vertaistukiryhmat/

Paketti sisältää Moniääninen -lehtiä, esitteitä ja artikkeita äänien
kuulemisesta.
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Miksi osallistua
vertaistukiryhmään?

VERTAISTUKIPUHELIN

050 540 6185

H

aluaisitko keskustella sellaisen henkilön kanssa, joka on kokenut saman kuin sinä? Tukipuhelin on helppo tapa saada vertaistukea, jos lähettyvilläsi ei ole vertaistukiryhmiä tai soittaminen tuntuu
muuten miellyttävämmältä vaihtoehdolta.
Kirjoita tekstiviestiin ‘tukipuhelu’ ja toiveesi ajankohdasta, jolloin sinulle voidaan soittaa. Saat noin
viikon kuluessa paluutekstiviestillä tiedon sinulle
varatusta ajasta. Puheluita vastaanottavat Moniäänisten koulutetut vertaistukijat. Vertaistukijat ovat
vaitiolovelvollisia puhelujen sisällöstä. Vertaistukija
soittaa sinulle, jolloin sinulle ei aiheudu puhelusta
kuluja.

MONIÄÄNISTEN CHAT

T

ule keskustelemaan kanssamme Tukinetin
liveryhmään! Chatissa esiinnytään nimimerkillä. Ryhmien ohjaajina toimivat koulutetut
vapaaehtoiset vertaistukijat, jotka vastailevat kysymyksiin ja kommentoivat. Kokoonnumme kahdesti kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18 - 19:30.
Chattiin liitytään luomalla tunnukset Tukinetin
palveluun, ohjeet ovat Moniäänisten nettisivuilla. Voit seurata nettisivuilta koko kevään 2020
Tukinet-aikatauluja ja teemailtojen aiheita.

20.11.2019 Yleistä keskustelua äänistä
4.12.2019 Teemailta
18.12.2019 Yleistä keskustelua äänistä
8.1.2020

Yleistä keskustelua äänistä

22.1.2020 Teemailta
5.2.2020

Sisäinen ääni -opas:
Mitä hyötyä ääniä kuulevien
vertaistukiryhmästä on?

Yleistä keskustelua äänistä
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len kolmekymppinen nainen. Lapsuuteni oli
traumaattinen, vaikka vanhempani rakastivat
minua. Perheemme oli taloudellisten haasteiden ja epävarmuuden äärellä. Äitini oli vakavasti
masentunut. Isäni teki useampaa työtä, jonka takia hänen
läsnäolonsa arjessa oli vähäistä. Raskaimmat kokemukseni
liittyivät paitsi äidin masennukseen, myös naapurissa asuvan miehen tekemään hyväksikäyttöön. Minussa oli paljon
vihaa, joka purkautui lähisuhteissa verbaalisesti ja henkisenä väkivaltana. Muuttaessani toiselle paikkakunnalle olin
katkaissut välini perheeseeni.
Muutin nuorena yhteen erään miehen kanssa. Koin, että
parisuhde oli yritys rakentaa turvallista arkea ja perhettä
jonkun kanssa. Parisuhde ei ollut kuitenkaan onnellinen
ja käytin paljon alkoholia. Yhtenä päivänä entinen mieheni sanoi jotain, joka laukaisi hyväksikäytön aiheuttamat kokemukset sisälläni voimallisemmin kuin aiemmin. Hänen
poistuttuaan huoneesta aloin kuulemaan ääniä.
Minulla on uskonnollinen tausta. Selitin äänet demoneina, jotka yrittivät sekoittaa suhdettani Jumalaan, itseeni ja
toisiin. Rukoilin ja paastosin, että äänet vaimenisivat ja lopettaisivat häiritsemästä arkeani. Koin suurta stressiä, enkä
jakanut kokemuksiani kuin vasta aloittaessani ensimmäisen
terapiasuhteen, jossa aloin pikkuhiljaa ymmärtämään myötätunnon merkityksen. Ensimmäiseen terapiaan minut ohjasi äitini, joka oli syvästi huolissaan henkisestä hyvinvoinnistani.
Tällä hetkellä olen käynyt kaksi useamman vuoden terapiajaksoa. Sairastan traumaperäistä stressihäiriötä, johon
kuuluu myös dissosiaatiota. Myötätunnon ymmärtäminen
itseäni kohtaan on auttanut minua arjessa selviytymisessä.
Myös se, että jaoin terapiatuntemuksiani muutamalle luotettavalle ystävälle kirjallisesti, on tuonut minulle kokemuksen
kohdatuksi tulemisesta, joka on lisännyt entisestään myötätuntoa.
En ole paljon ollut työelämässä, mutta olen pystynyt opiskelemaan ja menestymään erilaisissa harrastuksissa. Tälläkin hetkellä opiskelen korkeakoulussa ja toivon voivani vielä
rakentaa uraa. Minulla on nyt onnellinen ja vakaa avioliitto, joka on tuonut osaltaan turvaa arkeen. Välit perheeseeni
ovat parantuneet. Lapsuudenperhe, aviomies ja ystävät ovat
olleet minulle merkittävä tuki. Opettelen elämään myötätuntoisesti yhdessä äänien kanssa.
- Rauha

”
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Johdanto
henkinen väkivalta –teemaan
Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

T

Teksti ja kuva ULLA VARIS

ämän lehden RVMT-sivujen teemana on henkinen väkivalta. Väkivaltakokemuksia löytyy usein mielenterveysongelmien taustoista. Tämä on
noussut vahvasti esille myös Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeen
piiristä. Koettu väkivalta vahingoittaa ja altistaa monille mielenterveyden häiriöille. Fyysinen väkivalta jättää konkreettisia jälkiä, ja se
on tämän takia helpommin tunnistettavissa
ja todennettavissa. Henkinen väkivalta sen sijaan ilmenee ensisijaisesti sisäisinä kokemuksina. Tietämys henkisen väkivallan luonteesta
ja vaikutuksista on yleisesti ottaen huomattavan vähäistä. Kun tietoisuus ja ymmärrys henkisestä väkivallasta lisääntyvät, myös toimivien rajojen asettaminen ja ylläpitäminen sekä
henkiseen väkivaltaan puuttuminen helpottuvat.
Suomi on kansainvälisten onnellisuustilastojen kärjessä. Silti Suomi on EU:n toiseksi
väkivaltaisin maa naisille. Meillä lähes puolet
naisista kokee elämänsä aikana väkivaltaa,
ja joka kolmas nainen on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Vaikka Suomi tekee huomattavan
paljon naisiin ja lapsiin kohdistuvaa humanitaarista työtä muualla maailmassa, Suomi saa
jatkuvasti huomautuksia oman maamme hälyttävästä lähisuhdeväkivaltatilanteesta mm.
EU:lta, YK:sta ja Amnesty:lta. Vuonna 2015
voimaan astunut Euroopan Neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) naisiin kohdis-

tuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ei toteudu Suomessa.
”Kaikki asiantuntijat ja lähisuhdeväkivallan
uhrien ja tekijöiden parissa työskentelevät sanovat samaa: väkivaltaiseen suhteeseen voi ajautua kuka tahansa. Korkeasti koulutettu, hyvin
toimeentuleva, feministi, onnellisen lapsuuden
elänyt tai aikaisemmin väkivaltaisiin suhteisiin
jääviä vähätellyt.” (YLE Uutiset 16.1.2019)
Väkivallan kokemiseen liittyy vahvasti häpeä, joka osaltaan estää hakemasta apua. Väkivaltakokemuksia, erityisesti henkisen väkivallan osalta, usein myös vähätellään ja uhreja
vastuutetaan ja/tai syyllistetään. Väkivalta kuitenkin näkyy ja tuntuu elämän kaikilla osa-alueilla. Väkivallan piirissä työskentelevät ovat
yhtä mieltä siitä, että väkivallan tunnistamiseen pitäisi kehittää parempia keinoja. Myös
väkivallan ennaltaehkäisyyn olisi inhimillisten syiden lisäksi taloudellisestikin järkevää
panostaa, sillä mm. naisiin kohdistuvasta väkivallasta arvioidaan syntyvän vuosittain miljardiluokan kustannukset. Henkisen väkivallan
uhreja ovat naisten lisäksi niin miehet, lapset,
nuoret kuin vanhuksetkin. Henkistä väkivaltaa
voidaan kokea kaikissa sosiaalisissa ympäristöissä – Suomi on Euroopan tilastojen kärjessä
myös työpaikkakiusaamisen yleisyydessä.
Väkivallan taustalla ovat vahingolliset käyttäytymismallit. Niihin voidaan vaikuttaa.
Rakentava vuorovaikutus (RV) tähtää yhteyden rakentamiseen ihmisten välille. Tämä

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS MIELENTERVEYDEN TUKENA -HANKE

pohjautuu siihen, että RV-taitojen myötä
kykenemme suhtautumaan itseemme ja toisiin myötätuntoisesti ja siten myös ennaltaehkäisemään omalta osaltamme väkivaltatilanteiden kehittymistä. Rakentavan
vuorovaikutuksen tunne- ja vuorovaikutustaidot mahdollistavat myös tarkoituksenmukaisemman ja kunnioittavamman toiminnan väkivaltatilanteiden jälkeen.
Näillä RVMT-hankkeen sivuilla henkisen
väkivallan teemaa käsitellään eri näkökulmista: kahden pitkäaikaista vakavaa henkistä väkivaltaa kohdanneen kokemuskertomuksista,
psykoterapeutti Veli-Matti Saarisen henkistä

väkivaltaa käsitelleen luennon pohjalta sekä
hankkeen kouluttaja Anna Grantin kirjoituksesta, joka sisältää Rakentavan vuorovaikutuksen tarjoaman näkökulman väkivaltakokemuksesta eheytymiseksi.
On tärkeää, että henkiseen väkivaltaan
liittyvä
epätietoisuus
ja
stigmatisointi
hälvenee. Asioihin voidaan vaikuttaa vain
niiden esille nostamisella ja ongelmiin
puuttumisella. Toivomme, että tämän lehden RVMT-hankkeen sivujen sisältö osaltaan voi toimia tietoisuuden lisäämisessä – ja
tarvittaessa myös rohkaisee avun piiriin hakeutumiseen. n

Lähteet: YLE Uutiset 16.1.2019, Keskisuomalainen 25.8.2018, Ihmisoikeusliitto 28.5.2018 ja 28.5.2015.

Matkani väkivallasta
myötätuntoon
Teksti LOTTA KULOLA Kuva TUOMAS PERITALO

O

len kohdannut elämässäni eri tasoista väkivaltaa – erityisesti itseeni kohdistuvaa henkistä väkivaltaa.
Henkinen väkivalta on vaurioittanut
minua syvästi ja vaikuttanut minäkuvani kehittymiseen. Henkinen väkivalta on aiheuttanut minulle posttraumaattista stressiä ja monenlaista psykosomaattista oirehdintaa usean
vuosikymmenen ajan. Minun ytimeni on sen
seurauksesta vaurioitunut.
Henkisen väkivallan kokemus on uhrin sisäisesti kokema asia, jota kukaan toinen ei saisi mitätöidä tai kyseenalaistaa. Vaikka tämän
tasoista väkivaltaa on vaikea tunnistaa ja sanoittaa - ja useimmiten vielä vaikeampi todistaa - se satuttaa ja vahingoittaa. Olen kokenut
henkisen väkivallan kivuliaampana kuin fyysisen. Henkinen väkivalta kohdistuu kaikkein
herkimpään kohtaan itsessä, omaan ytimeen
ja minuuteen. Arvet ovat syvällä sisällä, ja ne
voivat pysyä tuoreina koko loppuelämän ajan.
Uhrina olen kokenut syvää turvattomuutta
ja arvottomuutta. Perusturvallisuuteni on ollut
olematon, enkä ole kyennyt luottamaan ihmi-

siin. Olen syyllistänyt itseäni kokemuksistani
ja hävennyt itseäni, omaa riittämättömyyttäni. Olen ajatellut ansaitsevani ilkeän kohtelun.
Vähitellen olen alkanut uskoa olevani todella
niin arvoton ja kelpaamaton, kuin minun on
annettu vuosikausien ajan ymmärtää. Minun
rajoillani, tunteillani ja tarpeillani ei ole ollut
väliä. Olen kärsinyt jatkuvasta epämääräisestä
pahasta olosta ja ahdistuksesta.
Opin miellyttämään ja myötäilemään, jotta
selviytyisin. Elin elämääni yli 30 vuoden ajan
omat tuntosarveni pystyssä. Yhä edelleen
tulkitsen herkästi maailmaa lapsuudessani
rakentuneen minäkuvan ja turvattomuuden
kautta. Kokemani väkivalta vaikutti minuun
niin, että olin väkivaltainen itseäni kohtaan.
Tämän lisäksi vein oppimaani käyttäytymisen
mallia eteenpäin. Minä harjoitin itse henkistä
väkivaltaa, kun en muuta osannut. Olin pitkään täysin vieraantunut itsestäni. Turrutin
tunteitani ja tarpeitani itsetuhoisilla tavoilla.
Kärsin voimakkaasta sosiaalisten tilanteiden
pelosta enkä uskaltanut olla oma itseni kenenkään kanssa. Sallin myös ulkoapäin tulevan
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väkivallan jatkua. Kuvittelin ansaitsevani
sen. Siitä muodostui minulle normaali tapa
olla ja elää.
Samalla sydämeni itki vuolaasti. Olisin halunnut puhua ja elää kielellä, jota sydämeni
pohjimmiltaan tunsi. Olisin halunnut, että
minut ja herkkyyteni hyväksytään. Olen vasta muutaman viime vuoden aikana oppinut
näkemään herkkyyteni voimavarana. Olen
oppinut hyväksymään itseni juuri sellaisena
kuin olen, ainutlaatuisena yksilönä. Se, että
olen eheytynyt edes
tässä määrin, on vaatinut lähes pari vuosikymmentä tiivistä
työskentelyä näiden
asioiden äärellä.
Mistä sitten voi
tunnistaa joutuneensa henkisen väkivallan kohteeksi? Uskon,
että jo pienellä lapsellakin on intuitiivinen
tietoisuus tästä: milloin hänen rajansa
ylitetään, milloin toisen ihmisen käytös itseä kohtaan on rikkovaa ja milloin hän ei
ole hyväksytty omana itsenään. Minulle
henkistä väkivaltaa
on mm. ulkonäön
kritisointi, vähättely,
mitätöinti, kontrollointi, alistaminen, nöyryyttäminen, syyllistäminen, eri tavoin ilmenevä vallankäyttö
ja pelolla hallitseminen, manipulointi, uhkailu, kiristäminen, sananvapauden rajoittaminen, turvattomuuden lietsominen sekä
ylipäätään toisen ihmisen itsearvostuksen ja
omanarvontunnon polkeminen. Edellisten
lisäksi olen tunnistanut henkistä väkivaltaa
myös myrkyllisestä ilmapiiristä, hiljaisesta
halveksunnasta ja vihasta.
Henkistä väkivaltaa harjoittaa oman kokemukseni mukaan ihminen, joka ei kykene kohtaamaan omaa sisäistä maailmaansa,
omia tunteitaan ja tarpeitaan eikä myöskään
kykene myötätuntoon itseään tai toisia kohtaan. Hän on etääntynyt itsestään. Usein hän
myös tavalla tai toisella ylentää itsensä uhrin
yläpuolelle. Tällä tavoin käyttäytyvä ihmi-

