
2/2020KONTTI
PARIKANNIEMEN

Sakari Smeds
Mistä löytyy koti 
hengelliselle orvolle?
s.4

Eeva Riutamaa
Evakkolasten sisäinen 
orpous. 
s. 6

Joanna ja Petri Vähäsarja
”Riittää, kun yksi 

ihminen näkee ja hyväksyy”
s.10

Danielle Miettinen
Kahtia haljennut 
orpo sielu
s.8

Kontti-2-2020.indd   1 15.5.2020   17.14.56



KONTTI 2/20202

PARIKANNIEMISÄÄTIÖN LEHTI
Päätoimittaja
Teuvo V. Riikonen
Kustantaja
Parikanniemen Ystävät ry
Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä

ISSN 2323-7465 (painettu)
Nettisivut: www.parikanniemi.fi
Toimitus
Jenni Hujanen
Pirkko Oinonen
Petri Tiusanen
Taitto Meiju Bonsdorff (kansikuva)
Kannen kuva Vähäsarjan kotialbumi

  

ISSN 2323-7473 (verkkojulkaisu) 
Toimitusneuvosto
Ari Tähkäpää, Krista Eskelinen, 
Markku Liukkonen, Pirkko Oinonen, Meiju 
Bonsdorff, Thorleif Johansson, Teuvo V. 
Riikonen,  Kimmo Jaatila, Johanna Talo 
Painopaikka Teroprint Oy, Mikkeli

   Parikanniemen työ radiossa ja verkossa
 
•Työn ajankohtaisia asioita päivitetään kotisivuille www.parikanniemi.fi.
• Kontti-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, elo - ja marraskuussa).   
 Kaikki edelliset numerot nähtävissä kotisivuilla parikanniemi.fi / Hengelliset / Kontti
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• Parikanniemen Facebook-sivut. Lyhyitä uutisia mm. työstä, lastenkodista ja päätöksistä.
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• Twaarnat ovat toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikosen kirjoittamia 280 merkin minisaarnoja kunkin 
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• www.radiodei.fi löytyy paljon hyviä ohjelmia (myös Parikanniemen vanhoja), opetusta ja 
   musiikkia.

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT r.y.

Parikanniemi tarvitsee ystävien tukea
Parikanniemisäätiön vuoden 2019 tulos oli ylijäämäinen 83 297 euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat monet asiat, 
mm. säätiölle tullut testamentti, säästöt palkkakuluissa ja ennen kaikkea lastenkodin korkea käyttöaste sekä Pari-
kanniemen ystävien uskollinen tuki työlle. Tästä kaikesta esitämme teille kaikille lämpimät kiitokset. Tähän asti on 
Jumala meitä auttanut ja ystävät muistaneet. Tarvitsemme edelleen ystävien tukea. Tämän vuoden talousarvio oli 
noin 40 000 euroa alijäämäinen, jonka joudumme kattamaan monella eri tavalla.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös Parikanniemen työhön. Vaikka lastenkodissa lapset ja työntekijät 
ovat pysyneet terveinä, työlle on laadittu valmiussuunnitelma, miten toimitaan ja noudatetaan kaikkia annettuja 
ohjeita.

  Eniten pandemia on vaikuttanut – niin kuin muussakin vastaavassa toiminnassa – julistustyöhön ja kokoon-
tumisiin. Piirejä, juhlia ja kokoontumisia ei ole voitu järjestää. Sen seurauksena kolehti- ja lahjoitustulot ovat vä-
hentyneet. Työntekijät tekevät työtä osittain etänä, kokouksia on pidetty netin kautta ja kaikessa on huomioitu 
viranomaisten ohjeistus. 

Erityisesti vetoamme nyt työmme ystäviin julistustyön puolesta. Olemme pandemian aikana panostaneet paljon 
median ja netin kautta tehtävään työhön. Alta löydät tiedot, miten voit osallistua Parikanniemen työhön median 
ja internetin kautta. 

Liittymällä julistustyön tukirenkaaseen voit tukea työtämme
Konkreettisena toimena kutsumme sinut mukaan julistustyön tukirenkaaseen. Sen kautta saat kuulla säännölli-
sesti uutisia Petrin, Teuvon ja vapaaehtoisten työntekijöiden matkoista ja tilaisuuksista. Voit muistaa työtämme 
rukouksin, taloudellisesti ja monella muulla tavalla. Jos haluat liittyä Parikanniemen julistustyön tukirenkaaseen, 
lähetä tietosi toimisto@parikanniemi.fi, 0400744061 tai työntekijöiden kautta. 

Parikanniemen kaikki työ tarvitsee sinua tukeasi. Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille, ystäville, seurakunnille, 
sidosryhmille ja vastaaville, jotka olette mukana yhteisessä työssämme.

Radio-ohjelma Kontin 
ensimmäiset äänityk-

set käynnissä.

Kontti-2-2020.indd   2 15.5.2020   17.14.56



3KONTTI 2/2020

On väitetty, että ihminen, kristitty, hengellinen yhtei-
sö ja kirkko kestävät ihan mitä tahansa, mutta eivät 
hyviä aikoja. Hyvät ajat ovat huonoja aikoja, ja huo-
not ajat hyviä aikoja. Siksi Jumala joskus kuljettaa 
meitä Erkki Lemisen sanoin ”outoja teitä, jolloin ym-
märrämme häntä vähemmän, mutta tarvitsemme 
enemmän”. Kyse voi olla myös hengellisestä pimey-
destä, orpoudesta, jossa jäämme yksin. Yöstä, johon 
mikään valo ei yllä. Mistä sen tunnistaa, ja mitä sil-
loin voi tapahtua?

Ensiksi ihminen ei saa lohdutusta ja mielihyvää juma-
lallisista, mutta ei myöskään maallisista asioista. Toise-
na tulee murhe ja huoli ihmisen ajatellessa Jumalaa, 
koska kaikki lohdutus on mennyt ja Jumala on kääntä-
nyt hänelle selkänsä. Kolmanneksi ihminen ei enää ky-
kene mietiskelemään ja päättelemään asioista, koska 
elämään on tullut hengellinen yö ja yksinäisyys.

Hengellinen pimeys on täynnä Jumalan rakkauden 
haavoja, joita annetaan ihmiselle. Mutta samalla kun 
nämä koettelemukset ahdistavat, ne myös puhdis-
tavat. Kun ne haavoittavat, ne myös parantavat. Ih-
minen on aina kokonaisuus, ruumis, sielu ja henki. 
Kaikki kolme vaikuttavat ja saavat osansa Jumalan 
kosketuksesta myös ahdistuksen yössä.

Kaikissa kriiseissä on kulminaatiopiste eli kään-
nekohta. Kriisissä ja pimeydessä oleva ei sitä aina 
huomaa, ennen kuin vasta jälkikäteen. Valon ilmaan-
tumista pimeään ei aina huomata valona, vaan pi-
meyden vähenemisenä. Samalla ihminen voi löytää 
uudelleen suhteensa elämään, itseensä ja Jumalaan. 
Yksi on varmaa: paluuta entiseen ei ole.

Huonot ajat ovat hyviä aikoja.

Paluuta entiseen 
ei ole

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Näkökulma

Maasta se 
maahanmuuttajakin 
ponnistaa
Cyrus Jebraeil
Toimitusjohtaja, kääntäjä, tulkki
Tornio

Kun vuonna 2010 perustin Polaris 
Kielipalvelut Oy:n Tornioon, sain yh-
teydenoton ystävältäni. Hän aloitti: 
”Olet idiootti!” Ja perusteli vielä: 
”Kaikki potentiaaliset asiakkaasi ovat 
täällä etelässä, tule tänne.”

Päätin silti kokeilla ensin täällä, 
missä on kotini. Jos se ei onnistu, 
etelän ovet ovat aina auki.

Ensimmäiset puolitoista vuotta 
olivat kammottavan haastavaa aikaa 

toimia ei-luomu-suomalaisena yrit-
täjänä kielialalla. Se ajanjakso olisi 
varmasti ollut yhtä haastava siellä 
Etelä-Suomessakin.

Suomessa riittää, että osaat pyytää 
apua, kun sitä tarvitset. Epävarmana 
uutena yrittäjänä kävin koputtamassa 
Seppo Valtasen (silloisen Team Bot-
nian toimitusjohtajan) toimiston ovea. 
Hänen edessään oli pino raportteja, 
joita hän oli lukemassa. Kerroin, että 

pitäisi osallistua tarjouskilpailuun, 
mutten ymmärrä, miten se tehdään. 
Hän työnsi raporttipinon sivulle ja sa-
noi: ”Anna ne paperit ja istu alas, niin 
katsotaan yhdessä.” Tuohon aikaan 
emme vielä tunteneet toisiamme.

Nyt yrityksellä on itseni lisäksi viisi 
työntekijää, satoja tulkkeja ja kääntä-
jiä ympäri maata. Valikoimaan kuuluu 
noin 90 kieltä, ja olemme mm. Hanse-
lin ja Kelan puitesopimustoimittajia.
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Mistä löytyy koti
hengelliselle
orvolle?

Monenlaista orpoutta
Tänä päivänä törmäämme or-
pouteen viesteissä maailman 
suurkaupunkien katulapsista 
tai sotaorvoista. Sananakin 
’orpo’ kuulostaa monelle jo 
hieman vanhahtavalta. Suo-
malaisen yhteiskunnan tuki-
verkostot oman maamme 
orvoille ovatkin vuosikymmen-
ten varrella vahvistuneet.  