nen tulee ulkoistaneeksi oman kipuilunsa
muiden kannettavaksi. Muut ovat syyllisiä
omaan pahaan oloon. Tällainen sisäinen turvattomuus ja vastuuttomuus johtavat henkisen ja/tai fyysisen väkivallan tuottamiseen
itselle ja toisille. Väkivaltaan turvautuminen
on tekijänsä selviytymisstrategia. Oman kokemukseni mukaan väkivallan malli on opittu. Siksi sitä on myös mahdollista muuttaa.
Olen kohdannut henkistä väkivaltaa kotona, koulussa, työssä ja vapaaehtoistyössä. Väkivaltaa ilmenee kaikkialla, missä
vain on ihmisiä. Niin
kauan kuin ihminen
ei ota vastuuta omista kokemuksistaan,
tunteistaan ja tarpeistaan, väkivalta jatkuu.
Tietoisuus, ymmärrys
ja vastuu sisäisestä
maailmastamme on
paras kasvualusta itseä ja toista arvostavalle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle
ja aidolle kohtaamiselle.
Sotien jälkeiset sukupolvet
kantavat
edelleen vaikenemisen taakkaa. Kuinka
paljon tähän maahan
mahtuukaan vaiettuja tuskallisia tunteita
ja sivuutettuja, poljettuja tarpeita ja toiveita
elämälle. Ylisukupolvisen trauman eteenpäin kuljettaminen on katkaistava, ja vaikeat asiat on otettava puheeksi. Taakka ei
pienene tai katoa vaikenemalla. Ylisukupolvisuus jatkuu, kunnes omaa käyttäytymistä
muutetaan ja tullaan tietoisiksi omista ja suvun haavoista. Vaatii rohkeutta avata omaa
sisäistä maailmaansa ja ottaa käsittelyyn
ehkä vuosikymmeniäkin sivuutetut vaikeat
kokemukset. Nämä seikat eivät kuitenkaan
ole oikeutus väkivallalle. Vastuu on tekijällä,
ei uhrilla. Mahdollisesti sukupolvien ajan
eteenpäin kuljetettua opittua mallia ei ole
helppoa muuttaa, mutta se on mahdollista.
Se vaatii ymmärrystä ja rohkeutta sekä sinnikästä harjoittelua.
Avainasemassa on tällöin mielestäni
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Suurinta rakkautta on kuunnella itseään
rehellisesti, ymmärtäen ja kunnioituksella.
Sydämellä ja viisaalla mielellä eläminen
on ylistys elämälle.
Eläessämme sydämestämme käsin
raskaat ja raastavatkin ajat
kietoutuvat rakkauden huopaan.
Kestämme ne.
Selviämme niistä.
Lopulta voimme huokaista helpotuksesta,
laskea taakan, nousta ja kasvaa.
Voimme loistaa valoa ja voimaa ympärillemme,
tuhansien tähtien lailla eikä se voima ehdy.
Se kukoistaa.
Sydämemme valo loistaa sitä kirkkaammin,
mitä enemmän sitä käytämme.
- Lotta, 31.10.2019

tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu. Olisi tärkeää, että niiden harjoittelu voitaisiin
integroida osaksi ihmisen normaalia elämää,
eri yhteyksissään. Näissä taidoissa mahtavaa
on se, että niitä voi konkreettisesti harjoitella
ja sen myötä voi oppia uusia toimintatapoja.
Omien tunteiden ja tarpeiden kohtaamiseen
tarvitaan taitoja ja rohkeutta sekä kykyä itsemyötätuntoon.
Olen tehnyt valtavasti töitä itseni kanssa, jotta en enää veisi vahingollista perintöä
eteenpäin omassa elämässäni. Tietoisuus on
antanut minulle rohkeutta kohdata omat kipupisteeni ja kasvattanut motivaatiotani opetella uusia taitoja. Olen saanut vuosien ajan
keskustelutukea, ollut psykiatrisissa osastohoidoissa, läpikäynyt intensiivisen psykoterapian, traumaterapian sekä dialektisen käyttäytymisterapian taitovalmennuksen. Olen
lisäksi jo pitkään harjoittanut mindfulnessia.
Tällä hetkellä opiskelen Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeessa ja
koen väkivallattoman vuorovaikutuksen opettelun kokoavan yhteen kaiken aiemmin oppimani kauniilla ja silmiä avaavalla tavalla. Tie-

toisuuteni, ymmärrykseni ja taitoni karttuvat
päivä päivältä ja sukupolvien taakka kevenee
hiljalleen.
Olen opetellut ymmärtämään ihmisiä, jotka ovat minua kipeimmin satuttaneet. Olen
rakentanut itselleni rajat, joiden yli kukaan ei
kulje, ellen sitä itse halua. Tunnen suurta surua ymmärrettyäni, millaista taakkaa minua
kohtaan väkivaltaiset ihmiset kantavat harteillaan sekä siitä, millaiset lähtökohdat heillä on
ollut elämään. Ymmärrys ja sureminen ovat
auttaneet minua antamaan jotain anteeksi ja
tuntemaan myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan.
Ymmärrän nykyisin syy-seuraussuhteita
ja hyväksyn tietyt tapahtumat osaksi elettyä
elämääni. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että olisin hyväksynyt tavan, jolla minua on
kohdeltu ja minut on kohdattu. En halua katkeroitua enkä kantaa kaunaa. Anteeksianto ja
ymmärrys vapauttavat minut itselleni ja mahdollistavat minulle uudenlaisen tavan elää.
Elämän, joka on sekä itseäni että toisia arvostavaa ja kunnioittavaa. Haluan elää sydämestäni käsin. n
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Näkökulmia
henkiseen väkivaltaan
Teksti ULLA VARIS Kuva PÄIVI PRUSTI

Kirjoitus pohjautuu psykoterapeutti (VET) Veli-Matti Saarisen RVMT-hankkeessa
14.6.2019 pitämään luentoon henkisestä väkivallasta.

H

enkisen väkivallan vaikutukset
ulottuvat laajalti ympäristöönsä, ja
henkinen väkivalta aiheuttaa aina
monenlaisia ongelmia. Se voi vaurioittaa vakavasti turvallisuuden tunteen kokemista ja jopa särkeä sen. Jokainen tapaus sekä
väkivaltaiset teot ja niiden seuraukset ovat
aina erilaisia – samoin sekä tekijän että uhrin
kokemukset. Kaikkiin väkivallan muotoihin
liittyy kuitenkin saman tyyppisiä mekanismeja. Väkivaltainen toiminta on nimenmukaisesti vallan käyttöä – sen väärinkäyttöä. Tässä kirjoituksessa näkökulmana on lähtökohtaisesti
henkinen väkivalta, mutta suurimmalta osin
tässä esitetyt asiat pätevät myös muihin väkivallan muotoihin.
Väkivallan eri muotoja voidaan luokitella
mm. seuraavalla tavalla: fyysinen, henkinen/
psyykkinen, taloudellinen, seksuaalinen, hengellinen, kemiallinen sekä kunniaan liittyvä
väkivalta. Myös hoidon ja huolenpidon laiminlyönti on väkivaltaa. Tämä voi ilmetä esim.
empatian puutteena tai siten, että jätetään vastaamatta toisen tärkeisiin tarpeisiin. Väkivalta
voi siis aktiivisten tekojen ja toiminnan lisäksi
olla myös tekemättä jättämistä. Henkinen väkivalta sisältyy osatekijänä kaikkiin muihin
väkivallan muotoihin.
Henkinen väkivalta voi silti olla jopa haavoittavampaa kuin fyysinen väkivalta. Henkinen
väkivalta voi olla mm. vähättelyä, syyllistämistä, mitätöintiä, kontrollointia, mustasukkaisuutta, kiristämistä, haukkumista, valehtelua,
painostamista, eristämistä, avun epäämistä,
tavaroiden hajottamista sekä väkivallalla tai
itsemurhalla uhkailua. Käytännössä henkisen
väkivallan kokija voi tuntea elämänilonsa hiipumista tai joutuvansa olemaan jatkuvasti pahoillaan jostain. Hän voi kokea, ettei saa enää
päättää itse omista asioistaan tai ettei osaa teh-

dä mitään oikein. Hän saattaa tuntea olonsa
yksinäisemmäksi ja esim. arkailee sanoa mielipiteitään muiden seurassa.
Henkisen väkivallan kokemisesta seuraa
korostuneita tunteita. Näitä voivat olla mm.
syyllisyyden ja häpeän kokemukset, tyhjyyden
tunne, turtumus ja puutuneisuus. Uhri voi laiminlyödä itseään tai kokea voimakasta velvollisuuden tunnetta muita kohtaan – unohtaen
sen, mikä oma vointi on todellisuudessa. Kaltoinkohtelua muistuttavien tilanteiden vaikeus
voi johtaa lamaantumiseen tai aggressiiviseen
käytökseen, jolloin uhri alkaa puolustaa omia
oikeuksiaan vihan voimalla. Väkivallan kokeminen voi aiheuttaa myös väsymystä, keskittymiskyvyn vaikeuksia sekä unihäiriöitä.
Väkivaltakokemuksessa ns. tunnemieli ja viisas mieli kulkevat usein eri polkuja; ihminen
tietää järjellä ajatellen, kuinka pitäisi toimia,
mutta ei kuitenkaan kykene siihen.
Väkivaltakokemukset vaikuttavat persoonallisuuteen ja uhkaavat turvallisuutta, riippumattomuutta sekä mm. osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Koettu väkivalta
johtaa ajan myötä itsetunnon murenemiseen,
oman identiteetin menetykseen ja sen korvautumiseen. Väkivallan taipumuksena on ajan
myötä jatkua ja vaikeutua, sillä tunnetasojen
toistuvasti noustessa tunteiden säätely on entistä vaikeampaa. Kun rajoja on jo rikottu, siihen on aina aiempaa matalampi kynnys. Väkivallan kokija saa vihasta voimaa, mutta se taas
voi johtaa voimavarojen ja tilanteen väärään
arvioon. Tämän kaiken seurauksesta väkivalta
voi myös pahentua ja muuttua pahimmillaan
hengenvaaralliseksi. Tapahtuu myös turtumista, kun aiempi tunnelataus ei enää vaikuta yhtä
vahvasti. Väkivaltatilanteisiin liittyy myös ns.
normalisoitumisprosessi, jolloin väkivaltainen käyttäytyminen itsessään alkaa vähitellen
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muuttua osapuolten keskuudessa luonteeltaan
normaaliksi. Tällöin uhri muuttuu passiiviseksi ja syyttää itseään vaikeuksista – jääden siten
väkivaltaa käyttävän kontrollin alaisuuteen.
Koettu väkivalta on traumatisoivaa, kun se
ylittää henkilön sietokyvyn rajat. Traumaoireet ovat näin ollen täysin ymmärrettäviä.
Traumatisoituminen voi tapahtua myös sijaistraumatisoitumisena. Erityisesti lasten
kohdalla sijaistraumatisoituminen voi olla
jopa välitöntä traumatisoitumista vahingollisempaa, mikäli lapsi joutuu näkemään tai
kuulemaan perusturvallisuudestaan vastuussa olevan vanhemman väkivaltaista kohtelua
– vaikka ei joutuisikaan itse välittömästi väkivaltaisen käytöksen kohteeksi. Traumatisoitumiseen voi liittyä myös dissosioitumista,
jolloin epämiellyttävät asiat siirtyvät kokonaan pois tietoisesta mielestä. Dissosiaatio voi
ilmetä mm. siten, että väkivallan kokija ajautuu alivireyden ja turtumuksen tilaan sulkien
pois ympärillä tapahtuvan kauheuden. Tai
jokin muu emotionaalinen osa hänessä aktivoituu, jolloin hän vaikean tilanteen keskellä
keskittyy vain puuhastelemaan (esim. ripustelemaan pyykkiä).
Väkivaltaisen käytöksen dynamiikka on hyvin saman tyyppistä kaikkialla maailmassa. Väkivaltaisen käyttäytymisen syynä ei voida pitää
tempperamenttiä – tempperamenttierot eivät
siis koskaan selitä väkivaltaisuutta. Väkivaltaisuus ei myöskään ole sukupuolisidonnaista.
Sen sijaan itsetuntoon ja itsesäätelytaitoihin
liittyvä epävakaus on riskitekijä väkivaltaiselle
käyttäytymiselle. Väkivaltainen käytös liittyy
omaksuttuihin epätarkoituksenmukaisiin ja
vahingollisiin toimintamalleihin. Nämä mallit
siirtyvät herkästi
sukupolvelta toiselle, jolloin kyse
on ylisukupolvisesta
ilmiöstä.
Toimintamalleja
on kuitenkin mahdollista muuttaa.
Se edellyttää vahvaa motivaatiota
sekä itsereflektiokykyä ja harjoittelua – useimmiten
myös ulkopuolista
asiantuntija-apua.