On myös toisenlaista or-
poutta, hengellistä orpoutta. 
On ihmisiä vailla hengellistä 
kotia. On syvää yksinäisyyt-
tä. On heitä, jotka kokevat 
olevansa seurakunnan sisä-
renkaan ulkopuolella. On hei-
tä, jotka kokevat ajan arvo-
muutosten vievän kotikirkkoa 
kauemmas Jumalan Sanasta, 
on hengellisesti haavoittunei-
ta ja eksyneitä. Toisen tapaa 
rukoilla, kiittää ja ylistää vie-
roksutaan. Moni hengellisesti 

orpo ei tiedä, missä on oma 
koti, hengelliset äidit ja isät; 
missä olisi se hengellinen yh-
teisö, joka kantaisi elämän 
matkan varrella.

Raamattu tuntee orpouden

Raamatussakin kohtaamme 
monia henkilöitä, jotka omas-
sa elämäntilanteessaan koki-
vat hengellistä orpoutta. Sai-
ras, yksinäinen mies Betesdan 
lammikon äärellä (Joh. 5) oli 
yksi heistä. Hän oli sairastanut 
kolmekymmentäkahdeksan 
vuotta ollen muiden sairaiden 
keskellä, mutta ei ollut pääs-
syt lammikon veteen. ”Herra, 
minulla ei ole ketään”, hän 
totesi Jeesukselle. Ehkä hän 
oli jo niin yksin ja taakoitettu, 
että ei osannut tai jaksanut 
hakea apua. Jeesus antoi toi-
von. Jeesus paransi, rohkaisi ja 

ohjasi miestä käymään eteen-
päin.

Elia oli suuri Jumalan mies, 
profeetta ja vahva Herran 
työssä. Hänkin ajautui yksi-
näisyyteen ja synkkyyteen 
sekä pakeni kaukaiseen luo-
laan asti (1. Kun. 19). Israelin 
kansa oli hylännyt Jumalan 
liiton ja tappanut profeetat. 
Se oli äärimmäistä hengel-
listä synkkyyttä. ”Minä yksin 
olen jäänyt jäljelle, mutta mi-
nunkin henkeäni he väijyvät, 
ottaaksensa sen”, totesi Elia. 
Tähänkin hetkeen tuli elävän 
Jumalan sanoma ja rohkai-
su. ”Mutta minä jätän jäljel-
le Israeliin seitsemäntuhatta: 
kaikki polvet, jotka eivät ole 
notkistuneet Baalille…”  

Jeesus tietää ja tuntee 
hengellisesti orpojen tunnot. 
Sen, kun ei ole kotia tai jos 
oma koti hyljeksii. Jeesus kat-

Raamattuopetus

Sakari Smeds
Luottojohtaja

Kouvola 
   

Orvoksi on ymmärretty lapsi, joka on menettänyt vanhempansa. Sata 
vuotta sitten orpojen lasten hätä nosti uukuniemeläisen herätysliikkeen 
keskeiseksi palvelutehtäväksi orpokodin perustamisen ja sen tukemisen. 
Sanoma pelastavasta Jeesuksesta oli näyn keskiössä, ja työ orpojen 
auttamiseksi oli näyn synnyttämä rakkaudenteko. 
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soi aikanaan hänelle rakasta 
Jerusalemia ja sanoi (Matt. 
23:37): ”… kuinka usein minä 
olenkaan tahtonut koota si-
nun lapsesi, niin kuin kana ko-
koaa poikansa siipiensä alle! 
Mutta te ette ole tahtoneet.” 
Jeesus on itse kokenut sen, 
mitä on, kun ei saa toivo-
maansa vastarakkautta. Hän 
ei varmasti kulje hengellisesti 
orvon ohitse.

Emme selviä yksin

Viimeisten viikkojen aikana 
sadat tuhannet suomalaiset 
ovat koronaviruksen seurauk-
sena eläneet eriasteisissa ka-
ranteeneissa. Tiesulkuja on 

tehty, toimintoja keskeytetty ja 
sosiaalisia kontakteja kehotet-
tu välttämään. Seurakuntien 
kokoontumisia on peruutettu. 
Arjen rutiinit ovat muuttuneet, 
ja kaupassakäynnitkin ovat 
vaikeutuneet. Eräänlaista or-
poutta tämäkin, jonka kes-
kellä joudumme miettimään, 
mistä viimekädessä saamme 
avun, mikä elämässä loppu-
peleissä kantaa. Ehkä moni 
on joutunut kyselemään, onko 
oma hengellinen yhteisö sel-
lainen, joka oikeasti vaikeassa 
paikassa kykenee auttamaan 
ja tukemaan. Ajattelen, että 
moni on tässä tilanteessa 
löytänyt itsensä hengellises-
ti orvon paikalta. Ehkä moni 

hengellinen johtaja ja paimen 
on havahtunut miettimään, 
missä hänen seurakuntansa, 
hänen lampaansa ovat? Mei-
dät on haastettu miettimään 
suhdettamme Jumalaan ja 
toisiimme. 

Emme selviä yksin, irralli-
sina ja orpoina. Raamatun 
lupaukset ovat totta tä-
näänkin: ”Sinä olet orpojen 
auttaja” (Ps. 10:14). ”… mistä 
tulee minulle apu? Apu mi-
nulle tulee Herralta, joka on 
tehnyt taivaan ja maan” (Ps. 
121:1–2).

Kuva  Pixabay

Joudumme miettimään, 
mistä viimekädessä 

saamme avun, 
mikä elämässä 
loppupeleissä 

kantaa.
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NytEvakkolasten 
sisäinen orpous

KT Eeva Riutamaa
Vantaa

Sisäinen orpous on tunnekokemuksena monimerkityksinen. Perinteisessä 
mielessä orvoksi kutsutaan lasta, jolla ei ole elossa olevia biologisia vanhempia. 
Kuitenkin lapsi voi kantaa orvon kokemusta myös esimerkiksi vanhempien eron 
jälkeen. Lisäksi orpous voi kätkeytyä yksinäisyyteen, vaikka asuisi muiden kanssa. 
Orpoutta on myös kokemus kuulumattomuudesta: ”Minua ei ole kukaan ottanut 
omakseen eikä ole paikkaa kenenkään mielessä.” Näitä henkisesti orpoja on 
lisääntyvästi ympärillämme. 

Sisäinen orpous liittyy vanhem-
muuden vajeeseen. Lapsi syn-
tyy tähän maailmaan suhtees-
saolon perusvalmiudessa ja on 
jo kohdussa elänyt suhteessa 
äitiinsä; kuullut äänet ja sydä-
menlyönnit, aistinut liikkeet ja 
mielialat. Syntyessään lapsi 
näkee itsensä äidin silmissä. Ih-
miseen sisäänrakennettu omi-
naisuus on kahdenvälisyys. Se 
luo pohjan kiintymyssuhteelle, 
joka on myöhempien ihmissuh-
teiden perusta. Meidät on viri-
tetty rakkaudelle. Rakkaudessa 
oleminen on ihmisen ydintarve 
ja universaali yhteyden ole-
mus. Kasvuvuodet piirtävät 
mieleen kokemuksen lähisuh-
teista, joiden laadusta koostuu 
psyykkinen rakenne. Sisäisty-
neet vuorovaikutusmallit ovat 
yhteydessä mielen terveyteen. 
Huolenpitäjien puute heijastuu 
autiutena ja yksinäisyytenä.  

Kohtalona yksin selviytyminen 

Tein väitöstutkimuksen kodin 
pakkomenetyksen kokeneista 
evakkolapsista. Orpouden ko-
kemus on tuttu monelle sodan 
jaloissa kasvaneelle. Pakko-
muutot, isien kuolemat, haa-
voittumiset ja aikuisten tuska 
ovat olleet valtavia tunnetason 
tsunamiaaltoja. Ne ovat kes-
keyttäneet turvallisen elämän. 
Lasten ylle on hyökynyt massiivi-
nen pelkojen vyöry. Traumaat-
tisten tapahtumien keskiössä 
monelta on puuttunut tyyn-
nyttelevä aikuinen. Lapsi on 
kaivannut syliä, joka keinuttaa 
uneen. Käsiä, jotka suojaavat 
korvia huolipuheelta tai silittä-
vät pelosta vapisevaa kehoa. 
Perheiden selviämistaistelut 
ovat jääneet mieliin kipeinä 
muistoina. Aikuisilla oli täysi työ 
raskaiden menetysten ja arjes-

ta selviytymisen haasteissa. Las-
ten tulevaisuuteen ohjaus jäi 
usein taka-alalle. 

Monen kohtaloksi jäi yksin 
selviytyminen. Työn ja huolien 
uuvuttamia vanhempia ei us-
kallettu lähestyä, saati kuormit-
taa omilla kysymyksillä. Monista 
lapsista varttui tarpeensa kät-
keviä kannattelijalapsia, jotka 
usein ottivat vastuulleen kodin 
tunneilmaston ylläpidon. Taa-
kankantajan osa on voinut jat-
kua läpi elämän. Työvuodet on 
eletty kiltteinä, kaiken kestävinä 
ja huomaamattomina. Elämän 
ehtoopuolella ihmetellään pin-
nan alta nousevia kyyneleitä. 
Turvassa oleva lapsi uskaltaa 
kiukutella, kyseenalaistaa, it-
keä ja pyytää syliin. Monelle-
ko sota-ajan lapselle tämä oli 
mahdollista? Yksin selviytyvän 
ja apua pyytämättömän sisu-
pussin alla elää hellyyttä vaille 
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jäänyt elämän orpo, joka ikävöi 
lapsuutensa paratiisia.  