Väkivallan
kokijan
selviytymisprosessi voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen:
(1) Valmisteleva vaihe, (2) Havahtuminen,
(3) Häilyminen, (4) Tunnustaminen, (5) Surutyö, (6) Työskentely, (7) Uuden rakentaminen.
Toipumisprosessi edellyttää väkivaltakokemuksen tunnistamisen lisäksi sen jäsenneltyä
ymmärtämistä ja kirkasta käsitystä siitä, mitä
on tapahtunut. Tähän tarvitaan tunnetaitoja,
tietoisuustaitoja, yhteyden saamista omaan
kehoon sekä kehollisten tuntemusten hallintaa. Väkivallan kokijan on tärkeää hakea ulkopuolista apua ja saada tukea itselleen.
On välttämätöntä, että väkivaltaiseen käyttäytymiseen puututaan. Vastuu väkivaltaisesta
käytöksestä on aina tekijällä, ei sen kohteeksi joutuneella. On kuitenkin hyvä muistuttaa
väkivallan kokijaa omista mahdollisuuksistaan ja vastuustaan suojella itseään. Lähisuhdeväkivalta ja kaikki muukin kaltoin kohtelu
on Suomessa aina ollut paljon yleisempää,
kuin mitä on haluttu uskoa ja mitä tilastoista
näkyy. Keskustelun ja puuttumisen kulttuuri on meillä nuorta ja edelleen riittämätöntä.
Lähtökohtaisesti väkivaltaisen käyttäytymisen
ongelmat ovat syntyneet perusturvallisuuden
ja tunnevirittäytymisen alueella, joten tukitoimien on hyvä tuoda apua juuri näille alueille.
Tämä merkitsee mm. sitä, että väkivaltakokemus sekä tunnustetaan että ymmärretään ja
ihmisiä autetaan ahdingossaan.
Näkökulman vaihtaminen väkivaltapuheesta turvallisuuspuheeksi voi myös auttaa kaikkia osapuolia. Turvallisuudesta voi aina ottaa
vastuuta, ja turvallisuuden toteutumiseksi on
tärkeää toimia yhteistyössä. On hyvä miettiä
yksin ja yhdessä seuraavia kysymyksiä: Mitä
henkinen
turvallisuus
tarkoittaa?
Miten otat vastuuta
omasta ja toisten
henkisestä turvallisuudesta? Miten
suojelet ja suojaat
omaa henkistä turvallisuuttasi? n
Psykoterapeutti
Veli-Matti Saarinen
ja kokemusasiantuntija
Kaisa Suomalainen
luennoimassa 14.6.2019.

Kirjoitus on laajemmassa muodossaan luettavissa hankkeen nettisivuilta
www.moniaaniset.fi/rvmt-hanke
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Rakastan
Teksti TYTTI-MARJUKKA METSÄNHELE Kuva TUOMAS PERITALO

O

len usein miettinyt syitä väkivaltaan, jota olen itseeni kohdistanut. Olen ollut itsetuhoinen. Rikkonut itseäni. Sanoin,
teoin ja ajatuksin. Eniten ajatuksiani ovat
ohjailleet väkivaltaiset, itseeni kohdistuvat uskomukset. Kuinka olen turha, mitätön ja arvoton. Kelpaamaton. Etten ansaitse mitään hyvää
kohdalleni tapahtuvaksi, etten olisi rakastamisen ja hellyyden arvoinen.
Juuret uskomuksiini ovat syvät. Jo lapsuudestani asti olen
kokenut merkityksettömyyttä - tyhjyyttäkin.
Varhaisessa
vaiheessa muodostin
uskomuksen, kuinka
tunteillani ja tarpeillani ei ollut merkitystä eikä arvoa. Minusta tuli näkymätön.
Pysyin hiljaa. Vaiti.
Opin ohittamaan itseni. Ohittamisesta
tuli selviytymismekanismini. Mukautumisesta, sulautumisesta. Omien rajojeni kustannuksella.
Kuinka vaikea onkin ollut löytää rakkaudellisia selviytymistaitoja. Sellaiseen
en ole kasvanut enkä siihen oppinut.
Lapsuuden kotini oli tukossa henkisestä
pahoinvoinnista - itseen kohdistuvasta
väkivallasta. Sellaisen mallin minä sain.
Vaikeita tunteita, kuten erityisesti kateutta, häpeää ja mustasukkaisuutta, jouduin kantamaan jo aivan pienestä pitäen.
Opin, kuinka koskaan ei ollut omalle itselleen riittävä. Opin, kuinka väkivaltaisesti
itseään ajatuksillaan voi kohdella.
Minä uuvuin. Uuvuin henkiseen pahoinvointiini. Ajatukset muodostuivat

lopulta teoiksi. Omaan itseeni kohdistuvaksi väkivallaksi. Itsetuhoksi kaikin
mahdollisin tavoin. Palvelin tuhoisia uskomuksiani tietämättä, että on olemassa
toinenkin tapa suhtautua omaan itseen.
Se tapa on rakkaus.
Mutta mitä on, kun rakastaa? Olen viimein oppinut, kuinka aito rakkaus on
heijastusta
omasta
itsestä omalle itselle.
Tunnistan
viimein
omia
tarpeitani.
Omia tärkeitä, syvän
tason tarpeitani, joita
osaan täyttää muulla tavoin kuin itseäni
vahingoittavilla tottumuksilla. Olen läsnä
jatkuvuuden virrassa, dialogissa itseni ja
ympäristöni välillä.
Tiedostaen teen valintoja, jotka palvelevat kaikkein tärkeintä
tunnetta. Rakkautta.
Ja minä todella
osaan tuntea sen.
Luulin, etten kykenisi. Hiljalleen olen oppinut hyväksymään
myös keskeneräisyyteni. Oman rikkinäisyyteni. Ymmärrän
itseäni. Ymmärrän sitä pientä, niin monia
tärkeitä asioita vaille jäänyttä lasta minussa. Sitä lasta, jonka tarpeet olen itse
ohittanut. Suojan. Turvan. Hellyyden. Itse
olen itselleni se turvallinen aikuinen, joka
pitää minusta huolta. Joka minua rakastaa, eikä ikinä hylkää.
Olen lähellä - itselleni. Kokonaisvaltaista kohtaamista. Nähdyksi tulemista.
Rohkeaa oman itseni hyväksymistä. Tässä
on hyvä olla. Tälle paikalle jään. Harjanteelle, josta näen kauas. Hengitän. Kiskon
happea keuhkoni täyteen. Tunnen kehoni
ääriviivat. Rakkauden. n
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Suremistyö apuna
väkivallasta selviytymisessä
Teksti ANNA GRANT

Entä jos mieltäisimmekin itsemme suremisen aktiivisina harjoittajina,
sen sijaan että olisimme sen passiivisia vastaanottajia.