Evakkolasten tunnemuistot 

Lapsi selviytyy kriiseistä sisäisen 
turvan kannattelemana. Tär-
keää on muistijälki rakastettu-
na olemisesta. Sotatilan pää-
tyttyä oleellista on ollut päästä 
takaisin huolenpitoon ja ta-
pahtumia jäsentävään vuoro-
vaikutukseen. Perheissä, joissa 
menetyksistä on puhuttu, lapsi 
on saanut sanoja tunteilleen. 
Evakkolasten tunnemuistojen 
laatu ja hyvinvoinnin kokemus 
ovat yhteydessä vanhemmuu-
desta välittyneeseen turvaan 
ja kodin ilmapiiriin. Luonnehdin-
ta, jossa lapsen kotina on van-
hempien suhde, näyttäytyi tut-
kimuksessani merkitykselliseltä. 
Evakkolasten juurettomuuden 
kokemus ja kaipaus linkittyvät 
orpouden käsitteeseen laajas-
sa merkityksessä. 

Sisäistä orpoutta voi tun-
tea myös puhumattomuuden 
muurin taakse jäänyt ihminen. 
Kukaan ei ole kysynyt kuulumi-
sia, kutsunut nimeltä, avannut 
keskustelua tai antanut palau-
tetta. On puuttunut yhteisen 
kielen tuottama kohtaamisen 
mahdollisuus. Puhuttu kieli jä-
sentää ajatuksia, ja kirjoitettuna 
se konkretisoi sanottavan. Yksin 
jääminen tunteiden ja ajatusten 
kanssa johtaa vakavaan laimin-
lyöntiin itseltä ja toisilta. Ihminen 
tarvitsee toisen kuuntelemaan 
ja kyselemään. Kohtaamisen 
ytimessä on vastavuoroisuus. 

Sinua kantavat ikuiset 
käsivarret

Orpouden kokemusta kanta-
va ihminen voi eheytyä ihmis-
suhteissa; saada vanhemmat, 
sisaruksia ja perheen. Tämä to-
teutuu välittävässä ja rakkautta 
ilmentävässä yhteisössä. Mo-

nelle se on seurakunta, pienryh-
mä, harrastusryhmä tai yhdistys. 
Ryhmään kätkeytyy erilaisten 
ihmisten rikkaus ja haaste. Par-
haimmillaan se korjaa vääristy-
neitä ihmissuhdemalleja. Pelko 
ja yksinäisyys voidaan kohdata. 
Hyväksyvään yhteisöön kuulu-
minen lisää turvallisuutta, jossa 
on tilaa kasvaa oman kutsu-
muksen kokoiseksi ihmiseksi. 
Kypsä ryhmä kestää yksilöiden 
kasvuprosessin ja muutosten 
nostattamat ihmissuhdekuohut. 
Rakkauden ilmapiirissä ristiriidat 
voidaan kohdata ja oppia so-
vinnon merkitys. 

Kun koronapandemia raviste-
lee maailmaa ja pelot riehuvat 
ympärillämme, voimme loh-
duttautua Sanalla: ”Sinun tur-
vasi on ikiaikojen Jumala, sinua 
kantavat ikuiset käsivarret”. (5 
Moos. 33:27). Haasteenamme 
on nähdä yksinäisen orpous – 
pysähtyä – osoittaa rakkautta 
ja toimia orpojen Isän lähet-
tiläänä. Kuuntele, mikä on se 
rakkauden teko, jonka Isä ha-
luaa sinun toteuttavan. 

Väitöskirja: Maan korvessa kul-
kevi – Evakkolasten kasvuko-
kemusten tunnemuistot ja hy-
vinvointi. AnnalesUniversitatis 
Turkuensis C 424. Turun yliopisto, 
2016. https://www.utupub.fi/
handle/10024/124778

Hyväksyvään 
yhteisöön 
kuuluminen 
lisää turvallisuutta, 
jossa on tilaa 
kasvaa.
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AsiantuntijaTaakka siirtyy sukupolvelta toiselle

 

”Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen”, lauloi Juice Leskinen. Sisäinen orpous 
ja eheyden tunteen puute voi johtua ylisukupolvisesta traumasta. Evakoiden 
lapset saattavat tietää, mistä puhutaan.Kuilu hyväosaisten ja hyvinvoinnista 
syrjään jäävien välillä kasvaa. Osa lapsista on jäämässä näkymättömiksi ja 
osattomiksi. Yhteiskunnallisilla toimilla on merkittävä asema tämän tilanteen 
tunnistamisessa ja korjaamisessa.

Danielle Miettinen
teologian maisteri, toimittaja 

ja tietokirjailija 
Kuva Ilkka  Kontturi

Viime kesänä kokosin tarinoita 
kirjaan Orpojen kotijuhlat (Pa-
rikanniemen ystävät ry. 2019). 
Kyselin erilaisilta ihmisiltä, mitä 
Orpokotijuhlat ovat heille mer-
kinneet.

Sain tietää senkin, mistä juhlien 
kummallinen nimi johtui. Ennen 
sotaa niitä vietettiin orpokodil-
la Uukuniemessä. Sodan jäl-
keen Uukuniemen pitäjä hal-
kesi kahtia ja juhlat muutettiin 
Saarelle.

Mitä tarinoista jäi erityisesti 
mieleen? Tuo kahtia halkeami-
nen. Evakkoon lähtevät pakka-
sivat äkkiä laukkuihinsa muuta-
man muiston. Jotkut sytyttivät 
talonsa tuleen, toiset kattoivat 
uusille asukkaille pöytään kah-
vikupit.

Orpokotijuhlille tulevien jou-
kossa on edelleen evakoita ja 
paljon evakoiden lapsia. Mo-
net heistä ovat kahtia haljen-
neita kuin Uukuniemi.

Esikoisen taakka

Kirjassa maaherra Pirjo Ala-Ka-
pee kertoo Sortavalasta kotoi-
sin olevan sukunsa vaiheista: 
”Karjalan menettämisen kipu oli 
kauhea. Niin kauhea, että moni 
ei kyennyt koskaan sitä käsitte-
lemään. Minun muistojani olivat 
kodeistaan lähteneitten ihmis-
ten itkut. Suljin omat ja toisten 
surut pitkäksi aikaa pois mieles-
täni. Yritin sillä tavalla pelastaa 
itseni. – – Isä oli katkera Karjalan 
menettämisestä. Kun olin murk-

ku, olin raivoissani siitä, ettei hän 
kyennyt juurtumaan. Hänen 
elämänsä kutistui ja kutistui.

Karjalassa häntä kantoivat 
kyläyhteisöt, suvut ja maatila. 
Kaikki tämä hajosi. Me Sahari-
set, Karjalaiset, Raassinat, Hä-
mäläiset, Pölläset ja Kirmaset 
olimme kaikki sukua keskenäm-
me. Tipahdimme yhteisöihin, 
joissa emme tunteneet ketään. 
Mielemme sisällä saatoimme 
tipahtaa jonnekin, jossa emme 
tunteneet mitään. 

Olin esikoinen ja sain kantaak-
seni tämän taakan. Viime aikoi-
na on ryhdytty tutkimaan taak-
kojen siirtymistä sukupolvelta 
toiselle. Vasta yli 70-vuotiaana 
olen ymmärtänyt, kuinka raskas 
asia tämä on elämässäni ollut.”

Kahtia haljennut 
orpo sielu
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Perinnön äärellä

Psykoanalyytikko Matti Siirala loi 
1960-luvulla käsitteen taakka-
siirtymä. Hän oli katsellut sodas-
sa rampautunutta kansaa, joka 
jälleenrakensi maata kaksin 
käsin ja silitti huolella lastensa 
vaatteet. Rampa mieli ei näky-
nyt ulospäin, ja mielen kivusta 
ei paljoa puhuttu.

”Se mikä ei tule yhdessä jae-
tuksi, tulee jonkun kannetta-
vaksi – taakkasiirtymäksi”, Siirala 
kirjoitti. Nykyisin samaa ilmiötä 
kuvataan sanoilla ylisukupolvi-
nen trauma tai psykologinen 
perintö.

Trauma syntyy, kun ihminen 
kokee jotakin sellaista, joka 
ylittää hänen voimavaransa. 
Trauma aiheuttaa haasteita 
kykyyn olla vanhempi. Tämä ei 
ole pelkkää mutua, vaan sen 

kertoo myös psykologinen tutki-
mustieto.

Traumatisoituneet vanhem-
mat voivat olla tunnekylmiä, 
kriittisiä, vihamielisiä tai ylisuoje-
levia. He saattavat ihannoida 
riippumattomuutta ja yksin pär-
jäämistä ja ohjata lasta raken-
tamaan identiteettiään suo-
ritusten varaan. Se voi johtaa 
myös väkivaltaan, jolla van-
hempi yrittää palauttaa horju-
vaa hallinnan tunnettaan.

Säkkiä purkamaan

Traumasta voi eheytyä. Myös 
ylisukupolvisesta traumasta. 
Vanhemmat ja isovanhemmat 
eivät ehkä osanneet tai ehti-
neet rakentaa elämänsä tari-
naa uudelleen sellaiseksi, että 
heidän kipeästä kokemukses-
taan olisi tullut uuden tarinan 

osa kaikkine siihen kuuluvine 
tunteineen. Mutta me jälke-
läiset voimme purkaa omaa 
säkkiämme. Voimme pala 
kerrallaan ottaa vastaan haa-
voittuneen vanhemmuuden 
synnyttämää pelkoa, arvotto-
muuden tunnetta, vihaa, tyh-
jyyttä, yksinäisyyttä…

Tilalle virtaa rakkautta, iloa ja 
rauhaa. Näistä voi pakata pa-
remman repun seuraavan su-
kupolven selkään.

Kaikki messut ja muut hen-
gelliset juhlat ovat parhaim-
millaan myös orpokotijuhlia. 
Niissä kehnojakin eväsreppuja 
pakanneet ja kantaneet ovat 
tervetulleita Isän kattamaan 
pöytään.

Myös ylisukupolvisesta 
traumasta voi 

eheytyä. 
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Muusikkopari löysi kodin toisissaan

Maaliskuun alussa Petri ja Joanna Vähäsarja jännittävät esikoisensa 
syntymää, jonka on määrä tapahtua huhtikuussa. Niinpä sovimme 
haastattelun tekemisestä hyvissä ajoin ennen laskettua aikaa. Vain pari 
viikkoa myöhemmin koronapandemia on levinnyt kaikkialle ja Suomeenkin 
on julistettu poikkeustila, joten päätämme tehdä haastattelun virtuaalisesti. 
Videopuhelun aikana nuoripari istuu kotisohvallaan pidellen hellästi toisiaan 
kädestä ja kertoo elämästään ennen ja jälkeen kohtaamisen, joka poisti 
tyhjyyden ja toi tilalle yhteyden.

tämme jo varhain. Olin 14-vuo-
tias, kun äiti hylkäsi ja valitsi huu-
meet. En pystynyt tuntemaan 
moneen vuoteen mitään. Olin 
syväjäädyttänyt tunteeni, jotka 
tieto äidin kuolemasta toi nyt 
pintaan. Petri ei pelännyt särky-
neisyyttäni, joka tuolloin paljastui, 
Joanna antaa tunnustusta. 

Kokemus kääntyi lopulta yhtei-
seksi vahvuudeksi.

– Jeesus oli siinä läsnä ja kan-
toi meitä molempia, Joanna sa-
noo.  

– Vihkisormukseemme on kai-
verrettu raamatunjae: ”Minun ar-
moni riittää sinulle”, Petri jatkaa. 
– Seuraava jae kuuluu: ”Voimani 
tulee täydelliseksi heikkoudes-
sa.” Vaikeiden asioiden keskellä 
olemme saneet kokea, että Ju-
mala on kantanut ja ollut lähellä.

Syksyllä 2018 avioituneet Petri ja 
Joanna ovat ehtineet lyhyessä 
ajassa kokea paljon. Vain muu-
tamia kuukausia ennen häitä 
Joanna menetti äitinsä. Se nos-
ti pintaan turvattoman ja rikki-
näisen lapsuuden kokemukset. 

Petri taas on saanut kasvaa 
ehjän, viisilapsisen perheen 
esikoisena. Vaikka Joannan 
ja Petrin taustat ovat erilaiset, 
niissä on myös paljon sellaista, 
mikä yhdistää ja jonka he tun-
nistivat toisissaan jo ensi tapaa-
misessa. 

Petrin isä on pappi ja Suo-
men Raamattuopiston pitkäai-
kainen rehtori Juha Vähäsarja. 
Myös Joannan isoisä, ooppe-
ralaulaja Jorma Elorinne toimi 
aikoinaan Raamattuopiston 
julistajana. Samoin Joannan 

mummon isoisä Onni Eerikäinen 
oli Suomen Evankeliumiyhdis-
tyksen pappi. 

Vaikka elämät ovat menneet 
eri teitä, kotoa saatu hengelli-
sen pohja on kantanut.

Hylkäämiskokemus syväjää-
dytti tunteet
Joanna ja Petri olivat seurus-
telleet vasta noin puoli vuotta, 
kun Joanna sai kuulla äitinsä 
kuolemasta. 

– Pystyin luottamaan Petrin 
tukeen, olemaan auki ja anta-
maan tunteiden tulla, Joanna 
muistelee. – Petri eli mukana 
tuskassani sitä prosessia, jonka 
se käynnisti. Elämäni oli ollut syn-
tymästäni asti rikkinäistä. Isä on 
alkoholisti, joka katosi perhees-

”Riittää, kun yksi 
ihminen näkee ja 
hyväksyy”  
suohon 

    ”Petri eli mukana tuskassani sitä prosessia, 
         jonka se käynnisti.”   
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Kaikkein tärkeimmäksi he ko-
kevatkin Jumalan lähellä elä-
misen, koska siitä he saavat 
voiman kestää myös vastoin-
käymisiä.

Rakkautta ja terapiaa
Avioliittonsa alkumetreillä Joan-
na ja Petri joutuivat kokemaan 
keskenmenon. Senkin surun kes-
kellä he kokivat erityistä Jeesuk-
sen läheisyyttä. 

Uusi, onnellisesti jatkunut ras-
kaus nosti jälleen Joannassa 
pintaan hylkäämiskokemuksen, 
joka piti käsitellä.

– Lopulta löytyi ilo siitä, että 
saan itse tulla äidiksi, Joanna 
sanoo nyt. – Jumala on anta-
nut rakkauden kautta sellaisen 
identiteetin, joka on erilainen 
kuin se haavaidentiteetti, jonka 
sain kotoa. 

Parisuhteen lisäksi tasapainon 
ja ilon löytymiseen on tarvittu 
myös terapiaa. 

– On tärkeä käsitellä asiat, 

löytää oma identiteetti ja pitää 
etäisyyttä alkoholisteihin ja mui-
hin addikteihin, Joanna painot-
taa. – On hyvä olla terveiden 
ihmisten lähellä ja rakentaa 
uutta identiteettiä niin, ettei 
elämää hallitse se haavoittunut 
sisäinen lapsi, vaan aikuinen mi-
nuus saa vahvistua. 

Myös kasvattiäiti Aija Roivak-
sella on ollut merkittävä osa 
Joannan elämässä. Aija oli 
Joannan äidin ystävä, joka aut-
toi tämän kuiville monet kerrat. 

– Aija oli luvannut pitää huol-
ta meistä, jos äidille kävisi jo-
tain, ja sen lupauksen hän on 
myös pitänyt, Joanna kiittää.

Urheilun jälkeinen masennus
Vaikka Petri ei ole kokenut sa-
manlaisia hylkäämisiä kuin 
Joanna, ei hänkään ole säästy-
nyt masennuksilta. Hän muistaa 
lapsuudestaan hetken, jolloin 
hän tajusi: kukaan toinen ei voi 
tietää, millaista on olla minä. 

– Se ei johtunut varsinaisesti 
mistään tapahtumasta. Tajusin 
vain, että olen tuomittu ole-
maan minä. Siitä tuli eräänlai-
nen pohjakokemus, joka on 
sävyttänyt elämääni seitse-
mänvuotiaasta asti, Petri muis-
telee. 

Nuorena aikuisena hän ma-
sentui lopetettuaan salibandyn 
pelaamisen. 

– Olin ajatellut, ettei minun 
tarvitse olla missään muussa 
hyvä. Ura pelaajana meni kui-
tenkin puihin, kun siirryin mies-
tenjoukkueeseen liian aikaisin. 
En ollut tarpeeksi hyvä verrat-
tuna muihin. Armeijan jälkeen 
kadotin identiteettini ja vajosin 
masennukseen. 

Lopulta uusi identiteetti löytyi 
taiteen tekemisestä ja muusik-
koudesta. 

– Jo lukiossa olin kiinnostunut 
kirjoittamisesta ja salibandyai-
kana tehnyt ensimmäiset lau-
luni. 

    ”Petri eli mukana tuskassani sitä prosessia, 
         jonka se käynnisti.”   
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Toipumisessa auttoi terapia, 
ja ajoittain lääkkeistäkin oli 
apua. Nyt Petri tuntee voivan-
sa paremmin kuin koskaan eikä 
tarvitse lääkkeitä. 

Luovuus ja usko yhdistävät 
Suhteensa alusta asti Joannaa 
ja Petriä on yhdistänyt tietynlai-
nen herkkyys ja luovuus.

– Musiikki on oma maailma, 
jossa luonteemme kietoutuvat 
yhteen. Kuulemme äänet, soin-
nut ja musiikin kauneuden sa-
malla tavalla, Joanna kuvailee.

– Meillä on tarpeeksi saman-
tyyppinen taiteellinen visio, Pet-
ri komppaa. 

Tärkein yhdistävä asia on kui-
tenkin edelleen hengellisyys. 
He rukoilevat yhdessä ja luke-
vat Raamattua päivittäin.

Sitä, miten usko aikanaan tuli 
Petrille henkilökohtaiseksi, hän 
kuvaa näin:

– Olin lukiolaisena ollut viet-
tämässä kosteaa iltaa ja tunsin 
sen jäljiltä omantunnon tuskia. 
Pelasin huoneessani pleikkaa 
ja kuuntelin samalla Bass’n 
Helenin biisiä Toiseen maail-
maan.  Siinä lauletaan: ”Saat 
uudestaan nostaa katseen 
voittajaan.” Huomasin itkeväni 
suunnattomasti, kun ajattelin: 
tämän takia Jeesus kuoli. Olin 
kyllä tiennyt sen, mutta nyt taju-
sin, että se koskee myös minua.   