V

äkivaltakokemuksiin sisältyy usein
paljon henkilökohtaisia menetyksiä.
Tarvekeskeiseen ihmiskäsitykseen
perustuvan Rakentavan vuorovaikutuksen (engl. Nonviolent communication tai
NVC) näkökulmasta nämä menetykset ovat
pohjimmiltaan tyydyttämättä jääneitä inhimillisiä tarpeita. Väkivaltaisessa ihmissuhteessa
oleminen vähentää useimmiten ainakin seuraavien inhimillisten tarpeiden toteutumista:
turvallisuus, riippumattomuus, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus.
Pitkään tyydyttämättä olleet tarpeet synnyttävät ihmisissä monia tunteita, mm. pettymystä, tuskaa ja kärsimystä – kenties jopa
masennustakin. Nämä tunteet kertovat meille, että on aika tehdä surutyötä. Sureminen
on itsessään inhimillinen tarve. Kun asiat elämässämme eivät suju toivomallamme tavalla,
on tärkeää surra menetyksiä. Näin on varsinkin, jos on ollut pidempään tilanteessa, jossa
perusturva ei ole toteutunut – kuten on asian
laita väkivaltaa kokeneilla.
Surutyö osana väkivallasta selviytymistä on
tärkeää, sillä suremisella on usein eheyttävä ja
rankkojakin kokemuksia integroiva vaikutus.
Tällöin vaikea kokemus nivoutuu jäsentyneeksi osaksi ihmisen henkilöhistoriaa ja kokemusmaailmaa. Rakentavan vuorovaikutuksen
(RV:n) näkökulmasta keskeistä on tällöin se,
että sureminen sekä voimaannuttaa että kirkastaa itselle sen, mikä elämässä on todella
tärkeää. Se voi olla esimerkiksi turvallisuus,
terveys, koskemattomuus, kunnioitus, luottamus, merkityksellisyys ja/tai identiteetti. Juuri
nämä tarpeet eivät yleensä tyydyty väkivaltatilanteissa.
Sureminen ei ole yksittäinen tapahtuma

vaan prosessi, joka etenee aaltomaisesti. Sille
ei voi asettaa ennakkoon alkamis- tai päättymisajankohtaa. On siis erittäin tärkeää antaa
surutyölle runsaasti aikaa ja tilaa. On myös
löydettävä tai luotava turvallinen tila, paikka
tai ihmissuhde, jossa surra. Se voi olla esimerkiksi terapiasuhde. Tällaisen tilan keskeinen
ominaisuus on se, että kaikki tunteet ja tunneilmaisut ovat tervetulleita ja ne kohdataan
lämpimästi ja hyväksyvästi.
Edellä kuvattujen olosuhteiden luominen
tukee surutyötä. Sureminen on kuitenkin RV:n
näkökulmasta ensisijaisesti taito. Jos kasvoimme ympäristössä, jossa tunteiden – varsinkin
pettymyksen, tuskan ja surun – ilmaisua väheksyttiin tai joiden ilmaisulla oli kielteisiä
seurauksia (esim. eristämistä muiden joukosta), emme ehkä ole oppineet suremaan. Mitä
sureminen sitten on? Kuinka opimme suremaan, jos emme sitä vielä osaa?
RV tarjoaa kehollisuutta korostavan tunnetyöskentelymenetelmän, joka tukee ihmisiä
suremaan niitä syviä inhimillisiä tarpeita, jotka eivät tyydyttyneet tiettyinä hetkinä tai aikoina. Nämä hetket voivat olla myös sellaisia,
joissa henkilö on kokenut psyykkistä, fyysistä tai muun tyyppistä väkivaltaa. Avaan tässä
tekstissä tiivistetysti RV:n mukaisen suremisprosessin perusperiaatteita.
Tiedämme, että meillä on tarve surra, kun
koemme henkistä kipua suhteessa johonkin
kokemukseen. RV:n suremisprosessi tukee
yhteyden saamista omaan kipuun, joka on
varastoitunut kehoon, sekä kivun ilmaisua
ja hyväksynnän, lämmön sekä huolenpidon
suuntaamista itseen. On hyödyllistä, jos suremisprosessia voi tukea toinen henkilö (esim.
terapeutti), joka on läsnä koko olemuksellaan
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ja kuuntelee aidosta myötätunnon asenteesmärtää, mikä merkitys kyseisellä kokemukta käsin. Tämän kautta syvästi surevalle ajan
sella tai sitä koskevalla muistolla on surevalle.
myötä mahdollistuu oman itsensä kannattelu.
Eli, mitä sellaista henkilö menetti, jota hänen
On joka tapauksessa hyvä pohtia, mikä on
mielensä ja kehonsa kutsuu nyt häntä sureoma tapa surra ja onko omassa elämässään
maan. Tässä on kyse siitä, että tunnistaa ne
antanut tilaa suremiselle. Jokaisella ihmiselitselle tärkeät arvot, tarpeet yms., jotka eivät
lä on ikioma suremisen tapansa – keskeisen
toteutuneet kyseisessä tilanteessa.
tärkeää on kuitenkin oikeasti kohdata omia
Kun syvällisellä tasolla ymmärtää vaikean
tunteitaan. Mikäli tuntuu, että niihin ei yksin
kokemuksensa merkityksen, sen myötä on
pääse käsiksi, on tärkeää hakea siihen tukea.
mahdollista päästää irti päällimmäisinä koeSuruprosessin ensimmäisessä vaiheessa
tuista hallitsevista tunteista, kuten vihasta tai
annetaan tilaa oman
häpeästä, ja antaa niitarinan kertomiselle.
den sijaan tilaa surulle.
Kokemus
puretaan
Surun tunteelle ja siisiten, kun sen muishen liittyville kehollitaa ja kokee juuri nyt.
sille tuntemuksille on
Siinä on vihan mitta
Tarinan kertominen
tärkeää antaa runsaasti
antaa anteeksi sanomatta.
tukee henkilöä tunaikaa ja tilaa. Kun oloTuhannet sanojen sivallukset.
nistamaan, mikä yksuhteet ovat palautuKoottuna
muistiin,
sittäinen kokemus tai
neet turvallisiksi, vähitapahtuma – mahdoltellen henkinen kipu ja
niillä itseään vastaan nousta.
lisesti osana laajemsuru yleensä myös alkapaa
kokonaisuutta
vat laantua, ja henkilö
– herättää hänessä
alkaa tyyntyä ja rentou- Anne-Maria Saglam
tällä hetkellä eniten
tua. RV:n suremisprohenkistä kipua. RV:n
sessin viimeisessä vaisuremisprosessissa
heessa tavoitteena on
keskitytään kullakin
yhdistää alkuperäinen
kerralla yhteen keskeiseen tapahtumaan tai
kokemus osaksi henkilön laajempaa elämänmuistoon.
kokemusta ja tukea tämän myötä hänen voiKun henkilö on saanut kiinni siitä, mitä hän
maantumistaan.
havainnoi tietyssä hetkessä, häntä tuetaan pyVaikeista väkivaltakokemuksista selviytymisähtymään ja saamaan yhteys niihin kaikkiin
seen ja minuuden eheytymiseen sekä oman
tunteisiin, joita muisto herättää hänessä nyt.
elämän jälleenrakentamiseen kuluu kuukauKoska tunteet varastoituvat kehoon, on hyvä,
sia tai jopa vuosia. Tuettu suremistyö voi olla
jos sureva henkilö saa tukea kehollisten tunteyksi osa laajempaa selviytymisstrategiaa. Sumustensa tunnustelemiseen ja kuvaamiseen.
reminen on kuitenkin elämäntaito, jolla on arTyypillisiä tunteita ovat tässä vaiheessa viha,
voa kaikille ihmisille. Kun opimme suremaan
raivo, ahdistus, tuskaisuus, häpeä, syyllisyys ja
ja löydämme itsestämme rohkeuden tehdä
masennus, jotka kaikki ilmenevät kehollisina
surutyötä – säännöllisin väliajoin – ilon ja elätuntemuksina - eri ihmisillä erilaisina.
mänenergian määrä lisääntyy elämässämme.
Saatuaan yhteyden omiin kehollisiin tunteSureminen ja iloitseminen ovatkin saman komuksiinsa tarkoituksena on seuraavaksi ymlikon kaksi puolta. n