Joanna puolestaan muistaa 
lapsesta asti kertoneensa ystä-
villeen, että on olemassa Ju-
mala, joka rakastaa. 

– Usko oli minulle itsestäänsel-
vyys. Jossain vaiheessa minulla 
oli paljon ateistikavereita, jot-
ka kyseenalaistivat ajatuksiani, 
eikä minulla ollut antaa heille 
vastuksia. Aloin itsekin kyseen-
alaistaa uskonasioita. Se vaihe 
meni kuitenkin ohi, kun minulle 
kirkastui uudella tavalla, että 
Jeesus elää. Filippiläiskirjeen 
kohta, jossa sanotaan, että 
Iloitkaa aina Herrassa, puhutte-
li. Tajusin, että meillä on elävä 
Vapahtaja ja elämälläni on tar-
koitus. Se mullisti maailmani, ja 
Raamatun sana tuli eläväksi.

Kutsumuksena rakastaa 
Ennen tutustumistaan Joanna 
ja Petri tunsivat kumpikin tahoil-
laan itsensä yksinäisiksi ja eril-
lisiksi. Yhdessä he kokevat nyt 
olevansa kokonaisia. 

– Jeesus on kietonut meidät 
yhteen. Tyhjyys on täyttynyt 
ihanalla tavalla. Saa olla sitä 
mitä on. Riittää, että yksi ihmi-
nen näkee ja hyväksyy, he to-
teavat yhdessä.  

Vuosi sitten Joanna valmistui 
sairaanhoitaja-diakonissaksi. 
Petri työskentelee kristillisen me-
dian parissa toimittajana ja har-
kitsee teologian maisteriopin-

tojen loppuun saattamista.  
Suunnitteilla on myös yhteisen 
gospellevyn tekeminen tulevai-
suudessa.  

Tärkeimmäksi kutsumuksek-
seen Joanna ja Petri kokevat 
kuitenkin vanhemmuuden, 
lapsensa rakastamisen. Siihen 
he saavat nyt keskittyä täysillä, 
kun huhtikuun ensimmäisenä 
päivänä perheeseen syntyi ter-
ve poika. Kaikki muu tuntuu sen 
rinnalla toissijaiselta.   

Teksti Meiju Bonsdorff 
Kuvat Joanna ja Petri Vähäsarjan 
kotialbumi

”Meitä yhdistää herkkyys, luovuus ja usko.”
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Sanottu 
ennen 
meitä

”Paras joukosta, Helena Kont-
tinen, ei tullut. Hän ei tullut sen 
tähden, että Jumala oli kutsu-
nut hänet rajan yli, josta ei enää 
ystävien luo palata. Helena! 
Kaiken tämän keskus. Helena! 
Niin syvästi rakastettu. Jos vain 
häntä rakastamaan rupesi, tuli 
rakkaus suureksi ja voimakkaak-
si.” (Aura Latvuksen päiväkirja 
25.4.1916. Erkki Leminen: Orpo-
jen äiti)

”Näillä Parikkalan kylissä tapah-
tuneilla herätyksillä on ollut voi-
makas vaikutus uukuniemeläisen 
herätyksen maallikkosaarnan 
nousuun. Näille näet oli ominaista 
syvä kansanomaisuus ja rohkea 
hengellisen pappeuden koros-
tus.” (Veikko Suutarinen: Uukunie-
meläinen ”lammashuone”)

”Totta kai Jeesuksen mainitsemil-
la hiljaisilla, hengellisesti köyhillä, 
murheellisilla, laupiailla, van-
hurskautta janoavilla, rauhan-
tekijöillä ja niin edelleen on kai-
killa myös voimansa Jumalassa 
sekä mielissänsä pyhät matkat.” 
(Juho Halmeen puheita, puheet 
ääninauhoilta kuunnellut sekä 
lauserakenteita tarkentanut 
Frans Halme)

  TÄHKÄPÄITÄ

Sosiaalinen orpo
Istuin kerran kuuntelemassa filosofian professori Timo Airaksista. Hän 
puhui halun ja tarpeen erosta. Sanoilla on elämän arjessa suuri ero, vaik-
ka meillä onkin taipumus helposti selittää itsellemme halu tarpeeksi. 
Saatan haluta kauniit kengät ja sanoa itselleni, että minä tarvitsen uudet 
kengät. Vaikka kaapissa on monet hyvät ja ehjät, käyttökelpoiset kengät.
Ihmisellä kuitenkin on oikeita tarpeita. Jos elämän arjessa jokin perus-
tarpeistamme ontuu, emme voi kovin hyvin. Tunnetuimman tarvehie-
rarkisen mallin loi noin 80 vuotta sitten yhdys-valtalainen psykologi 
Abraham Maslow. Hänen mallissaan ihmisellä on viisi perustarvetta. On 
helppo ymmärtää, että niistä oleellisimmat ovat fyysiset tarpeemme 
sekä turvallisuuden tarve. Mutta kolmantena ihmisen perustarpeena 
Maslow mainitsee yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeen, joita ovat 
mm. ystävyys, rakkaus ja ryhmään kuuluminen.

Meissä on syvällä tarve kuulua johonkin ryhmään ja tulla siinä hy-
väksytyksi ja rakastetuksi. Vuorovaikutus toisten kanssa ryhmässä, jo-
hon tuntee kuuluvansa, on eräs merkittävimpiä asioita hyvinvointimme 
kannalta. Silti yksi aikamme haava on sosiaalinen orpous ja irrallisuuden 
tunne. Termi sosiaalinen media alkaa yhä enemmän tuntua ihan jolta-
kin muulta kuin sosiaalisuudelta sanan positiivisessa merkityksessä. Yhä 
useampi kokee ulkopuolisuutta, vaikka on jollain tavalla mukana mo-
nessa. Saatamme miettiä illalla, oliko kukaan tänään läsnä juuri minulle. 
Katsoiko kukaan minua silmiin? Kuunteliko oikeastaan kukaan? Tunsinko 
yhteenkuuluvuutta ja sitä, että juuri minä olin tervetullut?

Yhteisöllisyyden kaipaus nousee juuri näistä asioista; syvästä tarpees-
ta kuulua johonkin ja tulla nähdyksi sekä merkillisestä orpoudesta kaiken 
sosiaalisen median ja näennäisen vuorovaikutuksen keskellä. Huomisen 
haasteen kirkolle on sanoittanut hyvin yhteisöpappi Timo Pöyhönen 
haastaessa kirkkoa muuttumaan instituutiosta yhteisöjen verkostoksi. 

Betesdan lammikon tungoksessa makasi 38 vuotta halvaantuneena 
ollut mies ja toivoi pääsevänsä ihmeitä tekevään veteen. Mutta hänellä 
ei ollut ketään (!), joka hänet sinne auttaisi. Hänen tykönsä tuli mies ni-
meltä Jeesus. Hän tuli kaikkein yksinäisimmän luo ja antoi samalla meille 
kaikille mallin ja esimerkin. 

      

Ari Tähkäpää
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Kerro jotain itsestäsi, kuka olet?
Olen Hanna-Maria, 17 vuotta 
(lokakuussa täytän 18). Olen 
kotoisin Pieksämäeltä. Perhee-
seeni kuuluu äiti, isä, kaksi pik-
kuveljeä ja pikkusisko, itse olen 
sisaruksista vanhin.
 Opiskelen Savonlinnan taidelu-
kiossa toista vuotta kuvataide-
linjalla. 

Vapaa-ajalla piirrän, soitan 
pianoa, ulkoilen ja vietän aikaa 
kavereitteni ja perheeni kanssa.
Kirkossa tulee käytyä sekä seu-
rakunnan järjestämissä iltatilai-
suuksissa.  
Milloin kävit ensimmäisen ker-
ran Orpokotijuhlilla?
Kävin Orpokotijuhlilla ensim-
mäistä kertaa vauvana. Olisin-
ko ollut silloinvuoden ikäinen.
Millaisia muistoja sieltä jäi mie-
leen?
Olin tietenkin silloin tosi pieni, 
mutta muistan, että pikkuhiljaa 
aloin muistaa Orpokotijuhlat 
sinä paikkana, jossa oli iso upea 
kirkko, lasten teltta, paljon ihmi-
siä, öisin heinäsirkkojen sirinää, 
ja aina aamuisin kuului kaiutti-
mista aamukirkko ja laulu.
Millaista juhlilla nykyään on?
Siellä on ihanaa, kun on niin 
paljon ihmisiä, se luo eräänlais-
ta tunnelmaa. Koko juhla-alue 
on täynnä puheensorinaa, vir-
ret ja puheet kuuluvat kaiut-
timista. Siellä oikein unohtaa 

omat murheet, kun on ympä-
rillä niin paljon kaikkea kuul-
tavaa ja katsottavaa. Toivon, 
että tulevaisuudessa sinne tulisi 
enemmän kaikenikäisiä ihmi-
siä.  Yleensä paikalla on oma 
perheeni, isovanhemmat sekä 
serkkujen perhe. Tuttavia ovat 
myös Orpokotijuhlilta vuosien 
varrella tutuiksi tulleet ihmiset.

Itse en haluaisi muuttaa mi-
tään juhlilta, sillä se on minul-
le tärkeä paikka sellaisenaan, 
jona se on omaan mieleeni 
jäänyt.
Mitä juhlat sinulle merkitsevät? 
Nykyään Orpokotijuhlat ovat 
oikea kesän kohokohta. Siellä 
kaikki ovat niin iloisella tuulella. 
Siellä ei tarvitse olla kiireisenä 
menossa, vaan voi vain olla. 
Minulle Orpokotijuhlat ovat iha-
naa aikaa, vaikka kestävätkin 

Hanna Rantala

Orpokotijuhlilla 
unohtaa 
omat murheet

vain viikonlopun. Jo itse juhlien 
alueelle saapuminen saa hy-
myn kasvoille. Hengellisen puo-
len lisäksi se ihmisten paljous, 
teltassa nukkuminen, virsien kai-
ku alueella ja tutut hartaudet 
lastenteltassa saavat minut tu-
lemaan joka vuosi uudestaan.
Mitä ajatuksia sinussa herättää 
tämän vuoden teema sisäinen 
orpous?
Sisäisen orpouden itse tulkitsen 
uskon ja hengen poissaolona ja 
sisäisenä yksinäisyytenä. Se on 
varmaan kaikilla, jotka eivät ole 
uskossa. Uskon, että se on heil-

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT r.y.
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Muisto

lä sellainen tunne, että jotain 
puuttuu, ja he yrittävät jahdata 
tämän tyhjyyden täyttämistä 
maallisilla asioilla. Se on sellai-
nen tyhjyys, jonka voi täyttää 
vain henkilökohtainen usko.
Harrastat piirtämistä/maalaus-
ta. Mikä on mieliaiheesi, tek-
niikkasi ja välineesi?
Yleisesti piirrän lyijykynillä ja vä-
rikynillä. Olen kiinnostunut ihmi-
sen realistisesta kuvaamisesta, 
joten piirustusvihkoni on täynnä 
ihmisten kuvia. Yleensä henkilöt 

syntyvät omasta päästä, joten 
harvoin tulee mallista piirrettyä. 
Tietenkin Orpokotijuhlilla piirrän 
aina Saaren kirkon.
Mitä suunnitelmia sinulla on tu-
levaisuudelle?
Tulevaisuudessa haluaisin olla 
taiteilija tai suunnittelija, sillä 
haluan tietenkin käyttää piirus-
tustaitojani hyödyksi tulevaisuu-
dessa.
Mitä haluat sanoa Kontin luki-
joille?
Olen oppinut, että sydämen 

ääntä seuraamalla pääsee 
pitkälle. Jos jotain asiaa ei ta-
pahdu, niin sitä ei ole minun 
polulleni tarkoitettu. Eikä tarvit-
se myöskään odottaa jotain ta-
pahtuvan, sillä kaikella on oma 
aikansa, ja joskus jokin hyväkin 
asia voi tapahtua juuri silloin, 
kun sitä ei osaisikaan odottaa.

Kysymykset Petri Tiusanen
Teksti ja piirros Hanna Rantala
Kuvat Philippe Gueissaz

 

Sirpa Rautio

Se oli sellainen 
sympaattinen 
paikka
Mikkeliläinen Sirpa Rautio on 
juuri eläkkeelle jäänyt työter-
veyshoitaja, joka tuli viimeisinä 
työvuosinaan tutuksi myös Pari-
kanniemen väelle.  

– Työterveystehtävissä olen 
ollut kahteen eri otteeseen. En-
sin vuosina 1986–2002. Vuosina 
2002–2012 työskentelin koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollossa ja 
vuoden 2013 alusta palasin ta-
kaisin työterveyshuoltoon. Olin 
Parikanniemen työterveyshoita 
lähes viisi vuotta, kertoo Sirpa. 

Toinen Parikanniemeen liitty-
vä muisto on kauempaa.

– Kävin aikoinaan Parikan-
niemessä rippikoulun. Järven 
rannalla oli rantasauna ja sen 

vieressä aitta, jossa yövyimme 
muutaman tytön kanssa. Tunnit 
pidettiin Riihikirkossa, ja Tonttu-
lassa käytiin vain syömässä. Pi-
halla istuttiin, jos oli lämmintä. 
Konfirmaatio oli Ristiinan kirkos-
sa, kertoo Sirpa muistoja vuo-
delta 1971.  

– Olin kaupunkilainen ja halu-
sin muistaakseni kesätyön takia 
sinne. Leiri oli heinäkuun lopus-
sa ja konfirmaatio elokuussa. 
Porkkanana oli päästä ripille, 
koska loppuvuodesta minus-
ta tuli kummitäti veljen pojalle, 
kertoo Sirpa. 

– Paikkahan oli aivan ihana. 
Olen ollut aina sosiaalinen, ja 
siellä oli väkeä ympäri Suomea. 

Siellä oli myös sellaisia, joilla oli 
kesämökit lähellä. Kahden hel-
sinkiläisen tytön kanssa meis-
tä tuli läheisiä monen vuoden 
ajaksi.  Ja ne lastenkodin lapset 
olivat tiiviisti meidän kanssa. Rii-
hikirkko oli erikoinen opiskeluti-
la. Se oli sellainen sympaattinen 
paikka. 

 
Teksti Teuvo V. Riikonen
Kuva Mikko Kankainen
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Toimittaja, tietokirjailija Danielle Miettinen ja valokuvaaja, 
graafikko Philippe Gueissaz ovat rakentaneet Orpojen ko-
tijuhlat -kirjan vahvojen ja vaikuttavien tarinoiden varaan. 
Kirjan alkupuolella on kaksitoista henkilökohtaista tarinaa. 
Loppupuolella seurataan Orpokotijuhlien rakentamista, 
juhlien viettoa ja purkamista. Tässä osuudessa kuviin ja ää-
neen pääsevät talkooväki ja juhlille tulleet ihmiset. Alku-
puolella on lisäksi napakoita tietoiskumaisia tekstejä mm. 
horrossaarnoista ja orpokodin syntyvaiheista.

Tekijöiden valitsema ratkaisu toimii erittäin hyvin. Kun 
vielä jokainen tarina on kertojansa näköinen ja oloinen eikä 
sitä ole pakotettu valmiiseen muottiin, aihepiirien ja paino-
tusten kirjo on moninainen. Kirja hengittää tarinoiden tah-
tiin. Kirja avaa erilaisia näkökulmia ja muistoja niin Saaren 
Orpokotijuhliin, Parikanniemen lastenkotiin kuin horros-
saarnaaja Helena Konttiseenkin. Myös henkilökohtaista Ju-
mala-suhdetta pohditaan, samoin orpoutta, joka on tavalla 
tai toisella leimannut ääneen päässeen tutkijan, taiteilijan, 
evakon, ministerin ja ralliautoilijan elämää. 

On hämmästyttävää, miten monelle Orpokotijuhlat eivät 
ole vain sukupolvikokemus, vaan monta sukupolvea katta-
va ja yhdistävä kokemus. Ensimmäiset muistot Orpokoti-
juhlista ulottuvat usein isovanhempiin saakka. Tarinat eivät 
jää kuitenkaan muisteloiden tasolle. Niissä on mielenkiin-
toisia yksityiskohtia, tunnetta ja elämänmakuista särmää. 
Esimerkiksi taiteilija Lauri Ainala tunnustaa etääntyneen-
sä elämänsä aikana Jumalasta. Hän sanoo: ”Minä en voi 
lähestyä Jumalaa, vaan Jumalan on lähestyttävä minua.” 

Orpojen kotijuhlat -kirja 
hengittää tarinoiden tahtiin

Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ovat silti edelleen 
merkityksellisiä, ne pohdituttavat ja määrittelevät elä-
mänkulkua. Ainala on tatuoinut Saaren kirkon kuvan käsi-
varteensa. Näin kirkko kulkee mukana läpi elämän. 

Ari Vatanen kuvaa käyntiään helikopterilla Parikannie-
men lastenkodissa liikuttavasti. Lapset olivat asettuneet 
makaamaan jalkapallokentälle A-kirjaimen muotoon. Se 
oli sovittu merkki: ”Tänne pitää laskeutua.” Kirjan ehkä 
koskettavimman tarinan kertoo Minna Syvänniemi, am-
matillinen opettaja Lahdesta. Hänen vieressään lentoko-
neessa istui herttainen, iäkäs rouva, joka alkoi keskustella 
Syvänniemen ystävän kanssa Helena Konttisesta ja uuku-
niemeläisestä herätysliikkeestä. Syvänniemi kiinnostui. 
Yksi asia johti toiseen. Kun hän sai luettavakseen Eräs 
meidän ajan profeetta -kirjan, se käynnisti prosessin, joka 
johti herätykseen. Lapsesta asti vaivannut kuolemanpelko 
väistyi. Tuntui kuin verhot olisi vedetty ikkunan edestä.

Kirja on painavasta sisällöstään huolimatta helppolukui-
nen. Yhtenä tärkeänä tekijänä tähän on runsas ja laadu-
kas kuvitus sekä ilmava ja hengittävä taitto. Sanat ja kuvat 
kertovat samaa tarinaa. Kuvat jatkavat tarinaa siitä, missä 
sanat mykistyvät. Kun lukija näkee sisäkuvan Saaren kir-
kosta, hän tuntee olevansa kirkossa itsekin. Kun kuvassa 
leivinuunissa palaa tuli, lukijalle tulee hiki. Ja alkaa tehdä 
mieli karjalanpiirakoita.