LISÄTIETOA RVMT-HANKKEESTA
JA RAKENTAVASTA
VUOROVAIKUTUKSESTA

Tietoa hankkeesta on myös Kuntoutussäätiön
tieteellis-ammatillisessa Kuntoutus-lehdessä
nro 2/2019: Hanke-esittelyartikkeli ’Rakentava
vuorovaikutus mielenterveyden tukena’
(kirjoittajina Anna Grant ja Ulla Varis).

www.moniaaniset.fi/rvmt-hanke

https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/
viestinta-ja-tiedolla-vaikuttaminen/
kuntoutus-lehti/
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RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS MIELENTERVEYDEN TUKENA -HANKE

Loppuvuoden 2019 tapahtumia:
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää sekä keskustelemaan kanssamme.
Olemme tavattavissa kaikkien tapahtumien yhteydessä.

RVMT-hanke on mukana Mielenterveysmessujen
ammattilaisseminaarissa ryhmässä ’’Tunteet ja
mieli hoito- ja asiakastyössä’ tiistaina 19.11.2019.
Rakentavaan vuorovaikutukseen pohjautuva esityksemme pidetään klo 14.30-15.30 otsikolla ’Itsemyötätuntotaito ammattilaisen työvälineenä’.
Mielenterveysmessuilla meidät tavoittaa aamupäivinä 1. kerroksen näyttelyalueelta: tiistaina
19.11.2019 näyttelypaikalta P7 (Suomen Moniääniset ry) ja keskiviikkona 20.11.2019 näyttelypaikalta
P11.
HUOM! Ammattilaisseminaari on maksullinen.
Hinnat ja ilmoittautumiset:
www.mielenterveysmessut.fi

KIRJALLISUUTTA
Marshall B. Rosenberg: Rakentava ja
myötäelävä vuorovaikutus (Viisas Elämä)
Kirja on suomenkielelle
käännetty perusteos
hankkeen koulutuksessa
sovellettavasta NVC:stä
(Nonviolent Communication).
Kirjan voit tilata osoitteesta:
kauppa.viisaselama.fi

Koodilla
RVMT2019
saat postikulut
veloituksetta

KIRJOITTAJISTA
Anne-Maria Saglam on kokemusasiantuntija Seinäjoelta. Hän toimii
Kokemus- ja vertaisneuvojat ry:ssä
ja on mukana RVMT-hankkeen
koulutuksessa. Hän on kirjoittanut
Moniääninen-lehden numeroissa
julkaistuja runoja koulutuksen inspiroimana toukokuusta 2018 alkaen.

Tytti-Marjukka Metsänhele on
kokemusasiantuntija Helsingistä.
Kirjoittaminen on hänelle tärkeä
itseilmaisun muoto ja omien kokemusten prosessoimisen väline. Hän
on mukana RVMT-hankkeen koulutuksessa.

Lotta Kulola on paimiolainen
kokemusasiantuntija, joka on mukana RVMT-hankkeen koulutuksessa.
Hän toimii mm. Mielenterveyden
keskusliitossa ja A-klinikkasäätiön
KokeNet-neuvontapalvelussa. Kirjoittaminen eri muodoissaan kuuluu olennaisena osana hänen elämäänsä. Sen lisäksi hän prosessoi
asioita aktiivisesti keskustelujen ja
kehollisuuden kautta.

Teksti SAMULI AALTO

KO K E M U S A S I A N T U N T I J U U S
Ä Ä N I Ä K U U L E VA N A

Moniäänisten aktiivit Sami ja Samuli toimivat kokemusasiantuntijoina. Tässä työssä he hyödyntävät erilaisissa työtehtävissä
sitä kokemusta, jonka he ovat saaneet omasta selviytymisestään mielenterveyden haasteiden ja äänien kuulemisen kanssa.

SAMULI
”

O

len tehnyt kokemusasiantuntijana
töitä nyt yli kolme vuotta. Koen saaneeni kokemusasiantuntijatyöstä paljon
sisältöä ja kuntouttavia asioita elämääni.
Oman tarinan kertominen ja kuntoutujien
kanssa keskusteleminen on lisännyt tietoa
ja ymmärrystä omasta sairaudestani sekä
sen oireista, kuten äänten kuulemisesta.
Olen oppinut tulemaan toimeen äänten
kuulemisen kanssa. Se on vienyt aikaa,
mutta vertaistuki, tieto, aika ja mielekäs
tekeminen ovat auttaneet tässä. Koen kokemusasiantuntijana toimimisen itselleni
mielekkääksi. On myös hienoa, että tätä
työtä tekemällä voi auttaa oman kuntoutumisen lisäksi muiden kuntoutumista.
Äänten kuuleminen on iso osa elämääni, ehkä enemmän rajoittavana tekijänä,
mutta myös positiivisessa mielessä. Tämä
on hyvin tuttua usein yleisölle, jolle kerron tarinaani. Ilmiö on yleinen, vaikkei
olekaan kovin laajasti tiedossa sellaisen

yleisön keskuudessa, joka ei jotakin kautta
ole tekemisissä asian kanssa elämässään.
Koen kuitenkin, että ihmisten tietoisuus
asiasta on kasvussa. Nykyään puhutaan
niin paljon mielenterveyden ongelmista tämä koskee myös äänihallusinaatioita ilmiönä. Kerron kokemustarinassani myös
muista asioista kuin äänistä.
En itse juurikaan ollut tietoinen tästä
ilmiöstä, ennen kuin aloin kuulemaan
mielensisäisiä ääniä. On ymmärrettävää, että aihe voi olla ahdistava sellaiselle, jolle se on tuntematon. On aina hyvä
päästä kertomaan tästä asiasta ihmisille, jos vaikka jonkin henkilön kohdalla
viesti on merkityksellinen sen hetkiseen
tilanteeseen, tai avuksi joskus tulevaisuudessa. Ääniähän voi kuulla myös täysin mieleltään terve ihminen, eikä siitä
seuraa sen kummempaa. On hyvä kertoa
sen olevan myös toisille vain ominaisuus, eikä välttämättä oire sairaudesta.”
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Teksti SAMI JUNTUNEN

Kuva SUVI TOIVOLA

				