Reijo Honkonen

Kirja-arvio

Danielle Miettinen
Philippe Gueissaz
Orpojen kotijuhlat
Miksi horrossaar-
naaja Helena 
Konttisen perintö 
kiinnostaa yhä?
112 sivua
Parikanniemen 
Ystävät ry

Miksi horrossaarnaaja 

Helena Konttisen perintö 

kiinnostaa yhä?

DANIELLE MIETTINEN 
PHILIPPE GUEISSAZ

T ämä kirja kertoo ihmisistä, joille Uukunieme-

läisellä herätysliikkeellä ja sen tärkeimmällä 

vuosittaisella tapahtumalla, Orpokotijuhlilla, 

on henkilökohtainen merkitys. He ovat tutkijoita, tai-

teilijoita, parikkalalaisia maanviljelijöitä, evakoita, 

horrossaarnaaja Helena Konttisen sukulaisia... He 

ovat ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella tunteneet 

orpoutta myös omassa elämässään ja jotka siksi 

haluavat antaa tukensa Parikanniemen lastenko-

dille ja sen lapsille.Kahdentoista henkilökohtaisen tarinan lisäksi kir-

jassa kuvataan hetki hetkeltä Orpokotijuhlien raken-

tamista, juhlien viettoa ja purkamista. Philippe 

Gueissazin vaikuttavien kuvien ja Danielle Miettisen 

elävän tekstin kautta lukijalle välittyy jotakin siitä 

ainutlaatuisesta elämyksestä, jonka voi kokea vain 

Orpokotijuhlissa Saaren kirkolla.

TM Danielle Miet tinen  

on riihimäkeläinen toimit taja ja tietokirjailija.Philippe Gueissaz

 on sveitsiläissyntyinen ja Ryt tylässä 

asuva valokuvaaja, graafikko ja puuveistäjä.

ORPOJEN  KOTIJUHLAT

O
RPO

JEN
 KO

TIJU
H

LAT

9 789526 798356

ISBN 978-952-67983-5-6

Luokka: 28.714

UUTUUSKIRJA TUTUSTUTTAA YLI SATAVUOTISEN 
HERÄTYSLIIKKEEN HISTORIAAN JA TÄHÄN PÄIVÄÄN

YLI SATAVUOTINEN  
HERÄTYSLIIKE  
EILEN JA TÄNÄÄN 

YLI SATAVUOTINEN  
HERÄTYSLIIKE  
EILEN JA TÄNÄÄN 

Kaksitoista tarinaa uukuniemeläises-
tä herätysliikkeestä ja sen merkityk-

sestä kertojilleen. He ovat tutkijoita, 
taiteilijoita, maanviljelijöitä, evakoi-
ta, Helena Konttisen sukulaisia…
Kirjassa seurataan myös sanoin ja 
kuvin Orpokotijuhlien rakentamis-
ta, juhlien viettoa ja purkamista. 
Niistä välittyy ainutlaatuinen 
elämys, jonka voi vuosittain 
kokea vain Saaren kirkolla.

Tilaukset: toimisto@parikanniemi.fi tai parikanniemi.fi   Postitus 7€
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Hän on orpojen Isä 
Tervetuloa Orpokotijuhlille 2020...2021...?
Koronaviruspandemian takia monia suunnitelmia on jouduttu siirtämään, muuttamaan tai niistä on luovuttu 
kokonaan.

Tämän vuoden Saaren orpokotijuhlien suhteen lopullinen päätös tehdään kesäkuun alussa. Noudatamme 
viranomaisten ohjeistuksia ja neuvottelemme eri asiantuntijoiden kanssa ennen päätöstä.

Mikäli juhlia ei järjestetä elokuussa Saaren kirkonmäellä, vuoden 2020 ohjelma siirretään kokonaisuudes-
saan ensi vuonna, 13.–15.8.2021, järjestettäville juhlille. 

Jos juhlat peruuntuvat tältä kesältä, ne toteutetaan 14.–16.8.2020 Radio Patmoksen, netin ja sosiaalisen 
median kautta. Luvassa on raamattuopetuksia, puheita ja haastatteluja sekä edellisten vuosien äänitteitä. 
Tiedotamme asiasta lisää osoitteessa www.parikanniemi.fi.

Perjantai 14.8.2020
17.00 Hän on orpojen Isä. Alkajaisseurat, 
juontaja, Erkki Lemetyinen, puhujat Marja-Liisa 
Malmi, Vesa Huuskonen ja Petri Tiusanen.
18.00 Uusi nimi. Raamattuopetus Markku Liukkonen.
18.45 Iltapala
19.15 Rukoushetki
19.30 Herra, ole minulle armollinen. Iltaehtoollinen, 
rippisanat Timo Dahlbacka, kanttori Tatjana 
Korpelainen.

Lauantai 15.8.2020
09.00 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa. 
Aamuseurat, juontaja Pekka Maaranen, 
puhujat Arto Valkeapää, Jenni Kolehmainen 
ja Paavo Konttinen.

10.00 Jumalan edessä, yhteydessä. 
Raamattuopetus Mikko Matikainen.
11.00 Ruokailu
12.00 Hyljeksitty hän oli. Päiväseurat, juontaja 
Johanna  
Talo, puhujat Tuomo Liimatainen, Minna 
Syvänniemi  ja Teuvo V. Riikonen.
13.30 Päiväkahvi
14.00 Orpojen perhe. Raamattuopetus Timo 
Pöyhönen.
15.00 Vangituille vapautusta. Lähetysjuhla, 
juontaja Teuvo V. Riikonen, puhujat Danielle 
Miettinen, Titta Hämäläinen, Antti Nironen ja 
Matti Kostamo.
16.30 Ruokailu
16.30 Jaakkiman opistolaisten tapaaminen
17.30 Jätä orposi Minulle. Ystäväilta, juontaja 
Ari Tähkäpää, muut puhujat Päivi Orava, Joosua 
Tolvanen, muistamisia.
19.00 Hän levittää siipensä yllesi. Iltaehtoollinen, 
rippisanat Osmo Kontinen, kanttori Tatjana 
Korpelainen.
20.00 Iltapala
20.30 Nuorten tapaaminen Rantamajalla.

Sunnuntai 16.8.2020
09.00 Sinä olet turvapaikkani. Raamattuopetus 
Inkeri Tuunanen.
10.00 Etsikkoaikoja. Messu, liturgia Marja-Liisa 
Malmi, saarna piispa Seppo Häkkinen, kanttori 
Tatjana Korpelainen.
11.30 Ruokailu

13.00 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. 
Juhlaseurat, juontaja Teuvo V. Riikonen, 
puhujat Thorleif Johansson, Minna Ohlis ja 
Heikki Holkeri.
Juhlien päätös: järjestäjien edustajat.
14.30 Päätöskahvit

Tervetuloa myös kesän muihin tilaisuuksiin
Kesäkuu
7.6. Savitaipale klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
7.6. Puumala klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Riikonen
10.6. Ristiina klo 18.00
Riihikirkkoseurat Parikanniemessä, Tiusanen
14.6. Lemi klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
20.-21.6. Kuhmo
Kainuun hengelliset juhannusjuhlat Iivantiirassa. 
Seuraa ohjeistusta kokoontumisista. 
26.6. Kouvola klo 19.00
Seurat Jaakonpuistossa
29.6. Lappeenranta klo 19.00
Seurat satamatorilla

Heinä-elokuu
2.7. Taipalsaari klo 18.00
Raamattutunti ja seurat Lähdekalliolla. Raamattutunnin 
aiheena: Tulevaisuus ja toivo. Tiusanen
15.7. Ristiina klo 18.00
Riihikirkkoseurat Parikanniemessä, Kostamo
9.8. Liperi klo 12.00
Kirkkopyhä ja seurat Viinijärven kirkolla, Tiusanen
14–16.8. Parikkala
Orpokotijuhlat. Seuraa nettisivujamme tai Parikkalan 
seurakunnan kirkollisia ilmoituksia juhlien vietosta
19.8. Ristiina klo 18.00
Riihikirkkoseurat Parikanniemessä, Riikonen
23.8. Joutseno klo 10.00
Kirkkopyhä ja seurat, Tiusanen
23.8. Parikkala klo 13.00
Orpokotijuhlien kiitosjuhla Saaren kirkolla, Riikonen
2.8. Lemi klo 14.00 
Seurat Räsäsillä osoitteessa Ruomintie 1092. 
Yhteis työssä Taipaleen seurakunnan ja Oronmyllyn  

    kanssa.
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Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
toimisto@parikanniemi.fi
Toimisto -ja taloussihteeri
Risto Teittinen
Puhelin 0400 744 061
Ark. klo 9-15
Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Sairaanhoitaja Johanna Talo
Puhelin 0407240722
johanna.talo@hotmail.com

Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400 315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi

Pastori Petri Tiusanen
Puhelin 040 753 5553
petri.tiusanen@parikanniemi.fi

Lastenkodin johtaja vt.
Päivi Orava
Puhelin 040 847 3657
paivi.orava@parikanniemi.fi

Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
DB FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48

Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
DB FI69 8000 1900 7130 67 

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja vas-
taanottaa lahjoituksia ja testament-
teja työn hyväksi.
Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Lastenkodin johtaja vaihtuu

Antti Aaltonen sai kotiinkutsun

Lastenkoti kiittää lahjasta

Parikanniemen lastenkodilla on ollut satoja ja tuhansia ystäviä ja 
tukijoita, jotka ovat usein antaneet kohdennettuja lahjoituksia. 
Kuhmon ystävät lahjoittivat 300 € lasten kristillisen kasvatukseen. 
Summa käytettiin kokonaisuudessaan tähän tarkoitukseen. Läm-
min kiitos Kuhmon ystäville lahjasta! 

Vuodesta 2013 Parikanniemen lastenkodin johtajana toiminut Sami 
Siponen jätti tehtävänsä maaliskuussa 2020. Kiitämme häntä työs-
tä säätiön palveluksessa ja toivotamme siunausta uusiin haasteisiin. 
Koivulan kotiryhmän vastaavana ohjaajana toiminut Päivi Orava 
toimii nyt lastenkodin vt. johtajana, kunnes tehtävään on valittu va-
kinainen johtaja. Hallitus on julistanut lastenkodin johtajan toimen 
haettavaksi. Toivotamme Päiville onnea ja siunausta työhön. (TVR)  

Oronmyllyn pitkäaikainen isäntä ja työnte-
kijä ja myös Parikanniemen työn ja Saaren 
juhlien uskollinen ystävä Antti Aaltonen sai 
huhtikuussa kotiinkutsun 97-vuotiaana. Ant-
ti on saanut siirtyä ystäväkansan keskuu-
desta taivaan iloon. Kuvassa Antti (oik) poi-
kansa Jussin (kesk) ja teatteriohjaaja Arto 

Myllärisen kanssa pari vuotta sitten Saaren juhlien ystäväjoukossa. 
Siunaamme Antin muistoa ja iäisyysmatkaa. (TVR)
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Parikanniemi

Korona-pandemia on kuluneen 
kevään aikana ravisuttanut 
koko maailmaa ja vaikutta-
nut meidän kaikkien elämään. 
Maaliskuun puolivälissä Suo-
meen julistettu poikkeustila ja 
sen myötä asetetut erilaiset 
rajoitukset vaikuttavat myös 
lastenkodin toimintaan. Lasten-
kodille perustettiin oma valmius-
ryhmä, joka laati perusteellisen 
valmiussuunnitelman, jonka 
mukaan toimitaan ja jota päivi-
tetään muuttuvien ohjeistusten 
mukaan. Ohjeistuksia antavat 
Aluehallintovirasto (AVI), Sosi-
aali- ja terveysministeriö (STM), 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) sekä sijoittajakunnat. 

Merkittävästi arkea muutti 
koululaisten siirtyminen etäope-
tukseen. Nopeasta siirtymästä 
huolimatta se on sujunut tosi 
hienosti. Lapset ja nuoret ovat 
opiskelleet hyvällä asenteella. 
Opetuksessa hyödynnetään 
sähköisiä oppimisympäristöjä. 
Tiivistä yhteyttä kouluun pide-
tään päivittäin. Etäopetuksen 
alusta alkaen Parikanniemessä 
lapsilla ja nuorilla on ollut selkeä 
aikataulu koulupäivän ajan. 
Opiskelurytmiä ovat pitäneet 
yllä tutut rutiinit ja järjestelmäl-
lisyys. Opiskelu etänä vaatii eri-
laisia asioita kuin lähiopetukses-
sa ollessa, eikä se aina ole ollut 

helppoa, mutta haasteista on 
selvitty. 

Poikkeuksellinen tilanne on 
vaikuttanut myös lasten ja hei-
dän perheiden tapaamisiin. 
Parikanniemessä tapahtuvat 
perhetapaamiset ja vierailut 
ovat tauolla toukokuun puoli-
väliin saakka. Tapaamisasioista 
on sovittu yhdessä vanhem-
pien ja sosiaalityöntekijöiden 
kanssa hyvässä yhteisymmär-
ryksessä. Vanhempia on tie-
dotettu päätöksistä heti, ja yh-
teydenpito heidän kanssaan 
on ollut tiivistä. Nykyteknologia 
tarjoaa monenlaisia mahdol-
lisuuksia yhteydenpitämiseen 
näinä aikoina, jolloin fyysisiä 
kontakteja tulee välttää. Ta-
paamisia ja palavereja on jär-
jestetty etänä erilaisten sovel-
lusten kautta.  

Pandemia on ymmärrettä-
västi herättänyt lapsissa ja nuo-
rissa ajatuksia ja huolia, toisissa 
enemmän kuin toisissa. Näistä 
on keskusteltu yhteisesti ja yksi-
löllisesti, tarpeen mukaan. Arki 
lastenkodilla on pyritty pitä-
mään mahdollisimman tavalli-
sena, vaikka monet asiat ovat-
kin nyt eri tavalla kuin yleensä. 
Harrastusten ollessa tauolla va-
paa-aika täyttyy muun muassa 
ulkoilulla. Onneksi Parikannie-
men pihapiirissä on tarjolla mo-

nenlaista tekemistä. Tutun ym-
päristön lisäksi kevään aikana 
on käyty paljon luontoretkillä 
lähialueilla. 

Presidentin viisaiden sanojen 
mukaisesti olemme ottaneet 
fyysistä etäisyyttä, mutta vaa-
limme henkistä läheisyyttä. Toi-
vomme terveyttä kaikille, pa-
rempaan huomiseen uskoen. 

Teksti Jenni Hujanen
Kuva Jesse Kälviäinen

Poikkeusajan 
arkea 
Parikanniemessä

Ahkeraa etäopiskelua. 
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– Toivon, että lapseni 
tuntisi Parikanniemen 
kodikseen ja viihtyisi 
siellä, nuori äiti sanoo 
painokkaasti. 
Avoimesti ja rauhallisesti hän 
alkaa kertoa, kuinka tähän 
tilanteeseen on tultu. Adop-
tioperheen ainoana lapsena 
kasvanut nuori nainen on elä-
mässään ehtinyt kokea monen-
laisia vaiheita. Perheen alkoho-
liongelmien ja sairauksien vuoksi 
tytär koki murrosiässä huostaan-
oton ja vaihtuvat sijaiskodit. 

Hän tuli hyvin nuorena ras-
kaaksi suhteesta vanhemman 
miehen kanssa. Loppuraskau-
den ja lapsen vauvaiän nuori 
äiti vietti Ensikodissa, jossa saa-
maansa hoitoa, ohjausta ja 
tukea hän pitää erittäin hyvä-
nä ja tärkeänä. Tuki ja ohjaus 
jatkuivat vielä kodista lähdön 
jälkeenkin. Suhde lapsen isään 
katkesi pian vauvan syntymän 
jälkeen. Mies pitää kuitenkin yh-
teyttä lapseen edelleen. 

Äidin ammattiopinnot jäivät 
kesken, kun hän päätti muuttaa 
Keski-Suomesta pääkaupunki-
seudulle muutama vuosi sitten. 
Elämään alkoi kasaantua mo-
nenlaisia vaikeuksia, ja lapses-
ta huolehtiminenkin kävi haas-
teelliseksi. Äidin voimat olivat 
lopussa. Lapsi laitettiin aluksi ti-
lapäisesti sijaiskotiin, ja sekin ehti 
lyhyessä ajassa vaihtua toiseen. 

– Viime vuonna sitten yhdes-
sä sosiaalityöntekijöiden kans-
sa tulimme siihen päätökseen, 
että lapselleni olisi syytä löytää 
pysyvämpi hoitopaikka. Toistai-
seksi voimassa oleva huostaan-
ottopäätös tuntui kuitenkin hy-
vin raskaalle, vaikka tiedän sen 
olevan parhaaksi lapselleni. 

Parikanniemessä sattui ole-
maan vapaa paikka, ja äiti 
pääsi katsomaan sitä. Tunnel-
ma oli kotoisa, henkilökunta ys-
tävällistä ja ammattitaitoista. 

– Olen iloinen, että lapseni 
pääsi Parikanniemeen. Minulta 
kysyttiin, saako hänelle antaa 
kristillistä kasvatusta, esimerkiksi 
opettaa iltarukouksen. Olen lute-
rilaisen seurakunnan jäsen ja lap-
seni on kastettu. Mummo opetti 
minulle iltarukouksen, hyvä jos 
lapsenikin saa oppia sen. 

Nykyisin äiti käy kaksi kertaa 
kuukaudessa Parikanniemessä. 

Vilkas, alle kouluikäinen lapsi 
odottaa aina innolla äidin tu-
loa. Perhetalossa äiti ja lapsi 
viettävät yhteistä aikaa pari 
päivää kerrallaan.

– Eroaminen tuntuu aina vai-
kealle, itkuhan siinä ainakin lap-
selle tulee, kun äiti on lähdössä. 

Äiti toivoo saavansa elämän-
sä järjestykseen ja lapsen luok-
seen mahdollisimman pian. 

– Olen aloittanut hoito-ohjel-
man, jonka avulla haluan kun-
toutua huolehtimaan itsestäni 
ja lapsestani, siihen saattaa 
kuitenkin kulua vielä vuosia, äiti 
pohdiskelee. 

Asian arkaluontoisuuden takia 
tässä jutussa ei käytetä haastatel-
lun nimeä eikä kuvaa. 

Teksti ja kuva Pirkko Oinonen

”Parikanniemi on 
lapseni koti”
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