SAMI
teen sataan asti. Joskus esiintymisistä sai
palkkioita, toisinaan taas ei. Kun olin tottunut puheenpitäjä ja valmis kertomaan
omista kokemuksistani, myös YLE kiinnostui aiheesta etsiessään dokumenttiin henkilöä kertomaan tarinaansa. Puolentoista
tunnin haastattelun jälkeen haastattelija
kysyi, voiko minusta tehdä dokumentin.
Minä suostuin.
Minun elämääni alettiin seurata YLE
-dokumentin tekijän toimesta. Minulta kysyttiin, mitä milloinkin tein. Haastateltiin
eri näkökulmista ja tultiin kuvaamaan minua arkielämässäni. Dokumentin aikana
pidin vertaisryhmää, toimin yhdistyksen
hallituksen jäsenenä, vietin synttäreitäni,
siivosin, kävin uimassa ja yksinkertaisesti
vietin arkeani. Kuvaaminen oli viikottaista.
Arkeni iloineen ja suruineen tuli kansan

”Olen toiminut Suomen Moniääniset
ry:ssä 9 vuotta. Vertaisohjaajana toimin
alussa toisen vetäjän kanssa, kun olimme
käyneet ryhmänohjaajan kurssin. Tämän
jälkeen aloimme vetämään vertaistukiryhmää, jossa päästiin keskustelemaan äänistä
ääniä kuulevien kesken. Puoli vuotta myöhemmin kävimme jatkokurssin toisen vetäjän kanssa. Ryhmän vetämiseen tuli uusia
ajatuksia. Pääsin myös kertomaan äänien
kuulemisesta erilaisiin tietoiskuihin. Siitä
tuli osa arkea. Joskus kuuntelijoita oli vain
muutama. Ajan kanssa kuuntelijoiden määrä lisääntyi.
Kävin kokemuskouluttajakoulutuksen.
Siinä opin oman tarinan rajaamista ja pääsin esittämään ensimmäisen version siitä. Versiot muokkaantuvat ajan saatossa.
Kuuntelijoita oli yleensä muutamasta kah-

Kuvassa: Sami Juntunen (vas.) ja Samuli Aalto (oik.)
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tietoon. Dokumentista tuli valmiina ulos 50
minuuttia. Materiaalia oli tehty 50 tunnin
verran.
Dokumentin jälkeen äänien kuulemisesta puhumisesta tuli helpompaa. Se ei ollutkaan enää täysi tabu. ”Kyllä äänimiehen
kanssa voi näistä puhua”, sanottiin useasti.
Minua pidettiin rohkeana ja minusta tuli
tunnettu mielenterveyssektorilla. Tuli muitakin haastatteluita radioon, televisioon ja
lehtiin. Moni tuttu oli nähnyt minut ja he
olivat innoissaan, kun minusta tuli julkkis.
”Teet arvokasta työtä”, oli tavallinen kommentti. Tunsin usein punastuvani, kun minua kehuttiin. Kun aikaa kului, aloin ymmärtämään työni arvon. Moni on sanonut,
ettei tuon työn arvoa voi mitata rahassa.
Palkkioiden maksaminen kokemusasiantuntijoille oli yleistynyt juuri hieman ennen
dokumenttia. Se oli suuri kulttuurin muutos parempaan suuntaan. Vaikka raha ei ole
syy tehdä tätä työtä, se tuo hyvää mieltä ja
motivoi.
Eräs lempikeikoistani oli Aamusydämellä-ohjelma. Sain silloin tietää kysymykset
etukäteen, ja minua rauhoitti myös Päivänsäde ja menninkäinen -biisi, joka soi mielessäni ohjelman aikana. Kertomani taisi
tuolloin tuottaa monelle muullekin iloa. Ja
ohjelman jälkeen naapureillenikin selvisi,
että kuulen ääniä.
Merkittävin keikkaputkeni liittyi Heurekan näyttelyyn ”Heureka Tulee Hulluksi”.
Siinä kerroin tarinani koko kansalle. Se oli
tarina koulukiusaamisen arvista ja äänistä,
joita kuulin. Pääsin tuolloin myös opettamaan usean tunnin ajan Heurekan henkilökuntaa äänien kuulemisesta. Kerroin siitä,
kuinka kuulin ääniä sekä äänien sisällöstä.
Kuvailin kokemusta mahdollisimman tarkasti.
Heurekaan otettiin näyttelyesineeksi
’skitsofoni’. Se kuvasi äänien kuulemiskokemusta hyvin. Olen vieläkin ylpeä siitä.
Näyttely vietiin myös muualle maailmaan.
Suurin osa kokemusasiantuntijatehtävistä on ryhmän ohjaamista. Osa on oman tarinan kertomista ryhmälle mielenterveysalan

opiskelijoita tai ammattilaisia. Tavallinen
kansa saa yleisimmin lehtien välityksellä
tietoa siitä, miten koemme arjen äänten
kanssa. Olen kertonut omaa tarinaani eri
näkökulmista eri medioihin. Olen saanut
monilta myönteistä palautetta työstäni. Siksi koen olevani arvostettu ja eläväni osana
hyvin toimivaa yhteiskuntaa.
Nykyisin teen kokemusasiantuntijan töitä ajoittain. Olen sen lisäksi toiminut lehdenjakana Helsingin sanomilla. Vertaisohjaajan töitä teen tarvittaessa. Olen jäsenenä
Majakka ry:n ja Suomen Moniääniset ry:n
hallituksissa. Olen mukana useissa muissakin yhdistyksissä eri rooleissa. Ääniä kuuleva kokemusasiantuntijan rooli on minulle rakas, mutta ei ainoa elämäni tärkeistä
asioista. Se on kuitenkin iso asia.”

Kiinnostuitko äänien kuulemista
käsittelevistä kokemustarinoista?

Kokemusasiantuntijatoimintaa edistää
Suomessa KoKoa ry, jonka kautta voi
tilata kokemusasiantuntijoiden palveluja.
Samulia, Samia ja muita Moniäänisten
piirissä toimivia, ääniä kuulevia kokemusasiantuntijoita voi tiedustella keikoille myös Moniäänisten kautta.
Tiesitkö, että Moniääniset järjestää myös
infotilaisuuksia ja koulutuksia, joissa käsitellään äänien kuulemista? Osana tilaisuuksiamme on aina ääniä kuulevan
vapaaehtoisen tai kokemusasiantuntijan
puheenvuoro. Olethan yhteydessä, mikäli
organisaatiossasi olisi tarvetta tällaiselle
tilasuudelle.
040-8309663 / toimisto@moniaaniset.fi

19

”Soitto soi”
Se soi ja se soi
ja se soi
Ilon hetkellä
Surussa
Hiljaisuudessa
Kotona ja kaupassa
Se soi ja se soi
Ja se soi
Ahdistuksessa
Mielenrauhassa
Toisten seurassa
Töissä ja vapaalla
Se soi ja se soi
Ja se soi
”Ole hiljaa”
”Puhu kovempaa”
”Älä tee sitä”
”Hyvä tyttö”
Se soi ja se soi
Ja se soi
Eikä auta muu, kuin
Tanssia sen kanssa

- Suvi

